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Erdi Aroko XVIII. azoka

Bandoa 

Irailaren 27an, 28an eta 29an Gasteizko Erdi Aroko Azokaren hemezortzigarren edizioa ospatuko da 
Erdi  Aroko  hiriguneko  kale  eta  plaza  askotan,  eta  horrek  ibilgailuen  zirkulazioari  eta  aparkalekuei 
eragingo die.

1. Trafiko-mozketa  eta  -murrizketak.  Irailaren  26ko  (osteguna)  08:00etatik  irailaren  30eko 
(astelehena) 08:00etara:

• Itxita  egongo dira  kale  eta  plaza hauek:  Aihotz  plaza,  San  Bizente  aldapa,  Frai 
Zacarias  Martinez  kalea,  Santa  Maria  kalea,  Eskola  kalea,  Eskoriatza-Eskibel 
jauregiaren plaza, Santa Maria plaza, Euskal Herriaren Adiskideen Elkartearen kalea, 
Arkupeko ibilbidea, Goiuri plaza, Arrieta kalea, Santa Maria kantoia eta Buruileria plaza.

• Hedegile kalea joan-etorrikoa  izango da, Apaizgaitegiko kantoiarekiko bidegurutzetik 
Harategi kantoira bitartean.

• Ibilgailu partikularrek eta zamalanetan erabiltzen direnek kale hauetan barrena sartu 
behar dute Erdi Aroko azokaren eremura: Hedegile kaletik, San Bizente aldapatik eta 
Arriagako atetik Frai Zacarias Martinez kalerako sarbidetik. 

2. Debekatuta egongo da leku hauetan aparkatzea: 
 

• Etxauri plazan (hirigune historikoko aparkalekua), irailaren 25eko 16:00etatik irailaren 
30eko 8:00etara.

• Hedegile kalean, irailaren 26ko 6:00etatik irailaren 30eko 08:00etara, debekatuta egongo 
da kalearen ezkerraldean aparkatzea,  Apaiztegiko kantoiaren eta Harategi  kantoiaren 
arteko kale-zatian, kalea joan-etorrikoa izango da eta.

3. Aparkaleku erreserbatua. Erdi  Aroko azokako parte hartzaileek honako lekuetan aparkatu 
ahalko dute irailaren 26ko 6:00etatik irailaren 30era (astelehena) bitartean:

• Valladolid kalean, Andaluzia kalearen eta Hiru Probintzien plazaren arteko kale-zatian.
• San Frantzisko aldapan, kalearen bi aldeetan.
 

4. Zamalanak. Erdi Aroko azokaren eremu barruko zamalanak 07:30etik 10:30era bitartean 
egingo Aroko dira irailaren 27an, 28an eta 29an.
Halaber,  ordutegi  bera  izango  dute  Erdi  Aroko  azokak  eragindako  kaleetako  ostalaritza-
establezimenduetako banaketa egin behar duten ibilgailuek.

5. TAO. Erdi  Aroko azokaren eremuetako bizilagunek aparkatzeko izango dituzten zailtasunak 
arintzeko, TAOk hirigunean dituen eremu urdin eta berde guztietan aparkatu ahalko dute azoka 
egunetan, Lehiaren Euskal Agintaritzak Gasteizko txandakako zenbait aparkaleku publikoren 
doakotasunaren inguruan 2017ko martxoaren 9an emandako gomendioaren haritik.

Ekimena aurreko edizioak bezain arrakastatsua izango dela uste du udalak.

Vitoria-Gasteizen, 2019ko irailaren 20an.

Alkatea, Gorka Urtaran Agirre.

Herritarren Segurtasunaren Saila
Udaltzaingoa
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