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Hiru urte igaro behar izan dira berriz “Gora San Fausto!” 
gure indar eta gogo guztiekin oihukatzeko. Eta durangar gisa esan 
behar dut bihotzez oihukatuko dudala. Hilabete oso zailak igaro 
ditugu, baina bi urteren ostean Patxikotxu eta Pantxike gure zain 
daude berriz ere, kalera irteteko gogoz beterik. 

Azken hiru urteetan gauza asko aldatu dira gure bizitzetan. 
Gutako askok maite dugun pertsonaren bat galduko genuen 
bidean edota nagusiagoak egin gara, baina pandemia honek 
sekula ez digu bizitzaz gozatzeko grina kenduko.

Eta San Faustoak, hein handi batean, horixe bera dira: neurtu ezin 
diren gauzez gozatzeko aukera. Kalejiretan edota barraketan gure 
seme-alaben zein iloben irribarreaz gozatzea, lagunekin edota 
kuadrillarekin Sukalkira 
joatea edota Ezkurdin 
zein txosnetan bokata 
goxo bat afaltzea 
kontzertu gogoangarri 
bat ikusten dugun 
bitartean. Momentu 
txikiz betetako egun 
mundialak dira.
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Baina ez dezagun ahaztu gure alaitasuna ezin dela guztion 
errespeturako oztopo izan. Horregatik zaindu dezagun elkar, 
errespeta gaitezen eta itzul gaitezen denok onik etxera.  
Eta gogoratu: Ez beti da Ez.

Azkenik, oroitu ditzagun arrazoi batengatik edo besteagatik  
egun berezi hauetan gure alboan egon ezin direnak.

EGun EdEr HAuEtAz GozAtu,  
MErEzi duGu EtA.  
GorA SAn FAuStoAK!

ima Garrastatxu
        Alkate andrea



Gaztetxotatik feminismoaren iturrietako 
ura edan dugun emakumeak gara. Ur hori 
geure inguruan zabaltzen eta banatzen 
ahalegindu garen andrak gara, amak gara, 
amamak gara. Gaztetxoak ginela gizarte 
parekideago baten aldeko borrokan sartu 
ginen eta hortxe dihardugu, txiri-txiri, 
urratsez urrats.

Gizon eta emakumeok elkarrekin pozik eta 
armonian bizitzeko herria eraiki gura dugu. 
Inork ez zigun esan erraza izango zenik, 
baina inongo indarkeriarik gabeko gizartea 
lortzeko pausoak ematen saiatzen gara, 
noiz edo noiz gure helburua lortuko dugun 
esperantzan. 

Herri euskalduna amesten dugu eta horren 
alde ari gara, etengabe, inor baztertu barik, 
baina etxean, kalean zein lagunartean gure 
hizkuntza erabiliz. Gurasoengandik jaso 
genuen altxorra jagon eta biziberritu guran. 

Durango harrera herria irudikatzen dugu. 
Kanpotik datozenei ateak zabaltzearen alde 
gaude, inor ez dadin ilegala izan, inor ez 
dadin arrotz sentitu. Espetxeetako ateak 
ere zabaldu eta presoak etxeratzea dugu 
amets.

Klase diferentziak limatu eta soldata eta 
pentsio duina aldarrikatzen dugu, inork 
gabeziarik sufritu ez dezan eta karitatetik 
bizi ez dadin.

Izan zirelako gara eta garelako izango diren 
itxaropenean bagiltza.

diSFrutAtu durAnGoKo jAiEtAn  
GorA ErASoriK GABEKo jAiAK  
GorA Gizon EtA EMAKuME liBrEAK 
GorA PAntxiKA EtA PAtxiKotxu!

“Hasieran bertan ekibokatu baginen euskaldun sortzean, 
antzera tronpatu ginen emakume jaiotzean ere, 

bigarren mailako hiritar, 
urratzen errazagoak diren eskubideekin,

Egoera iraultzeko, 
beharko genuke lokatzetan sartu, 

eta borrokan jarraitu”

AmpAro ErEñAgA ErzillA EtA 
mArisA BArrEnA lArruzEA
AndrA FEMiniStA EtA 
EuSKAltzAlEAK
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Gure oinak eta gure doinuak aspaldi 
dabiltza inguru hauetan dantzan.

Gure ikastetxea 1979an zabaldu zen 
Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntzako 
ikasleekin. 

Hamar urte beranduago, Amara Berri 
proiektuan sartu ginen.

Amara Berri Sistemaren sustraiak 1972koak 
dira, Loli Anaut irakasle ospetsuaren 
gidaritzapean, Durangoko Taldearen 
esperientzia bezala ezagutu zen proiektu 
pedagogiko berritzailearen lehen pausoak 
eman zirenean. Sistema irekia delarik, 
berritzailea izaten jarraitzen duen 
proiektua da, gizarteak dakartzan erronkei 
aurre egiteko malgutasuna eta egokitzeko 
gaitasuna duelarik. Zaharrak, gazte dirau.

Gaur egun, Amara Berri Sistema aurrera 
eramaten duten beste hogeita bat eskolekin 
koordinatzen eta elkarlanean aritzen gara, 
sare bat osatuz.

Landako Eskolak, Durangoko herriak bezala, 
ateak irekiak ditu Durangotik zein munduko 

edozein muturretatik datozenentzat, 
guztien eta guztientzako eskola publiko 
eta euskalduna delako. Ikasleak dira gure 
eskolako bihotza badakigulako umeak 
direla etorkizuna, gizarteak duen altxorrik 
handiena eta, beraiek protagonista eginda 
luzatzen dugu gure leloa, Hazi, hezi, 
hegan egin.

Elkarlana gure oinarrietako bat izanda, eta 
guztiok beharrezkoak garelako, eskerrak 
eman nahi dizkiogu Landako Eskola lur 
emankor bihurtzen laguntzen diguten 
eskolako familiei, eskola osatzen duten 
estamentu desberdinei, Durangoko Udalari, 
herriko beste ikastetxe, elkarte eta 
erakundeei, gurekin batera bidea egiten 
laguntzeagatik, Durangoko etorkizuneko 
herritarrak heztea delako guztion ametsa 
eta xedea.

GorA PAntxiKE,  
GorA PAtxiKotxu  
EtA GorA  
durAnGoKo  
uMEAK!! 

GozAtu  
durAnGoKo  
jAiAK!!

lAndAko EskolA,  
non BuruA BihotzArEkin  
hEztEn dEn

mUrALESLIAn
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sAn FAustoEtArAko  
ErAso sEXistArEn kontrAko  
dEkAlogoA

jaietan harreman osasuntsu, aske eta berdintasunezkoak  
sustatuko ditugu, errespetuan eta tolerantzian oinarrituak.

denok izango dugu jaietan berdintasunean primeran pasatzeko 
eskubidea, giro osasuntsu eta atseginean.

SoiliK BAi dA BAi. Ados zaudeten jakin behar duzu; 
isiltasuna ez da baimena.

onartu BEti ezetza erantzun gisa, tematu barik. 
Emakumeak ez jazarri eta ez jarraitu.

Alkohola eta beste sustantziak  
ez dute inoiz erasoa justifikatzen.

Ez dugu ez txiste, ez piropo, ez burla 
sexistarik onartuko.

Emakumeen itxura, jarrera edo janzteko 
modua errespeta dezagun, askatasun 

pertsonala bermatuz.

Eraso matxisten aurrean jarrera 
aktiboa izango dugu: ez dugu beste 

alde batera begiratuko, horrek 
konplize egiten gaitu eta.

indarkeriaren biktima den edozein 
emakumeri laguntza eta babesa 

emango diogu, hartu duen erabakia 
errespetatuz, horrekin bat etorri ez 
arren.

Erasoren bat sufritu edo ikusi ezkero, 
deitu 747459584 telefonora.
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sAn FAustoEtAn  
ErAsoEn kontrAko ArrEtA EtA  
inFormAzio zErBitzuAk

gunE morEA
lAndAKoKo  
txoSnAGunEAn 
22:00etatik 01:00etara 
urriak 14, 15, 21 eta 22 

BEhArrEzkoA dElA ErE  
ustE BAduzu, dEitu:
 112 SoS dEiAK 
ErtzAintzA durAnGo

 94 466 93 00 
udAltzAinGoA durAnGo

 94 603 00 10 

eraso sexistarik ez!

ErAsotuA izAn BAzArA Edo  
ErAsorEn BAt ikustEn BAduzu, Ekin!

24 ordutAKo ArrEtA EtA  
ESKuHArtzErAKo tElEFonoA

 747 459 584   
urriak 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23
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JAkinArAzpEnAk

•	 	Jaietan,	eta	bereziki	San	Fausto	
egunean, animatu egiten zaitugu 
Durangoko jantzi tradizionala janztera 
(alkondara zuria eta gona edo praka 
urdinak).

•	 	16	urtetik	beherako	umeek	debekatuta	
dute helduentzako “Zezenak dira” 
ekitaldian parte hartzea.

•	 	Jai	Batzordeak	eskubidea	du	egitarauan	
aldaketak egiteko.

•	 	Egitarauan	aldaketarik	balego,	
herritarrentzako informazio puntuetan, 
durango Kulturaz Blai app-an  
eta www.durango.eus webgunean 
agertuko dira.

•	 	Udalak	ez	du	erantzukizunik	izango	
jai ekitaldietan gertatu litezkeen 
istripuetan.

ohArrAk

•	 	Saltzaile	ibiltarien	gunea	Askatasun 
Etorbidean kokatuko da.

•	 	Barrakak	Tadu	aparkalekuan	egongo	
dira (Ertzaintza etxearen aurrean). 
Sensibilitate bereziko umeentzako 
egunak (musika eta zaratarik gabe): 
urriaren 14, 17 eta 21ean, 17:00etatik 
19:00etara. Urriaren 20an, barraken 
prezioa %50ekoa izango da.

•	 	Txosnak	Landako	Guneko	plazan	
kokatuko dira. Txosna gunean egingo 
diren ekintza guztiak Txosnen 
Batzordeak antolatutakoak dira. 

•	 	Bizkaibus-en zerbitzuak:  
22:30ak	eta	6:30ak	artean	Bizkaibusen	
bakarrik bidaiatzen duten emakumeek 
aukera izango dute lineako geldileku 
ofizialak ez diren geldialdiak eskatzeko 
(401/2019	Foru	Agindua).	Autobusa	
hiri bideetan geldituko da espaloiaren 
ondoan edo oinezkoen pasabideen 
gainean, betiere, argia dagoen lekuetan 

eta inguruan eraikinak 
dituztenetan.

sAn FAusto JAiAk 2022
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ErAkuskEtAk

ArGAzKi lEHiAKEtArEn ErAKuSKEtA. 
Azaroaren 16tik 20ra.

Sari banaketa, azaroaren 13an, igandea, 13:00etan.
Antolatzailea: F-STOP Argazki Elkartea.

sAn Agustin  kultur gunEA

xxii. “durAnGo HiriA”  
lEHiAKEtAKo MArGolAnEn ErAKuSKEtA.  

urriaren 7tik 16ra.
ordutegia: egunero 18:00-20:00.  

Larunbat, igande eta jai-egunetan 12:00-14:00 eta 18:00-20:00.
Antolatzailea: Durangaldeko Artisten Elkartea.

Ezkurdi  udAl  ArEtoA

SAn FAuSto jAiEtAKo ProGrAMAzio BErEziA  
urriaren 12tik 23ra bitartean.

tertuliak: Goizeko 11:00etatik aurrera herriko eragile desberdinekin. 

d u r A n g o  i r r At i A  ( 1 0 7 . 8  F m )
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Mus, tute, briska, igel, billar eta 
ping-pong txapelketen hasiera 
nagusientzat. Izen ematea doan izango da, 
urriaren 3tik 8ra arte, adinekoentzat udal 
egoitzako kafetegian. Plazak zozketa bidez 
emango dira urriaren 9an. Laguntzailea: 
Cafés Baqué.

 20:00  Kalejira Santa Anatik 
txosnagunera. Antolatzailea: Txosna 
Batzordea.

 20:30  txupinazoa txosnagunean.

 22:00  Kontzertuak txosnagunean: 
KonortE, PArKAtu, PEnnY FlECK  
eta lAru. 

11
A s t E A r t E A

10
A s t E l E h E n A

 08:00   Perretxikoen bilketa.  
irteera Ezkurditik. Antolatzailea: 
Errotari Elkarte Mikologikoa.

 09:00–14:00  xii. durangoko Azoka 
ekologikoa Andra Marian. 
Antolatzailea: Marisatsa elkartea.

 11:00  xxii. Mikologia erakusketaren 
edizioa. xxi. Argazki mikologikoen 
lehiaketa eta perretxikoak sailkatzeko 
16 urtetik beherakoentzako 
xxi. lehiaketa landako Gunean. 
Antolatzailea: Errotari Mikologia Elkartea. 

 12:00  durangar jaioberriei ongi 
etorri ekitaldia. landako Gunean.

8
l A r u n B AtA 

9
i g A n d E A 

LArU TALDEAErroTArI mIKoLoGIA ELKArTEA
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durango rugby taldearen eguna. 
mozorroa: “MEXIKO, POLITA ETA MAITEA”

 12:00  Kalejira durAnGoKo 
orFEoiArekin alde zaharretik.

 17:00  Kuadrilen konzentrazioa  
San Fausto auzoan. Etorri kamisetekin 
jantzita eta parte hartu! Sariak eta 
bonoak banatuko dira! Animazioa. 
jaiak badatoz! 

 18:00   Patxikotxuri ongi etorria  
San Fausto auzoan. ondoren koadrilen 
jaitsiera, landako Gunetik etorritako 
Pantxikerekin, udaletxeko plazaraino 
SuGArri fanfarrea, buruhandiekin 
eta animatzailearekin.

 19:00  txupinazoa udaletxeko 
plazan. 2022ko txupineroak: MAriSA 
BArrEnA eta AMPAro ErEÑAGA.  
Gora San Fausto jaiak!

 19:30  Kale animazioa SuGArri 
fanfarrearekin alde zaharretik.

 20:30  Kontzertua: diEntES dE lunA 
Andra Marian.

 21:00  EGAn taldea Ezkurdin.

 22:00  dj maratoi herrikoia 
txosnagunean.

Viii. Argazki lehiaketaren hasiera. 
Argazkiak aurkezteko epea urriaren 24ean, 24:00ak arte, 

f.stop.durango@gmail.com emailera bidaliz.  
Antolatzailea: F-Stop Durangoko Argazki Taldea. fstopdurango

inForMAzio GEHiAGo, 
inStAGrAMEn:

12 
AstEAzkEnA

tXupinAzoA

DIEnTES DE LUnA TALDEASUGARRI	FAnFARREA EGAn TALDEA

mailto:f.stop.durango@gmail.com
https://www.instagram.com/explore/tags/gerediaga/?hl=es
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 07:00   diana txistulariekin.

 07:30  zezenak dira dultzaineroekin. 

 10:00  Paella txapelketa San Fausto 
auzoan. Paellak aurkezteko epea: 14:00etan. 
Sari banaketa 14:30etan. Antolatzailea: 
Centro Social San Fausto.

10:30  Eixu artisau azoka 
txosnagunean.

 11:00  Meza nagusia San Fausto elizan.

 11:00–14:00  txikientzako haur 
parkea Barandiaran kalean.  
(Euria bada, San Antonio ikastetxean).

 11:00–14:00  Gaztetxoentzako 
jolasak ibaizabal parkean.  
(Euria bada, nevers ikastetxean).

 12:00  zirkoa eta antzerkia 
xABi lArrEAren eskutik “up!!!” 
ikuskizunarekin Ezkurdiko Kioskoan.
(Euria bada, Kurutziaga ikastolan).

 12:00  Haur eta familientzako Kalaka 
egurrezko jolasak txosnagunean.

 12:00  Kalejira txistulariekin.

 12:30  txalaparta, ohorezko 
aurreskua eta artopilen banaketa 
udaletxeko plazan. ondoren, 
durAnGoKo dAntzAriAK.  
(Euria bada, Andra mariako elizpean).

 12:30  Paella txapelketa 
txosnagunean (14:00etan sari banaketa). 

13
ostEgunA

     sAn
FAusto

DUrAnGoKo DAnTZArIAK

ZIrKoA ETA AnTZErKIA XABI LArrEA
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 19:00  Antzerkia San Agustin 
Kultur Gunean YllAnA konpainiaren 
“Greenpiss, un desmadre  
eco-ilógico” ikuskizunarekin.  
Sarrera: 12 €.

 20:00  Festa poteoa San Fausto 
auzoan.

 21:00  talent Show lehiaketa. 
utzi lotsa etxean eta erakutsi 
zure abilezia ezkutuak Ezkurdiko 
eskenatokian (magia, dantza, 
alpargata jaurtiketa,… eta 
bururatzen zaizuna). ondoren, 
animazioa.

 21:30  Kontzertua: KAi nAKAi 
Andra Mariako elizpean.

 16:00  Haurrentzako zEzEntxuAK 
(zezen puzgarriak, zezenak gurpilekin 
eta animazioa) San Fausto auzoan.

 16:00–19:00  txikientzako  
haur parkea Barandiaran kalean.  
(Euria bada, San Antonio ikastetxean).

 17:00  Mañaria errekaren 
jaitsiera tabiratik. Antolatzailea: 
Txosna Batzordea.

 17:30  txokolatada eta haurrentzako 
jolasak San Fausto auzoan. 
Antolatzailea: Centro Social San Fausto.

 18:00  dantzaro ErdizKA lAuEtAn 
taldearekin Ezkurdin.

 18:30  “Mute” zirko eta antzerki 
ikuskizuna, orAin Bi konpainiarekin 
Aurora Abasolo parkean. (Euria bada, 
Kurutziaga ikastolan).

KAI nAKAI

YLLAnA AnTZErKI TALDEA

orAIn BI AnTZErKI TALDEA
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 10:00  Haurrentzako arrantza 
txapelketa Pinondon eta San 
Agustinen. Antolatzailea: Sociedad  
de caza y pesca. 

 11:00–14:00  Haur parkea ibaizabal 
parkean. (Euria bada, nevers ikastetxean).

 11:00–14:00  zirko tailerrak  
Andra Mariako elizpean. 

 11:00–14:00  Mobilidadeko jolasak 
intxaurrondo Kultur eta Gazteentzako 
gunean. (Euria bada, San Antonio 
ikastetxean).

 16:00  Haurrentzako Herri Kirolak 
ibaizabal parkean.(Euria bada, San 
Antonio ikastetxean).

 17:00  “Hemendikara” zirko eta 
antzerki ikuskizuna ziriKA zirKuS 
konpainiarekin Aurora Abasolo 
parkean. (Euria bada, Kurutziaga ikastolan).

 18:30  Elektrotxaranga MotxAilA 
BAnd kalez kale.

 19:00  dj musika animazioa 
guztientzat San Fausto auzoan.

14
o s t i r A l A

ZIrIKA ZIrKUS

HArroBI DAnTZA BErTIKALA
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 20:00  “erre. Aldarri bat bertsoz!” 
ikuskizuna txosnagunean.

 20:00  “dendu” dantza eta musika 
ikuskizuna HArroBi dantza bertikala 
eta orEKA tx-ekin Santa Anan.

 21:00  zezensuzkoa San Fausto 
auzoan.

 21:00  Herriko musika taldeen 
kontzertua: AinKE eta AlErtA Andra 
Mariako elizpean.

 22:00  Kontzertuak txosnagunean: 
AÑuBE, VulK eta loS zoPilotES 
txirriAoS.

 22:30  Bertsolariak San Agustin 
Kultur Gunean: Maialen lujanbio, 
Sustrai Colina, Saioa Alkaiza, Aitor 
Bizkarra, Miren Amuriza, Aitor 
Mendiluze. Gai-jartzailea: unai 
iturriaga. Gonbidapen zenbakituak Arte 
eta Historia museoko leihatilan, urriaren 
4tik aurrera eta leku guztiak bete arte. 

 22:30  Kontzertua: GunS & roSES-i 
triButoA (GAnSoS roSAS) Ezkurdin.

AInKE TALDEA

ALErTA TALDEA GAnSoS roSAS TALDEA

LoS ZoPILoTES TXIrrIAoS
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 07:00  diana txistulariekin.

 07:30  zezenak dira dultzaineroekin. 

 08:30  Sukalki txapelketa landako 
Gunean. Izen ematea eta informazioa 
Intxaurrondon irailaren 21etik aurrera, 
plazak bete arte. Laguntzaileak: Hiper 
Eroski Abadiño eta Cafés Baqué.

 11:00–14:00  txikientzako  
haur parkea Barandiaran kalean. 
(Euria bada, San Antonio ikastetxean).

 11:00–14:00  Gaztetxoentzako 
jolasak ibaizabal parkean. 
(Euria bada, nevers ikastetxean).

 11:00  umeentzako Goitiberen 
jeitsiera probak tabira auzoan.

 11:00  umeentzako zeramika tailerra 
intxaurrondon. Antolatzailea: Dukerami 
Zeramika elkartea.

 11:30  BEGi ArGiAK abesbatzak 
emanaldia eskainiko du j.M. 
Barandiaran egoitzan. 

 11:30–12:30  Kamiseta banaketa 
hainbat gunetan. Antolatzailea: Txosna 
Batzordea.

 12:00  trikipoteoa Santa Anatik 
txosnagunera eta pintza jolas 
herrikoia.

 12:00  Kalejira txistulariekin.

 12:00  Kalejira BErGArAKo 
ErrAldoiAK alde zaharretik.

 12:00  Patxikotxuren kalejira 
lAndAKo ESKolArekin Ezkurditik 
udaletxeraino eta ohorezko 
aurreskua.

 12:30  txupinazo txikia lAndAKo 
ESKolAren eskutik udaletxe plazan.

 13:30  BEGi ArGiAK abesbatzarekin 
kalejira alde zaharretik. 

 14:00  Herri bazkaria San Fausto 
auzoan. Antolatzailea: Centro Social  
San Fausto.

 14:30  Gazte bazkaria txosnagunean. 

 16:00–19:00  Gaztetxoentzako 
jolasak ibaizabal parkean. (Euria bada, 
nevers ikastetxean).

 16:00  i. Goitiberen jeitsiera tabira 
auzoan.

15
l A r u n B AtA
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 16:30  Bingo musikatua 
txosnagunean.

 16:30  Musika animazioa StrAGoS 
djarekin landako Gunean.

 17:00  jolas eguna: haurrentzako 
bitsa jaia Murueta torre auzoan. 
Antolatzailea: Murueta Torre Auzo 
Elkartea.

 18:00  “zoro gaitezen” ikuskizuna 
txirri, Mirri EtA txiriBiton 
pailasoekin Santa Ana plazan. (Euria 
bada, Kurutziaga ikastolan).

 18:00  Kantu jira alde zaharretik: 
BEntAzAHArrEKo MutiKo AlAiAK.

 18:00  Karropoteo transmaribibolloa 
Pinondotik. ondoren, 19:30etan, 
Gazte karropoteoa txosnagunetik. 
Antolatzailea: Txosna Batzordea. 

 19:30  “Kimera” zirko ikuskizuna 
lA BAndA zirKo taldearekin Aurora 
Abasolo parkean. (Euria bada, San 
Antonio ikastetxean).

 20:00  Música a capella: GoldEn 
APPlE QuArtEt taldea “Gran selección” 
ikuskizunarekin Andra Marian. 

 21:00  zezensuzkoa San Fausto 
auzoan.

 21:30   Animazioa alde zaharretik 
GHAnAKo txArAnGArekin.

 22:00  dantzaldia San Fausto auzoan. 
Antolatzailea: Centro Social San Fausto.

 22:00  orkestra AzABACHE  
Madalena auzoan.

 22:00  dj-ak txosnagunean: dj HijA 
dEl noPAl eta dj txillArdEGi.

 23:00  Kontzertua zEA MAYS 
taldearekin Ezkurdin.

 00:00  Argazki erraldoia 
txosnagunean.

 00:00–03:00  Stand informatiboa 
ProGrAMA tEStinG – Ai lAKEt!! 
txosnagunean. Antolatzailea: Durangoko 
Merinaldearen Amankomunazgoko Droga-
menpekotasunen Prebentziorako Arloa.

GoLDEn APPLE QUArTET TALDEA ZEA mAYS TALDEA
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 07:00   diana txistulariekin.

 07:30  zezenak dira dultzaineroekin. 

 10:00–13:00  San Fausto haur 
marrazki lehiaketa San Fausto 
auzoan. Izen-ematea: 10:00-12:00. Adina: 
6	urtetik	17ra. Antolatzailea: Centro Social 
San Fausto. 

 11:00  xake txapelketa umeentzat 
Andra Marian. Aldibereko partidak.
Antolatzailea: Larrasoloeta Xake Taldea.

 11:00–14:00  txikientzako haur 
parkea Barandiaran kalean. (Euria bada, 
San Antonio ikastetxean).

 11:00–13:00  Haurrentzako tailerrak 
ibaizabal parkean. (Euria bada, San 
Antonio ikastetxean). Antolatzailea: Iñurri 
Eskaut Taldea.

 11:00–14:00  Gaztetxoentzako  
jolasak ibaizabal parkean. (Euria bada, 
nevers ikastetxean).

 12:00  jolas eguna, ping-pong 
txapelketa eta 3*3 saskibaloi 
txapelketa San inazio Parkean. 
Antolatzailea: Auzo Alai elkartea 
(Madalena).

 12:00  Poniak eta zaldiak  
landako Guneko parkean. (Euria bada, 
ez da egingo).

 12:00  Kalejira txistulariekin.

 12:00  Arte martzialen kalejira 
Ezkurditik hasita, alde zaharretik  
eta erakustaldia Aurora Abasolo 
parkean. Antolatzailea: Club Deportivo 
Wado Kan Karate-Ninjutsu.

16
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 12:30  Erromeria luHArtz 
taldearekin Ezkurdin. 

 13:00  “durango uria” xxii. margo 
lehiaketaren sari banaketa Ezkurdiko 
erakusketa aretoan. Antolatzailea: 
Durangaldeko Artisten Elkartea.

 13:15  loS 5 BilBAinoS taldea  
Andra Mariako elizpean. 

 14:00  nagusientzako bazkaria 
landako Gunean orkestrak girotua.

 16:00  tortilla txapelketa  
San Fausto auzoan. Antolatzailea: 
Centro Social San Fausto.

 16:00  dirtjump, trialsin, roller eta 
scooter erakustaldia intxaurrondon. 
(Euria bada, Landako Gunean).

 16:30  umeentzako  
atletismoa ibaizabal parkean:  
jolas dibertigarriak (hesiak, 
erreleboak, gymkana).  
Izen-ematea: durangokiroltaldea@gmail.com 
Antolatzailea: Durango Kirol Taldea.  
(Euria bada, nevers ikastetxean).

 17:00  jolas eguna: talo tailerra 
eta txitxiburduntzia otamotzena 
parkean. (Eguraldi txarrarekin, Kurutziaga 
ikastolan).

 17:30  Senegaleko erritmoak M´loMP 
elkartearekin Ezkurditik hasita.
 18:00  zirKiniK BEz musika taldea 
otamotzena parkean. (Eguraldi 
txarrarekin, Kurutziaga ikastolan).

 18:00  Haurrentzako ikuskizuna 
irAtxoEn KAntu SEKrEtuA Andra 
Mariako elizpean. 
 19:00  Kontzertua Musika eskolan: 
“inÉditAS: emakume konpositoreen 
ahots ikustezina”.
 19:30  Erromeria luHArtz 
taldearekin Ezkurdin. 
 20:00  Monologoak GurutzE BEitiA 
eta GorKA AGinAGAldErekin Andra 
Mariako elizpean.
 22:00  dantzaldia San Fausto Auzoan.

LoS 5 BILBAInoS TALDEA ZIrKInIK BEZ TALDEA

IrATXoEn KAnTU SEKrETUA
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LA CASA AZUL TALDEA

mErInA GrIS TALDEA

 19:00  San Agustin Kultur gunean 
break dance eta ikus-entzunezko 
ikuskizuna “Su(i)rrealismo”  
CirClE oF truSt eta loGElA 
MultiMEdiAren eskutik.  
Sarrerak: 8 €	(Gazte-txartelarekin:	6	€).

 17:00  GurutzE GorriAren  
ate irekien jardunaldiak ibaizabal 
parkean. Simulazioa 19:00etan. 
(Euria bada, San Antonio Ikastetxean).

 17:00  jolas eguna San Fausto 
auzoan.

 18:30  “White Botton” ohe 
elastikoen ikuskizuna rAMiro 
VErGAS-ekin Aurora Abasolo parkean. 
(Eguraldi txarrarekin, nevers ikastetxean). 

 19:00  tortilla txapelketa 
txosnagunean (20:30etan sari banaketa). 

20:00  durangoko abesbatzen 
kontzertua Santa Ana eleizan: 
durAnGoKo orFEoiA, BoGoroditSiE,  
izAr GAztEA eta BEGi ArGiAK.

CIrCLE	OF	TRUST	ETA	LOGELA	MULTIMEDIA

 21:00  zezensuzkoa San Fausto auzoan.

 21:00  Kontzertua BArt SAx 
taldearekin Andra Mariako elizpean.

 22:00  Kontzertuak txosnetan:  
PEio EtA itSuA, j MArtinA eta 
MErinA GriS.

 23:00  Kontzertua lA CASA Azul 
taldearekin Ezkurdin.

21
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txosna Guneko mozorro eguna. 
mozorroa: “DENBOrArEN MAKINA”

 07:00  diana txistulariekin.
 07:30  zezenak dira dultzaineroekin. 
 11:00  xake txapelketa federatu eta 
federatu gabeentzat Ezkurdin. Izen- 
ematea txapelketa hasi baino ordu erdi lehenago. 
Antolatzailea: Larrasoloeta Xake Taldea. 

 11:00–14:00  umeentzako tailerrak 
PAnPotx taldearekin Andra Mariako 
elizpean. 
 11:00–14:00  txikientzako haur 
parkea Barandiaran kalean. (Euria bada, 
San Antonio ikastetxean).

 11:00–14:00  Haur tailerrak ASEBiEr 
elkartearen eskutik Barandiaran kalean.
 11:00–14:00  Gaztetxoentzako 
jolasak ibaizabal parkean. (Euria bada, 
nevers ikastetxean).

 12:00  Kalejira txistulariekin.

 12:00  Kalejira trikitilariekin txiri 
txiri taldearen eskutik. 

 12:00  Patata tortillaren xiii. 
txapelketa landako Gunean. mailak: 
15	urtetik	beherakoak	/	16	urtetik	gorakoak.	
Izen-ematea eta informazioa: Intxaurrondon 
urriaren 3tik aurrera, plazak bete arte.

 12:30  xAiBor disko-festa 
haurrentzako berbena Ezkurdin.

 14:30  Elkartasun bazkaria 
txosnagunean. txartelak Mesoi 
Barrian eta intxaurren. ostean, 
elkartasun argazkia.

 16:00–19:00  txikientzako haur 
parkea Barandiaran kalean. (Euria bada, 
San Antonio ikastetxean).

 16:00  xxVi. larrasoloetako 
lagunarteko xake txapelketa 
federatuentzat Ezkurdi.  
Antolatzailea: Larrasoloeta Xake Taldea. 

 17:00  Animazioa trikitixarekin 
pertsona nagusien egoitzetatik.

22 EgunA
lArunBAtA

mozorro
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 17:30–19:00  Astronomia eskulan 
tailerrak eta ur suzirien jaurtiketa 
zuhatzola parkean.(Euria bada, ez da 
egingo). Antolatzailea: Izarra Astronomia 
Elkartea.

 18:00  dantza ikuskizuna “Gazte” 
oinKAri dAntzA tAldEA & HiKA 
tEAtroA-ren eskutik Aurora Abasolo 
Parkean. (Eguraldi txarrarekin, Kurutziaga 
ikastolan).

18:30  Kalejira dj rEiMY-rekin, 
txosnagunean hasita. 

18:30  taldekako mozorro desfilea 
Madalenatik Andra Mariaraino. 
Bukaeran sari zozketa. Izen-ematea: 
urriaren 1etik 19ra Intxaurrondon. (Euria 
bada, Andra marian).

 18:30  Kalejira SuGArri 
fanfarrearekin Madalenatik.

 20:00–22:00  AiCE dj-a Andra Marian.

 21:00  Behaketa astronomikoa 
zuhatzola parkean. (Euria bada, ez da 
egingo). Antolatzailea: Izarra Astronomia 
Elkartea.

 21:00  zezensuzkoa San Fausto 
auzoan.

 22:00  orkestra diAMAntE Ezkurdin.

 22:00  dj-ak txosnagunean:  
dj rEiMY, BEÑAt eta MAixA.

 23:00  AiCE dj-a Andra Mariako 
elizpean.

 00:00–03:00  Alkoholemia 
kontrolaren stand informatiboa 
txosnagunean. Antolatzailea: Durangoko 
Merinaldearen Amankomunazgoko 
Drogamenpekotasunen Prebentziorako Arloa.

orKESTrA DIAmAnTE

DJ	REIMy

oInKArI DAnTZA TALDEA & HIKA TEATroA

XAIBor
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 12:00  Kalejira txistulariekin.

 12:00  Haur marrazki lehiaketaren 
sari banaketa San Fausto auzoan.
Antolatzailea: Centro Social San Fausto.

 12:00  Poniak eta zaldiak ibaizabal 
parkean. (Euria bada, ez da egingo).

 12:00–14:00  Arku tirorako gunea 
ibaizabal parkean. (Euria bada, Landako 
Gunean).

 12:30  Herri kirolak Ezkurdin. 

 13:15   Kontzertua tABirA MuSiKA 
BAndArekin Andra Mariako elizpean.

 07:00  diana txistulariekin.

 07:30  zezenak dira dultzaineroekin. 

 11:00  Mañaria errekaren garbiketa.

 11:00–14:00  txikientzako haur 
parkea Barandiaran kalean. (Euria bada, 
Landako Gunean).

 11:00–14:00  Gaztetxoentzako 
jolasak ibaizabal parkean. (Euria bada, 
Landako Gunean).

 11:45  tABirA MuSiKA BAndAK 
emanaldia eskainiko du j.M. 
Barandiaran egoitzan.

 12:00  jolas eguna tabira parkean.
TABIrA mUSIKA BAnDA

23
i g A n d E A



24 San FauSto jaiak 2022

 17:00  dantza modernoa, garaikidea 
eta urbanoa ĺ AtEliEr dAntzA 
ESKolA-ren eskutik Ezkurdin.
 18:00  MAriAtxi intErnACionAl 
dE MExiKo Andra Mariako elizpean.
 18:30  Kalejira irulitzA 
fanfarrearekin alde zaharretik.
 19:30  Patxikotxuri eta jaiei agur 
esateko GiGAntES dE luz ikuskizuna 
udaletxeko plazatik hasita eta tren-
kotxera zaharretaraino.
 20:00  jaien bukaera su artifizialekin 
tren-kotxera zaharretan.

 20:00  durango txistu Kontzertua 
2022 landako Gunean. Antolatzailea: 
Silboberri Txistu Elkartea. 

54. umeen euskal jaia. 
Antolatzaileak: Tronperri Dantza Taldea 
eta Txoritxu Alai Dantza Taldea.

29
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IRULITZA	FAnFARREA

mArIATXI InTErnACIonAL DE mEXIKo

talde guztiak 
landako Gunean 
elkartuko dira, 
kalejira egingo 

dute eta ondoren alardea 
Ezkurdi plazan. (Euria bada, 
Landako Gunean).

12:00
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