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BASAURI, 2018KO IRAILAREN 7A 

 

PRENTSA-OHARRA 

100 ostalaritza-establezimenduk hartuko dute parte 
«Basauri Pintxo Festa» ekimenean 

Guztira, Basauriko zenbait auzotako 100 ostalaritza-establezimendu izango dira 
«Basauri Pintxo Festa»n. Basauriko Udalak sustatutako ekimena irailaren 14tik 16ra 
bitartean egingo da, herriko merkataritza eta ostalaritza —Helmuga Basauri— sustatu 
eta dinamizatzeko xedez. 

Horrela, bada, kalitatezko pintxoetan espezializatuta dauden ostalaritza-lokalen 
eskaintza oparoa baliatuko dute Basaurin kontsumitzea eta familia-aisialdiaz gozatzea 
bultzatzeko. Aipatutako datetan zehar, gainera, kaleak girotzeko jarduerak ere egongo 
dira. Basauriko pintxoak eta ostalaritza-eskaintza zabala sustatuko ditu «Basauri 
Pintxo Festa»k, herriko eta inguru hurbileko kontsumitzaileen artean. Beste alde 
batetik, herriko merkataritzan kontsumoa areagotzea bilatuko du ekimenak, eta 
ezagutzera emango du Basaurin aisialdirako dagoen eskaintza interesgarria. 

Helmuga Basauri-Pintxo Festa gida egin eta banatzea izango da ekimenaren 
ardatzetako bat. Basauriko ostalaritza-lokal guztiek izan dute bertan parte hartzeko 
aukera, eta, aurtengoan, 100 establezimendu animatu dira (iaz 94 izan ziren). 
Helmuga Basauri-Pintxo Festa eskuragarri egongo da paperean zein horretarako 
beren beregi abiarazitako webgunean (helmugabasauri.com/eu), eta honako hauek 
jasoko ditu: parte hartzen duten lokalen izena eta helbidea; Basauriko mapa bat, 
establezimendu guztien kokapenarekin eta herriko puntu interesgarrienekin; eta 
kanpainian zeharreko udalerriko kultura-, kirol- eta aisialdi-agenda.  

Gida banatuko da parte hartzen duten establezimenduetan, Basauriko toki 
esanguratsuenetan (herritarrentzako arreta zerbitzuak, kultur etxeak, eta abar), 
inguruko udalerrietan eta Bilbon. Bestalde, parte hartuko duten lokaletan ekimenaren 
bereizgarria jarriko da. «Basauri Helmuga» irudia duten dekorazio-zotz batzuk ere 
banatuko zaizkie tabernei, bai jarduerari ikusgarritasuna emateko, baita pintxo-barra 
nabarmentzeko ere. Gainera, parte-hartzaile guztiek diploma jasoko dute, ekimenean 
lagundu izanagatik. 
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Nobedade gisa, aurtengoan «Helmuga Basauri 2018» pintxo-lehiaketa antolatu da. 
Izena eman duten 46 establezimenduetako bakoitzak pintxo bana aurkeztu du 
(dagoeneko bazeukatena edo sortu berria), zeinak, nahitaez, honako osagaietako bat 
izan behar zuen: kuiatxoa, berenjena (sasoiko barazkiak), eta/edo pipermina. 
«Helmuga Basauri 2018» pintxo-lehiaketara aurkeztutako pintxoak eskaini beharko 
dira ekimenak irauten duen egun guztietan. Irabazleek diploma jasoko dute, eta 
kategoria desberdinetan irabazle suertatzen diren pintxoak erabili ahalko dira 
«Helmuga Basauri»ren hurrengo edizioa sustatzeko irudi gisa. 

Basauri-Pintxo Festaren osagarri gisa, musika-jarduerak egingo dira kalean, jendea 
erakartzeko herriko merkataritza- eta ostalaritza-gune esanguratsuenetara. Hona 
hemen egitaraua: 

OSTIRALA: 

• TrikiTixa Musika Eskola Basauri – 19:00-21:00 – Kalejira  
• Zirzira Ahots Taldea – 19:30-21:30 – Kalejira 

LARUNBATA: 

• Trikitixa – 12:30-14:30 – Kalejira Kareagatik eta Basozelaitik 
• Trikitixa – 12:30-14:30 – Kalejira San Migeletik 
• Sagar (popa eta rocka) – 12:30-14:30h – Begoñako Andramari kalea 
• Lee Junior (rock&rollaren klasikoak) – 13:00-15:00 – Galizia kalea 
• Peri & Gros (popa eta rocka) – 13:30-15:30 – Balendin Berriotxoa kalea 

IGANDEA: 

• Basauri Koral Elkartea – 13:30-15:30 – Kalejira 


