
Egitaraua b 4-5
Gogo guztiak asetzeko
moduko egitaraua
atondu dute, 
lau gunetan banatua

Elkarrizketa b 8-9
Jaia antolatzeak ikas
komunitatea sendotu du,
Montse Alkorta
zuzendariaren esanetan
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Zubitik
zubira

egindako bidea  
Urretxu eta Zumarraga batuko ditu
aurten Kilometroak jaiak; zubia bi

herrien arteko loturaren ikur
hartuta antolatu du jaia 

Urretxu-Zumarraga
ikastolak.
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Z
ubi batek ez,
hiru zubik ba-
tzen dituzte Zu-
marraga eta
Urretxu herriak,
eta biharko Ki-

lometroak jairako prestatu duten
ibilbidea egiteko, milaka herrita-
rrek igaroko dituzte zubi horieta-
ko bi. Batzu-batzuk izango dira bi
zubiak, ez batean, baizik eta bitan
edo gehiagotan igaroko dituzte-
nak. Eta zubia presente egongo da

egun osoz, ibilbidean ez ezik, Ki-
lometroak jaiaren leloan, logoti-
poan eta abestian, zubia baita
protagonista. Eta Urretxuren eta
Zumarragaren artean zubiren bat
baldin badago, hori Urretxu-Zu-
marraga ikastola da, bi herrietako
umeak zein gazteak toki bakarre-
an biltzen dituena. 
Eta urtero legez, Kilometroak

antolatzen duen ikastolako kide
guztiak biharko egunari begira
aritu dira eta ariko dira lanean. Bi

urte baino gehiago igaro dira
Urretxu-Zumarraga ikastolak
2018ko Kilometroak antolatuko
zituela jakin zuela. 2017-2018ko
ikasturtean inurri lanean aritu,
han eta hemen ekitaldiak antola-
tzen, han eta hemen Kilometroe-
tako arropa saltzen. Azken hila-
betean, urduritasunak jan ditu,
guraso, ume, irakasle eta batzor-
deetan lanean aritutakoak; eguna
hurbildu ahala sortzen den urdu-
ritasun puntuarekin aritu dira

prestalanetan. Eta, gauean,
oraindik ariko da jendea beharre-
an; bihar goizean, 09:30ean, ibil-
bidea irekitzen dutenean dena
prest egon dadin. 

5,9 kilometro
Biharko prestatu duten ibilbideak
5,9 kilometro izango ditu, eta 200
metroko desnibela izango du. Lau
gunetan banatu dute egitaraua:
Urretxu-Zumarraga ikastola, Zu-
marragako plaza —gune horretan

sartzen dira Euskadi enparantza,
Lizeoa eta Zelai Arizti kultur
etxea—, Etxaburu eta Santa Bar-
bara. 09:30ean irekiko dute ibil-
bidea, eta 19:00etan itxiko, azken
kontzertua amaitzearekin batera. 
Urretxu-Zumarragara iristeko,

berriz, ahal den neurrian garraio
publikoa erabiltzeko eskatu dute
antolatzaileek. Horretarako Ren-
fek aldiriko tren zerbitzu bere-
ziak jarriko dituela jakinarazi
dute, bai Zumarragara heltzeko,

5,9 kilometro luze den eta 200 metroko desnibela duen ibilbidea prestatu dute aurtengo
Kilometroetarako, eta lau gunetan atondu dute egitaraua. Garraio publikoa erabiltzeko deia egin dute
antolatzaileek, eta aurten, bereziki, bizikletaz joatera gonbidatu dituzte herritarrak. 

Prest dira zubiaren bi aldeak

Urretxu-Zumarraga ikastolako guraso, irakasle eta irakasleak, joan den ekainean antolatutako Kilometroak Txikian. URRETXU-ZUMARRAGA IKASTOLA 
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baita handik bueltan etxera itzul-
tzeko ere. Horrez gain, aurten
ahalegin berezia egin dute
garraio iraunkorraren alde, eta
bizikletaz joatera gonbidatu dute
jendea. Horretarako, bi aparkale-
ku berezi egongo dira: Urretxuko
pilotalekuan, Azkoitia aldetik
iristen direnentzat, eta, Pagoeta
auzoan, Kamineroen Etxean,
Legazpi aldetik eta Antzuola-Ber-
garatik joaten direnentzat.
Horrez gain, elbarrien txartela
dutenek aparkaleku berezia
izango dute Zumarragako tren
geltokiaren ondoko aparkale-
kuan. Bezperatik joan nahi dute-
nentzat, aldiz, autokarabanen-
tzako gunea atondu dute
ArcelorMittal enpresako aparka-
lekuan. 

Ikastolako obrak
Aurtengo Kilometroak jaian ate-
ratzen duten dirua, Urretxu-Zu-
marraga ikastolak azken urteetan
egindako obrak ordaintzeko era-
biliko da. Ikastolak 0-18 urte bi-
tarteko ikasleak hartzen ditu
(aurtengo ikasturtean, 1.061), eta
badira bost urte eredu pedagogi-
ko berri baten beharrari bueltaka
hasi zirela. Ikastolen Elkarteko
beste ikastola askoren moduan,
Konfiantzaren Pedagogiari eutsi
zioten, eta horrek eguneroko lan
egiteko moduan, ikasle-guraso-
irakasle harremanetan, materia-
letan eta abarretan izan du eragi-
na. Eta, nola ez, baita espazioetan
ere, Konfiantzaren Pedagogiak
ikasleen beharrei eta zirkulazio li-
breari egokitutako espazioak
eraikitzea eskatzen baitu. 
2017ko eta 2018ko udak apro-

betxatu dituzte ikastolan obrak
egiteko. Iaz, Haur Hezkuntzan
egin zituzten lanak, eta, aurten,
Lehen Hezkuntzako zati bat eta
Derrigorrezko Bigarren Hezkun-
tzako zati bat egokitu dituzte.
Gelditzen den zatia hurrengo
udan egin nahi dute. Orain arteko
lanek eragindako gastua eta eto-
rriko dena ordaintzeko baliatuko
dute Kilometroak. 

URRETXU-ZUMARRAGA IKASTOLA

Gorka Ojanguren urretxuarra
Zuzenbidean lizentziatua da. ELA
sindikatuan eta euskara teknika-
ri modura lan egin ostean, gaur
egun Haurreskola Partzuergoan
dihardu teknikari modura. 
Bertsogintzan aritutakoa zara
txikitatik, eta letren sormena
betidanik landu duzu. Zein da
zuretzat hitzak duen garrantzia? 
Garrantzi handia ematen diet le-
trei. Bai bertsoetan, bai musikan,

bai literaturan... Gure izaeraren
zati bat gure idazteko moduak
gordetzen du. Beti esan dut denok
dugula zerbait esateko. Kontua
da askotan ez dugula asmatzen
nola adierazi barruan dugun hori;
dela ideia bat, dela iritzi bat edo
dela sentimendu bat. Niri bertso-

ek, eta oro har kantuek, hitz soilez
agian esaten ez dakidan edo au-
sartzen ez naizen hori esaten la-
guntzen didate.
Nondik nora otu zitzaizun leloa?
Leloa egiteko eskatu zigutenean,
aurrez ez ziguten jarri baldintza
edo heldulekurik. Hori ikusita,
gure herrietako bereizgarriak
zeintzuk diren pentsatzen hasi
nintzen. Lehena agerikoa da: bi
herri gara, baina askotan baten
moduan funtzionatzen dugu, eta,
batuz gero, gure ahalmena handi-
tzen dugu. Horri tiraka, gure he-
rrietan bereizita ikusten ditudan
hainbat alderditan pentsatu
nuen. Argi ikusten nuen erdal eta
euskal komunitateen banaketa
historikoa, arraza eta ideologia
desberdinen arteko talka, eta,
ikastola mailara eramanda, hez-
kuntza komunitatea osatzen du-
ten familia, irakasle eta ikasleen
arteko harremanaren beharra.
Zubien beharra, alegia.

Zer transmititu nahi
izan duzu leloarekin?
Zubiak batu egiten du, el-
kartu, eta elkarlana ahal-
bidetzen du. Ikastola zu-
bigintza lan horretan ko-

katzen dut, eta euskara horreta-
rako tresna da. Hortik abiatuta,
leloa biribildu nuen. Zu2ak1uz
hitz jolas bat da: Z.U. (Zumarraga
Urretxu) BIak Bat U.Z. ( Urretxu
Zumarraga). Zu eta ni, biak batuz,
norberak duen ardura eta lekua
aldarrikatu nahi izan dut.

«Zubiak batu
egiten du, eta
elkarlana
ahalbidetzen
du»
Gorka Ojanguren 
Leloaren sortzailea
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«Bi herri gara, baina askotan
baten moduan funtzionatzen
dugu, eta, batuz gero, gure
ahalmena handitzen dugu»

URRETXU-ZUMARRAGA IKASTOLA

2013an amaitu zituen Mikel Ruiz
zumarragarrak Arte Ederretako
ikasketak, Leioan. Ondoren,
sorku ntza eta ikerkuntzaren in-
guruko masterra egin zuen. Artis-
ta sena barruan darama, eta sor-
kuntza lan ezberdinak eginez,
apurka-apurka, bere bidea urra-
tuz doa. Hark izan du aurtengo
Kilometroak jaiaren logotipoa di-
seinatzeko ardura.
Nola definituko zenuke aurten-
go logotipoa?
Gure bi herrien ezauga-
rriak eta Kilometroen
xarma bateratzen ditu.
Nola izan zen sorkuntza
prozesua?
1985eko eta 2002ko logotipoak
hartu nituen abiapuntu gisa. Ba-
tetik, K hizkia berreskuratu nahi
nuen, oso bisuala delako eta xar-
ma berezia duelako. Bestetik,
2002. urteko logotipoari keinu
bat eginez, zenbakia gehitu nahi
izan nion hizkiari.

Baina beste hainbat kontzeptu
ere irudikatzen ditu, ezta? 
Halaxe da. Gure bi herrietako pai-
saiari eta inguruari erreferentzia
egiten dioten elementu sinboli-
koak islatu ditut koloreen bidez:
zubia (laranja), ibaia (urdina), bi-
degorria (gorria) eta Kilometroen
eguneko ibilbidea (berdea).
Tipografiari dagokionez, be-
rriz, Meccano jolas ezaguna da-
kar gogora?
Bai, oso intuitiboa izan zen. Le-
tra tipo bat imajinatu nuen, eta
bat-batean pieza itxura zutela
ohartu nintzen. Gainera, kolore
eta forma berdinekin sortu nuen
leloa ere, hori ere irudi gisa erabili
ahal izateko. Z hizkiak bi herriak
eta erreka irudikatzen ditu eta
Z.U. (Zumarraga-Urretxu) U.Z.
(Urretxu-Zumarraga) simetriare-
kin jokatzen du.
Zer sentitzen da zure irudia hain-
beste lekutan ikusita?
Poz handia ematen du. Kilome-

troek badute niretzat sinbolis-
mo puntu bat, oso ondo gogora-
tzen ditut beste urte batzuetako
logoak. Eta nik bezala, jende as-
kok; imajinario kolektiboan iltza-
tuta geratzen baitira irudiok. Be-
raz, harro sentitzeko modukoa
da.

«Imajinario
kolektiboan
iltzatuta
gelditzen dira
irudiok»
Mikel Ruiz 
Logoaren sortzailea

«Gure bi herrietako paisaiari
eta inguruari erreferentzia
egiten dioten elementu
sinbolikoak islatu ditut»
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T
renez, autobusez, au-
toz, bizikletaz edo oi-
nez, berdin dio nola iri-
tsi. Iristean, hori bai,

esku artean egitaraua hartzea iza-
ten da Kilometroak jaira iristen
direnen lehengo pausoa. Eta
Urretxu-Zumarragan gogo eta
gustu guztietarako egitaraua
atontzeko ahalegina egin dute;
gazte edo heldu, kuadrillan edo
familian, denek izan dezaten zer
topatu.
Ikastola, batez ere, umeen eta

gaztetxoenen gunea izango da.
Hainbat tailer eskainiko dituzte 

—sormen, aniztasun eta zientzia
tailerrak—; Imanol Ituiñoren
magia jokoekin txundituta geldi-
tuko dira haurrak; eta, eguerdi
partean, 3zpa4ko gazteen dantza
eta abestiek alaituko dute gunea.
Umeen gogoa bete, eta familia
giroan bazkaltzeko aukera izango
da bertan, gastronomia lehiake-
taren ondoren. Eta, bazkalostean,
Erromeria.eus izango da. Kantu
Kolore taldeko kideen ikuskizun
eta abestiek emango diote amaie-
ra gune horretako eskaintzari. 
Egun osoan egingo diren

Erronkako proben finala ere ikas-

tolan jokatuko da. Hemeretzi tal-
deek amaierako hiru probak ber-
tan jokatuko dituzte, eta 17:30 in-
guruan jakingo da zein ikastolak
irabazten duen saria. 
Zumarragako plaza inguruan

beste hiru gune atondu dituzte:
plaza, Lizeoa eta Zelai Arizti.
Horietan, dantza, ikuskizunak,
musika, jolasak eta kirol probak
izango da. Trikuarri taldearen
emanaldiarekin hasiko da egita-
raua plazan, eta, Lurra eta Irrintzi
dantza taldeen ondoren, beste
hiru musika taldek joko dute,
18:30 arte: Tiktara, Hiri Galduak

eta Gozategi. Dantzari tokia egin-
go diote Zelai Ariztin ere, Tio
Teronen Semeak taldearen ikus-
kizunarekin. Goiz osoan Kulki
taldearen jolasak eta jumping-a
egongo dira, umeen gozagarri. 

Kontzertuen guneak
Beste bi guneetan, Etxaburun eta
Santa Barbaran, musikak hartu-
ko du egitarauaren zati nagusia.
Pop, rock, reggae... estilo ugari
lantzen ditu Patxuko Nice talde-
ak, eta talde horrekin hasiko da
eguna Etxaburun, 11:15ean. Pa-
txuko Nice taldearen sortzailea

Sergio Ordoñez Patxukoda, Kilo-
metroetako Zubiak batuz kanta
abesten duenetako bat. Gorpuz-
kingz taldearen saioak emango
dio jarraipena, 12:30ean; 2016an
Youtuben jarritako bideoklip ba-
tekin hasi zuten ibilbidea, eta
2017an, ETA Euskarazko Trapa-
ren Aitzindariakdiskoa kaleratu
zuten. Oholtza gainean ikuskizun
ezohikoa eskainiko dute.
Arratsaldean, rock doinuekin

girotuko dute Etxaburuko gunea
hiru taldek. Willis Drummond
Baionako taldearekin hasiko da
arratsaldeko saioa, 14:00etan, eta
rock gogorragoarekin emango
diote jarraipena Zumaiako Vol-
taia taldeak, 16:00etan, eta Za-
rauzko Eraso taldeak, 17:00etan.
2016. urtean kaleratu zuten azken
diskoa Willis Drummond (Tabu-
la Rasa) eta Eraso taldeek (Kaio-
latik ihes); Voltaiak aurtengo
otsailean kaleratu zuen Erortzen
diskoa.
Santa Barbaran ere kontzer-

tuek hartuko dute egunaren zati-
rik handiena. Etxaburun bezala,
Erronkako probak egingo dituzte
goizean, baina, musika egun oso-
an izango da. Giorgio Basmatti y
Oriol Floresen Oso Fan taldeak
11:00etan ekingo dio bere saioari.
Eskoziar kutsuko eta folk estiloko
doinuak izango dira nagusi ohol-
tza gainean. Donostiako Madelei-
ne taldearen txanda izango da
gero. Iturri askotatik edaten duen
musika instrumentala jorratzen
dute, rockaren arau tradizionale-
tatik aldenduta. La Basu 14:45ean
igoko da agertokira. Bilboko rap
kantari ezagunak 1999an sortu
zuen Jungla Urbana emakumeen
rap taldea, 2001ean atera zuen
bere bakarkako lehen lana, eta
gaur egun erreferentzia bilakatu
da euskarazko rap munduan.
16:00etan, Oihan Vegaren disko
festarekin jarraituko du jaiak, eta,
amaitzeko, Hesian taldea ariko da
19:00 arte. Fran Urias eta Zuriñe
Hidalgoren ahotsekin eta taldea-
ren doinuekin amaituko da
2018ko Kilometroak jaia. 

Lau gune izango ditu aurten Kilometroak jaiak, eta horietako bakoitzean eskaintza oparoa izango
da. Kontzertuak, batik bat, Etxaburu eta Santa Barbaran izango dira; baina, beste guneetan ere bai.

Gogo guztiak betetzeko eskaintza

Willis Drummond taldea, kontzertu batean. JON IRAUNDEGI 
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Zumarragako
industriagunea
eta ospitalea

Urretxuko
Industrialdea

Kamineroen
Etxea

Renfe

Arcelor
Mittal
Zumarraga

Urretxuko
pilotalekua

ITURRIA: URRETXU-ZUMARRAGA IKASTOLA

Kilometroak Urretxu-Zumarragan

Gunea
1 Ikastola

Hasiera ekitaldia
Sormen tailerra, aniztasun tailerra eta zientzia tailerra. 
Erronka
Imanol Ituiño
Omenaldia Lourdesko Amaren elizan
Gastronomia lehiaketa eta bazkaria (helduek 15€, umeek 8€)
Erronka
3zpa4
Erromeria.eus
Erronka. Finala
Kantu Kolore

09:30
10:30-13:15

11:00
11:45
12:00

12:30-15:00
13:00
13:15
14:30
15:30
17:00

Gunea
3 Etxaburu

Erronka
Patxuko Nice
Gorpuzkingz
Erronka
Willis Drumond
Voltaia
Eraso

Bazkaria Aldiri
kiroldegian
(helduek 15€,
umeek 8€)

11:00
11:15
12:30
13:00
14:00
15:45
17:00

12:30-15:00

Gunea
4 Santa Barbara

Erronka
Oso Fan
Erronka
Madeleine
La Basu
Oihan Vega
Hesian

11:00
11:45
13:00
13:30
14:45
16:00
17:45

Egun osoan: Puzgarriak eta taloak

Egun osoan: Kulturartekotasun tailerrak eta Kaikutxo ipuin kontaketa
Nekolalde plazan: Artisau azoka 10:30etik 18:30era

Egun osoan: Carver erakustaldia,
Axi Muniainekin

Gunea
2 Zumarragako plaza

Trikuarri
Lurra eta Irrintzi dantza taldeak
Tiktara
Hiri Galduak
Gozategi

2.1 PLAZA2.1 PLAZA

11:15
12:30
14:00
15:45
17:15

Erronka
Erronka
Askotariko kirolak
eta kriketa

2.2  LIZEOA2.2  LIZEOA

11:00
13:00
15:30

Kulki jolasak eta
Jumping-a (Zerki) 
Tio Teronen Semeak
Herri kirolak

2.2  ZELAI ARIZTI2.2  ZELAI ARIZTI

11:00-15:00

13:30
15:30

Zumarraga

Urretxu

ORDUTEGIA

BeasainBergaraGI-632

ZUMARRAGAKO
PLAZA

IKASTOLA

ETXABURU

SANTA BARBARA

Sarrerak

Aparkalekuak

Aldiri
kiroldegia
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A
besti batek toki
bateko Kilome-
troak jaia urte
luzetan gogora-
tzea eragin deza-

ke, eta Kilometroak jaialdia anto-
latzen dutenentzat urteko ariketa
garrantzitsuenetako bat izan ohi
da abestia ondo aukeratzea.
Urretxu-Zumarraga ikastolak
zubigintza hartu du ardatz aur-
ten, eta, zubiak eraikitzea elkar-
lana sustatzea denez, Zubiak
batuz abestia elkarlanaren emai-
tza izan da. 
Abestiaren hitzak Urretxu-Zu-

marragako Bertso Eskolako kide-
ek osatu dituzte; abestiari notak
eta erritmoa jartzeaz, berriz, Se-
cundino Esnaola musika eskola-
ko irakasleak arduratu dira. Mu-
sika sortu zuten lehenik, eta gero
etorri ziren hitzak. Ska eta rap
doinuak uztartzen ditu abestiak,
eta hainbat instrumentu adi dai-
tezke bertan: perkusioa, baxua,
gitarra elektrikoa, teklatua, triki-
tia, tronpeta, tronboia, klarine-
tea, saxoa... Musika eskolako Jon
Goenagak eta Edurne Iturbek
diotenez, abestia konposatzen
hasi aurretik argi zuten kantak

alaia eta dantzagarria izan behar
zuela. «Kanta alaia sortu nahi ge-
nuen, oinez kilometroak egitera
bultzatuko zuena, eta baita dan-
tza egiten hasteko gogoa piztuko
zuena ere». 
Bertso eskolatik, Manex Man-

txolak, Mikel Iturriotzek eta
Amaia Iturriotzek jarri zizkioten
hitzak doinuari. Zubiak batuz le-
loa hizpide hartuta, zubiak batze-
aren eta elkarrekin lan egiteko
beharraren ideiari eutsi zioten,
eta, orainari eta etorkizunari be-
zala, iraganari ere egiten diote
keinuren bat; adibidez, kartapa-

zioren generazioari erreferentzia
eginez. 
Sergio Patxukok —Patxuko Nice

taldeko kidea— abesten duen za-
tian, Urretxukoak eta Zumarra-
gakoak ez direnentzako misterio-
tsua den zenbaki bat ere sartu zu-
ten bertsolariek: 20700. Zati hori
rap doinuan abesten du Patxu-
kok, eta rap munduan ohikoa da
posta kodea aipatzea norberaren
jatorriari erreferentzia egiteko.
Patxukorekin batera, Uxue Kere-
jeta, Maddi Martin eta Secundino
Esnaola musika eskolako ikasleek
abesten dute Zubiak batuz kanta. 

Ska eta rap doinuak uztartu dituzte KMK jaiaren ‘Zubiak batuz’ abestirako. Secundino
Esnaola musika eskolako irakasleek jarri diote doinua; bertso eskolako kideek hitzak. 

Abestia, elkarlanaren emaitza

Urretxu-Zumarraga ikastolako ikasleak, ‘Zubiak batuz’ abestiaren bideoklipa grabatzen. Apirilean aurkeztu zuten. URRETXU-ZUMARRAGA IKASTOLA

‘ZUBIAK BATUZ’

Itxi begitxo hoiek eta
amestu egunez
gure ikastolan benetan
sinisten degunez
eman diogu forma
eraikiz lau horma
eskuz, harriz eta maitasunez

Zumarraga-Urretxu
kilometroetan
oinez umoretsu

Zubi gainetik izutzen du
uraren tamainak
ibai hontan dabiltza gure
mugak ta arrainak
zergatik ez busti
galtzerdi ta guzti
sartu barruraino zure oinak

Zumarraga-Urretxu
kilometroetan
oinez umoretsu

Zubiak
bat dira alde biak
elkarren alde, elkarri adi

Zubiak
zu, ni, ni, zu biak
batuz egingo gara handi

20700
zubipetik mundura
Kartapazioaren generazioa
pasiloa da bizitza, bizi pasioa 

[edo kasi!
ikusi eta ikasi
koloreak nahasten, 

[bizitzak marrazten
ikastola bat hazten, hezten 

[ezta ahazten
baina bai!
berrasmatu izanak, euskara 

[daramanak
bizitzarako armak hartu nahi 

[nahi nahi!
nahiz ta ibaiak bi herri hauek 

[bereizi
zubiak egiten gaitu berezi

Zubiak
bat dira alde biak
elkarren alde,
elkarri adi
Zubiak
zu, ni, ni, zu biak
batuz egingo gara handi
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Urretxu-Zumarraga Ikastolako
zuzendari Montse Alkortak (Zu-
marraga, 1960) aitortu du ikasto-
lan urduritasuna sumatzen dela
eguna gerturatu ahala. Ikastolak
hirugarren aldia du Kilometroak

antolatzen, eta hiruretan izan da
Alkorta, 1980tik ari baita han lane-
an. Aldaketa handia ikusten du,
ordea, 1985etik 2018ra. «Nik alde
handi, handi, handia antzeman
nuen 1985etik 2002ra». 

Urtebetetik gora daramazue
Kilometroak antolatzen. Nolako
urtea izan da zuentzat?
Urtea ondo joan da. Lasaitasunez,
ekintza asko antolatu ditugu, eta
esango nuke oso arrakastatsuak

izan direla, gainera. Zortea izan
dugu, jendeak oso oso ongi eran-
tzun duelako. Urte osoan 200 bat
guraso aritu dira gurekin lanean,
eta nik, orain, atzera begiratuz,
sentitzen dut lan handia egin

dugula, baina eramangarria izan
dela.

Nik sumatzen dut orain, ikastur-
te berria hasi dugunean, iraileko
lehenengo egunetik ia, beste giro
bat dagoela, beste urduritasun bat,
tentsioa... Orain, denak gaude egu-
nari begira, dena ondo lotu nahi
baita; batzorde asko aritu dira la-
nean, eta elkar koordinatu behar
dute. Kilometroetan badaude bi
koordinatzaile, eta haiek dute ar-
durarik handiena, baina jende as-
ko koordinatu behar da, eta azken
momentuko urduritasuna suma-
tzen ari gara. 
Beraz, esan daiteke jaia antolatu
beharrak ez duela izan halako
eraginik ikasturtearen martxa
normalean?
Nik esango nuke ezetz. Oraintxe
bertan, irakasleak egunerokoari
erantzuten ari dira; izan ere, nahiz
eta guk esaten diegun orain Kilo-
metroak jaia pasatu arte lehenta-
suna Kilometroak dela, umeekin
berdin-berdin egon behar da, eta
haiekin lan egin behar da. Iazko
ikasturtean ez zuen batere eraginik
izan; hilabete honetan, aldiz, bai. 

«Dirua ateratzea bezain
garrantzitsua izan da ikas
komunitatea sendotzea»
Montse Alkorta b Urretxu-Zumarraga Ikastolako zuzendaria

Kilometroak jaiak urte osoko lana eskatu dio Urretxu-Zumarraga Ikastolari,
eta bihar ikusiko dute egindakoaren emaitza. Hala ere, Alkorta oso pozik dago orain
arte eginarekin: «Ikastolan sortu duen lan eta elkarlan giroa gordeko dut gogoan».

JON URBE / FOKU

8 Kilometroak GIPUZKOAKO HITZA
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Ikastolan eragina izango zuen,
ordea, halako erronka bati eran-
tzun beharrak, ezta?
Bai, baina modu positiboan izan
du eragina. Guk helburu hartzen
genuen harremanak sendotzea,
langile eta familien arteko harre-
mana arinagoa izatea, eta horre-
tarako abagune paregabea izan
dira bai Kilometroak bera eta bai
antolatu ditugun ekintza guztiak.
Lan asko egin dugu, baina oso
polita izan da. Badakigu Kilome-
troek helburu ekonomikoa dute-
la, baina guretzat oso inportantea
zen ikas komunitatea sendotzea
ere; dirua ateratzea bezain
garrantzitsua izan da, hasiera-
hasieratik. Egunotan, hitz egiten
aritu gara, eta argi dugu hori lortu
dugula. Gero, zenbat diru aterako
dugun? Bada, ongietorria izango
da, noski, baina nik uste dut
gogoan gorde behar dugula batez
ere ikastolan sortu duen lan
giroa, elkarlan giroa eta jendea-
ren prestasuna. Nik uste dut horri
eustea izango dela orain gure
erronka; lortu dugu, baina orain
eutsi egin behar diogu. 
Ikastolaren ezaugarria da koo-
peratiba bat dela eta denak 
—guraso zein irakasle— direla
ikastolaren parte. Baina hori,
agian, ahaztu egiten da egune-
roko martxan?
Gu, gainera, kooperatiba integra-
la gara; alegia, erabaki organoak
parekideak dira: sei guraso eta sei
langile daude, eta erabakiak
adostasunez hartzen dira. Baina
duela lau bat urte konturatu
ginen ahoa betetzen zitzaigula
hori esaten, baina gero, errealita-
tean, ez zela horrela gertatzen.
Gurasoek, askotan, delegatu egi-
ten zuten; eta duela pare bat urte,
hori aldatu egin zen, eta urte
honek balio izan digu norabide
horretan sakontzeko. Gurasoek
oso argi dute erabakitzeko ahal-
men handia dutela ikastolan. 
Eta zergatik eta nola gertatu zen
aldaketa? 
Duela pare bat urte, konfiantza-
ren pedagogiaren ereduarekin

hasi ginenean, familiekin hasi
ginen erabakitzen nolako eredu
pedagogikoa nahi genuen. Izan
ere, guk zeresan handia dugu
profesional gisa, baina familiek
ere bai. Elkarrekin hezi behar
ditugu ikasleak; ardura konparti-
tua da. Eta guretzat, hori inflexio
puntu bat izan zen, eta hortik
aurrera gurasoek sentitu dute
erabaki ahalmen handia dutela,
entzuten zaiela, ikastola guztiona
dela. 
Eta ikastolako komunitatetik
kanpora, herriko eragileek nola-
ko erantzuna eman dizuete?
Zerbait aipatzekotan, beti esaten
dut sinbologia handia izan duela
Kilometroetan erabili dugun
Zubiak batuz leloak. Zubiak
batuz, zu eta ni, elkarrekin, bi
herri gara, elkarren ondoan bizi
garenak, baina askotan bakoi-
tzak bereari begiratzen dio... Eta
hori hautsi nahi izan dugu. Ez da
erraza, baina harrera oso ona izan
da. Nik zerbait azpimarratzeko-
tan bi udalen laguntza eta babesa
azpimarratuko nuke; guretzat
itzela izan da, bien aldetik. 
Bestalde, ikastolatik kanpo

egin dugun lanetako bat izan da
ikastolaren balioak eta ezauga-
rriak nabarmentzea. Egon da
denbora bat ikastola eta eskola
kontzeptuak nahasten zirena, eta
guretzat abagunea izan da ikasto-
letako sare guztiaren proiektua
gizarteratzeko. Ikastolak koope-
ratiba gara, eta ezaugarri berezi
batzuk ditugu; ez hobeak, eta ez
okerragoak, baina ezberdinak.
Eta hori herriari erakusteko
aukera izan dugu. 
Kilometroak jaia antolatzeak,
hala ere, helburu ekonomiko
bat izaten du. Zertarako erabili-
ko duzue zuek bihar lortzen den
dirua?
Berez, diru hori jada inbertituta
daukagu, eta egindako zorrak
kitatzera goaz. Ikastolak 2013an
hasi ginen gizarteak behar zuen
hezkuntza eredu berri horren
bila; konfiantzaren pedagogiaren
eredura iritsi ginen, eta proiektu-

ka lan egitearen eredura. Eta
horrek berekin dakar espazio
berri batzuen beharra. Orduan,
dirua erabili dugu espazioak
pedagogia berri horretara egoki-
tzeko. Iazko udan egin genuen
Haur Hezkuntza, eta aurtengo
udan egin ditugu Lehen Hezkun-
tzako zati bat eta Derrigorrezko
Bigarren Hezkuntzako zati bat.
Eta hori da ordaindu beharrekoa.
Bestalde, asmoa da gelditzen
zaizkigun espazio horiek egoki-
tzea hurrengo udan. 
Urretxu-Zumarragako ikastolak
antolatzen duen hirugarren
Kilometroak izango da, eta zu
hiruretan aritu zara. Nola aldatu
da jaia urteotan?
Nik alde handi, handi, handia
antzeman nuen 1985etik 2002ra.
Aldaketa handia izan zen orduan,
eta nik uste dut oraingoan jada

goia jo duela; horregatik gabiltza
jai eredu berri baten bila.
1985ekoa ere oso jendetsua izan
zen, baina lan egiteko modua oso
ezberdina zen. Adibidez, kamise-
tak zabor poltsetan sartu eta ikas-
tolaz ikastola ibiltzen ginen sal-
tzen. Kamiseta bakarra egoten
zen; hura zen, eta ez zegoen bes-
terik. Gero, egunerako, txapelak
ateratzen ziren, eta orduko
argazkietan ikusten da jende guz-
tia kamiseta eta txapela bera jan-
tzita. Bestalde, ez zegoen koordi-
natzailerik eta teknikaririk
Ikastolen Elkartean; dena ikasto-
la antolatzaileak egiten zuen.
Orain, badaude jaiaren koordina-
tzaileak, urtero eta urte osoan

horretan dabiltzanak, teknika-
riak ere bai, ezkutuko lan handia
egiten dutenak... Ikastolen Elkar-
teak 2002koan jarri zuen lehen
aldiz Kilometroak jaiaren koordi-
natzaile bat; aurreko urtean hasi
zen lanean arropa salmentako
arduraduna ere, eta arroparen
kontua beste mundu bat izan da
ordutik... 
Eta 2002tik 2018ra aldaketa
handia izan da?
Bai, aldaketa antzematen da, bai-
na handi-handirik ez. Nik esango
nuke agian hobeto dakigula zer
egiten ari garen, eta horri buruz
hausnartzen hasi garela: gazteak,
alkohola, segurtasuna, aisialdi
eredua, kulturaren eta kontsu-
moaren arteko oreka...
Niri dagokidanez, ohartu naiz

oso ezberdina dela hau irakasle
gisa edo zuzendari gisa bizitzea.

Irakasle zarenean, ba-
tzorde batean sartzen
zara, batzorde horrek es-
katzen dizkizun lanak
egiten dituzu, buru-be-
larri aritzen zara horre-
tan, lan asko eginez, bai-
na ez duzu ikusten Kilo-
metroak bere
osotasunean. Zuzenda-
ria zarenean, edozer
gauza zure mahaira iris-
ten da: oholtza dela, au-
rrekontuak aukeratzea

dela, segurtasun kontuak... Dena
zure eskuetatik igarotzen da, eta
konturatzen zara zeinen handia
den hau; nik uste dut irakasle gisa
ez nintzela horretaz jabetu. 
Jai eredu berriaren aurkezpena
aurten egin duzue, baina zer du
biharko jaiak eredu berri horre-
tatik?
Jaiak berak ez; guk betiko ere-
duarekin antolatu dugu jaia.
Baina urtean zehar bai egin ditu-
gula ekintzak, ikastolak honetan
inplikatzeko sare gisa. Bat izan
zen irailaren 16an antolatutako
Ziklometroak: Gipuzkoako ikas-
tola guztietatik pasatu zen, eta
bakoitzak hartu zuen lekukoa
hurrengo ikastolara bitartean.

Mendimetroak ere bada ikastolak
sarean hartzen dituen beste ekin-
tza bat. Bideokliparen aurkezpe-
na egin genuenean ere saiatu
ginen horretan; beste ikastolei
eskatu zitzaien euren jaietako
abestien koreografiak ekartzeko,
eta aukera izan zuten Urretxura
etorri eta bertan dantzatzeko.
Erronkaren ildotik, berriz, Nazio
Topaketa egin genuen. Gure ikas-
tolako gazteekin batera, Atarra-
biako Paz de Ziganda Ikastola,
Getxoko San Nikolas Ikastola,
Gasteizko Armentia Ikastola eta
Ipar Euskal Herritik, Xilaba talde
gisa, Kanboko Xalbador Kolegioa
eta Ziburuko Piarres Larzabal
Kolegioa lehiatu ziren. Beraz,
nahiz eta oso puntualak izan
diren, saiatu gara keinu batzuk
egiten. 
Bihar izango da egun handia;
milaka lagun etorriko dira Urre-
txu-Zumarragara. Zer eskatuko
zenioke jende horri guztiari?
Bueno, ba, betikoa da, eta uste
dut urtero esaten ditugula berdi-
nak, baina esan beharrekoa ere
bada.  Nik esango nieke garran-
tzitsua dela parte hartzea; Gipuz-
koako ikastolak euskal gizartean
mugimendu handi bat garela; oso
programa anbiziotsua antolatu
dugula gune guztietan; ume,
gazte eta ez hain gazte, denek
ondo pasatuko dugula; eta, noski,
nola ez, besoak zabalik hartuko
ditugula. 
Eta zuk, zuzendari gisa, zer eska-
tuko zenioke egunari?
Ezer ez gertatzea. Gauzak ondo
ateratzea, eta ezustekorik ez ego-
tea. Nik uste dut horri badiodala
beldur pixka bat. Segurtasuna,
gazteen arteko liskarrik ez ego-
tea... Hori da egunari eskatzen
diodana. Eta, gero, nola ez, egu-
raldiak laguntzea, baina hori ez
dago gure esku. Besteari dagokio-
nez, gu ari gara gure esku dagoen
guztia egiten giro sanoa egon da-
din;Ondo pasa, pasatu gabe le-
loa errepikatzen dugu etengabe,
baina nik benetan sinisten du ho-
rretan.

Ikastolatik kanpo
egin dugun lanetako bat
izan da ikastolaren ezaugarriak
eta balioak nabarmentzea»

«Programa anbiziotsua
antolatu dugu gune guztietan;
ume, gazte eta ez hain gazte,
denek ondo pasatuko dugu»

‘‘

GIPUZKOAKO HITZA
Larunbata, 2018ko urriaren 6a
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B
easaingo Kilome-
troak izan ziren
Gipuzkoako ikas-
tolen lehen festa. 
Orduko hartan,

babesleak bilatzea izan zen jaia-
ren abiapuntuetako bat, eta
babesle horiek dirua jartzea zen-
bait lagunek ibilbidean egiten
zuten kilometro bakoitzeko. Esa-

terako, Lankide Aurrezki Kutxak
—egungo Laboral Kutxak—
150.000 pezeta eman zituen (900
euro) Aita Barandiaranek eginda-
ko kilometroen truke, eta Bea-
saingo Merkatari Elkarteak,
berriz, 500 pezeta (3 euro)
ordaindu zuen Lazkao Txiki ber-
tsolariak egindako kilometro
bakoitzarengatik.

Urteekin, galdu egin zen egin-
dako kilometroak babestearen
kontu hori, baina Azpeitiko Kilo-
metroak jaian, 2011n, babesleen
figura berreskuratzea bururatu
zitzaien, eta egungo gizarteari
egokitzea. Keinu bat egin zioten
lehenengo Kilometroak jai hari,
eta sarean babesleek diruz lagun-
dutako zirkuitu birtual bat osatu

zuten. Helburua da ibilbide bir-
tual horri ahalik eta buelta gehien
ematea, Kilometroak antolatzen
dituen ikastolaren alde. Klik izan
zen Azpeitiko Kilometroetako le-
loa, eta herritarrak klik egitera
gonbidatu zituzten. Horregatik,
Klikmetroak deitu zioten formula
horri, eta urtez urte izen berare-
kin iraun du gaur arte.

Zirkuitu birtualean metro bat
egiteko, www.klikmetroak.ki-
lometroak.euswebgunean sartu,
bertan azaltzen diren pausoak ja-
rraitu eta metro baten jabe egitea
besterik ez da behar. Izen-abize-
nak eta helbide elektronikoa jar-
tzeaz gain, irudi bat igo behar da
sarera —ez du zertan norberaren
argazki bat izan—; gero, gehienez
250 karaktereko mezutxo bat
idatzi behar da. Horrekin, erabil-
tzaileak jada eskuratu du metroa,
eta posta elektronikoz mezu bat
iritsiko zaio bueltan, metro hori
nork babestu duen adieraziz. Zir-
kuitu birtualean metro bat egitea
doakoa da, eta oso erraza. Bisita-
riek metroak eskuratu ahala,
haien izenak webgunean agertu-
ko dira, metro hori babestu duen
enpresa, denda edo elkartearen
izenaren eta logoaren ondoan.
Babesleen artean, Gipuzkoa oso-
ko denda eta negozioak, enpresa
txiki eta ertainak, taberna eta ja-
tetxeak, jarduera anitzetako bu-
legoak eta hainbat elkarte daude.
Webgunean, zein diren ikusteko
aukera dago, eta baita haietako
bakoitzak babestu dituen metro-
ak norenak diren jakitekoa ere. 
Babesleei dagokienez, Klikme-

troetan parte hartu eta metro bir-
tual horiek diruz lagundu nahi di-
tuenak webgunean bertan du au-
kera. Bakoitzak erabakitzen du
zenbat metro lagunduko dituen,
jartzeko prest dagoen diru kopu-
ruaren arabera, eta, hori kontuan
hartuta, jendeak klik egin ahala
banatzen dira metroak.

Argia saria
Internet bidezko egitasmo ga-
rrantzitsu bat da Klikmetroak.
Hain zuzen ere, sortu zen urtean
publizitate arloko Argia saria jaso
zuen, Azpeitiko Ikasberri ikasto-
lak egindako lana aitortuz eta
proiektuaren izaera berritzailea
azpimarratuz. Ekitaldi hartan,
6.500 metrotik gora banatu zituz-
ten, zirkuituak berak zituenak
baino metro gehiago (5.930 me-
trokoa zen ibilbidea).

Klikmetroak dinamika urtero errepikatu da 2011tik. Babesleek diruz laguntzen
dituzte erabiltzaileek Internetez doan eskuratzen dituzten metroak.  

Zirkuitu birtualean, metroka

Sarean metro birtual bat hartzen duen erabiltzaile bakoitzeko, babesleek diru laguntza ematen dute Klikmetroak dinamikaren baitan. BERRIA
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Hamabi hilabetean parte hartze handia izan duten hamaika
ekitaldi antolatu ditu Urretxu-Zumarragako ikastolak,
Kilometroak jaiaren aitzakian. Urterokoak izan dira
horietako batzuk, eta aurten sortutakoak beste batzuk. 

Egitarua, egun
bakarretik harago
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2 3

6

9

1. Aurkezpena.Zumarragako
Euskadi plazan Kilometroak jaia-
ren aurkezpen jendetsua egin zu-
ten iazko azaroan. 
2. Gabonetako kontzertua. Ikas-
tolako abesbatzak antolatutako
kontzertua, abenduaren 20an . 
3. Belaunaldien arteko lasterke-
ta.Adin ezberdinen arteko zubia
eraiki zuten otsailaren 24ko laster-
ketan. 
4. Nazio Topaketa.Martxoaren
17an Erronka egin zuten Euskal
Herri osoko ikasleekin. 
5. Jai eredu berria.Kilometroak
jaiaren etorkizuna nolakoa izango
den aurkeztu zuten martxoaren
17ko ekitaldian.
6. Eñaut Elorrieta.Kontzertua es-
kaini zuen Elorrietak, maiatzean,
eta Urretxu-Zumarraga ikastolako
umeekin kantatu zuen. 
7. Bideoklipa.Apirilaren 9an aur-
keztu zituzten Kilometroak jaiaren
kanta eta bideoklipa. 
8. Bertso jaialdia.Andoni Egaña,
Aitor Mendiluze, Alaia Martin eta
Mikel Iturriotz aritu ziren bertsotan,
maiatzaren 18an.
9. Mendimetroak.Gipuzkoako
ikastolen partaidetzarekin Mendi-
metroak argazki albuma osatu
dute, aurten, bigarrengoz. 
10. ‘Zubirik Zubi’.Ekainaren 3an
Donostiako Kursaalean antolatu
zuten Zubirik Zubi ikuskizuna. 
11. Kilometroak Txikia.Aurtengo
Kilometroetako ibilbidea aurkez-
teko Kilometroak Txikia egin zuten
Urretxu-Zumarraga ikastolako ki-
deek, ekainaren 15ean. 
12. Ziklometroak.Urretxu-Zuma-
rragan hasi eta bertan amaituta,
Gipuzkoako ikastola guztietatik
igaro zen Ziklometroak txandaka-
ko bizikleta martxa irailaren 16an. 

ARGAZKIAK: GOTZON ARANBURU
URRETXU-ZUMARRAGA IKASTOLA
MONIKA DEL VALLE / FOKU
PICASA
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K
ilometroak 2020.
Hortxe jarri dute
muga: hori izango
da aldaketaren ur-
tea. Beasainen

egin zen lehen aldiz Kilometroak,
1977an, baina 41 urte igaro dira
ordutik, eta festak, gutxi-asko,
hasierako ereduari eutsi dio. Gi-
puzkoako Ikastolen Elkarteak
duela hiru urte ekin zion gaiari
buruzko gogoetari, eta erabakia
hartu dute dagoeneko: 2020tik
aurrera, Kilometroak jaia ez da
berdina izango. Aldatu egingo
dute, eta testuinguru eta garai be-
rrietara egokitu. Urte horri begira

lanean ari dira jada Villabona eta
Zizurkilgo Zubimusu ikastolan. 

Mikel Egibar Kilometroetako
koordinatzaileak dioenez, «doitu
edo egokitu» egingo dute jai ere-
dua; 2015etik ari dira hori lantzen.
«Konturatu ginen Kilometroak
jaia 1977an sortu zela, eta ordutik
ez zela ia aldatu; jai eredu bera
zela. Euskal jendartea eta ikasto-
len mugimendua, berriz, izugarri
aldatu dira, eta jai eredua ere ho-
rri egokitu behar zaio. Horrega-
tik, guk erabiltzen dugun kon-
tzeptua doikuntza da, aldaketa
baino gehiago». 

Gipuzkoako ikastolek Kilome-

troak jaiaren inguruan hasi zuten
jai ereduaren inguruko gogoeta,
baina gogoeta hori gainerako
lurraldeetako ikastoletara ere
zabalduz joan zen. Ikastolek lau
ezaugarri nagusi dituztela azaldu
du Egibarrek: euskal hezkuntza
sistemaren aldarrikapena, eus-
kararen ezagutza eta erabilera,
kooperatibismoa eta naziotasuna
edo izaera nazionala. Alde horre-
tatik, naziotasunaren ikuspegiari
eutsita, Kilometroetako koordi-
natzaileak argi ikusten du jai ere-
duaren inguruko gogoetak ere
bateratua izan behar duela.
«Eztabaida modu bateratuan

egiten ari gara, baina herrialde
bakoitzak bere erritmoa eta bere
eztabaida propioa daramatza.
Bakoitzaren errealitatea eta bere-
zitasun soziopolitikoak errespe-
tatu behar dira; beraz, gogoeta
bateratuaz gain, herrialde bakoi-
tza bere plangintza eta lanketa
egiten ari da. Ez da gauza bera
Seaskatik egin daitekeen plante-
amendua, Nafarroa Garaiko erre-
alitatea, edo Gipuzkoako ikasto-
letatik egin daitekeen
irakurketa». Beraz, jai ereduaren
aldaketari dagokionez, Egibarrek
aitortu du Gipuzkoako ikastolak
aurreratuago daudela, eta Kilo-

Kilometroak jaiak 41 urte beteko ditu aurten. Gipuzkoako Ikastolen Elkarteak uste du Kilometroek
ere aldatu egin behar dutela, gizartea eta ikastolen mugimendua aldatu diren bezala. Duela hiru urte
abiatu zuten horri buruzko gogoeta, eta 2020. urtean jarriko dute martxan eredu berria.

Jai eredu berri bat 2020rako

BEASAIN, 1977.  Goierrin antolatu zuten lehen Kilometroak. BEASAINGO EAJ-REN ARGAZKI ARTXIBOA PASAIA-LEZO, 1997.  ‘Euskarak deus ez du arrotz’ leloa hautatu zuten 20. urteurrenean. PASAIA-LEZO LIZEOA

«Euskal jendartea eta
ikastolen mugimendua
izugarri aldatu dira, 
eta jai eredua horri
egokitu behar zaio»

«Segur aski, jaia
pixka bat argaldu
eta mehetuko dugu,
guk nahi dugun eredu
horretara iristeko»
Mikel Egibar
Kilometroetako koordinatzailea
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Euskara gure lan tresna

Euskara
gure hizkuntza
eta eguneroko
erronka

metroak izango dela aldaketa
egiten lehena. 

Jaia «argaldu»
Ez da erraza azaltzea eredu alda-
ketak praktikan zer esan nahi
duen eta zer eragingo duen, Egi-
barrek aitortu duenez. «Izan ere,
guk egiten dugun gogoetetako
bat da Kilometroak jai bat dela,
Gipuzkoako ikastolen urteko fes-
ta dela, eta, beraz, jaiari ezin dio-
gula bat-batekotasun hori kendu,
eta jaiak aukera eman behar diola
jendeari bere egunerokoaren mo-
notonia horren kontra espresa-
tzeko eta jarduteko». Hala, orain
arte bezala, urriaren lehen igan-
dean Kilometroak jaia egiten ja-
rraituko dutela argitu du:
«Oraingoz hala izango da, behin-
tzat». 
«Hori bat, segur aski guk nahi

dugun eredu horretara iristeko
jaia pixka bat argaldu eta mehetu-
ko dugu; izango da txikiagoa, xu-
meagoa, parte hartzaileagoa...
Gehiago bilatuko dugu kalitatea,
eta gutxiago masifikazioa. Helbu-
rua da, besteak beste, ludikotasu-
na indartzea, parte hartzea bul-
tzatzea eta ez hainbeste oinarri-
tzea kontsumoan». Egibarrek
nabarmendu du kulturaren ingu-
ruan egiten diren jai asko norabi-
de bakarreko kontsumoan oina-
rritzen direla. «Oholtza, kontzer-
tuak eta txosna jartzen dira, eta
norabide bakarrean egiten da
kontsumoa; kontsumo pasiboa
da. Eta ez naiz ari soilik alkohola-
ren kontsumoaz; batez ere kultu-
raren kontsumoaz ari naiz». 
Azaldu du «plazaren metafo-

ra» erabiltzen dutela Kilometro-
ak jaiaren eredu berriaz hitz egi-
ten dutenean. «Guk plazak sortu
nahi ditugu, eta plazak bi norabi-

deko parte hartzea behar du. Bes-
talde, plaza erabiliko dugu esate-
ko ‘hau da gure gunea, hau da
euskararen gunea, eta bertara
etorri nahi dutenek badakite nora
etorri diren’. Beraz, euskarari
leku pribilegiatua emango diogu
plaza horretan». 
Egibarrek gehitu du plaza ko-

munitatea ere badela. «Ildo ho-
rretan, komunitatea osatu nahi
dugu, noski, ikastola guztiekin,
baina baita bestelako eragileekin
ere. Eta hor zera esaten dugu:
ikastolak ikastetxe bat baino
gehiago dira: komunitate bat
dira, kooperatibismoaren pre-
sentziak hor egon behar du, eta,
sormenaren bidez, nahiz eta txi-
kiak izan eta modu xumean es-
kaini, ikastolek kulturaren harro-
bi izan behar dute». 
Horrez gain, gaineratu du pla-

zari urte osoan eutsi behar zaiola.
«Alde horretatik, urrian izango
da jai nagusia, baina urte osoan
izango du garapena, eta Gipuzkoa
guztian antolatu nahi ditugu to-
paketak eta elkarguneak. Eta bes-
te modu bateko ludikotasun bat
eskaini. Ludikotasuna ez baita
soilik jolasak eta jokoak, jaia eta
kontzertuak; ludikotasuna izan
daiteke ere dialektikoa, gaiak ez-
tabaidatzeko guneak eskainiz eta,
modu horretan, euskal jendarte-
ari ekarpena eginez». 
Egibarrek dio Kilometroen

jaiak ikastola baten esku jarraitu-
ko duela, baina ikastola batek za-
ma handia hartzen duela jaia an-
tolatzeko orduan; ondorioz, beste
helburuetako bat da gainerako
ikastolek ere laguntza gehiago
ematea, gehiago inplikatzea, ba-
tez ere urte osoko jardueretan.
Horrez gain, Euskal Herri osoko
ikastolen arteko elkartasuna are-

agotzeko beharra aipatu du: «Gu-
re planteamendu berri honetan,
helburua bada naziotasuna in-
dartzea, orekatu egin nahi baiti-
tugu ikastolek nazio mailan di-
tuzten behar eta erantzunak». 

Zenbat?
Egibarrek azpimarratu du hiru
galdera egiten direla Kilometroak
jaiaren biharamunean: zenbat
jende bildu den, zenbateko eteki-
na lortu den eta zenbat koma etili-
ko izan diren. Eredu berriak gal-
dera horiek gainditzea ere badu

asmo. Alkoholaren kontsumoa-
rena ez da izan jai eredua aldatzea
eragin duen arrazoi nagusia, bai-
na hori ere egon dela aitortu du.
«Gure jaiaren esparru naturala
hezitzailea da, eta gai horri dago-
kionez guk ezin ditugu begiak itxi
eta esan ‘etorri eta helduek bezala
kontsumitu’. Guk beste aukera
bat eskaini behar diegu; beste au-
kera bat, baina ez bakarrik alko-
holaren kontsumoari dagokio-
nez, baita kulturari dagokionez
eta, azken finean, aisialdi ereduari
dagokionez ere». 

Egibarrek hainbat balio aipatu
ditu. Ikastolak balio horiek inte-
gratzeko ahaleginean dabiltzala
dio, eta jaiak ere barnean hartu
behar dituela: «integrazioa, ja-
sangarritasuna, parekidetasuna,
feminismoa... Hori guztia txerta-
tuz joan behar dugu».
Azkenik, Egibarrek azaldu du

aurtengo Kilometroak jaiak ez
duela ezer izango eredu berritik,
baina urtean zehar hiru jarduera
izan direla eredu berritik edan
dutenak: Mendimetroak, Ziklo-
metroak eta Nazio Topagunea. 

BERGARA, 2007.  Jaiak 30 urte bete zituen, eta ‘Argi daukagu’ izan zen leloa. ANDONI CANELLADA / FOKU OÑATI, 2017.  Iaz, 40 urte bete zituen Kilometroak jaiak. JAIZKI FONTANEDA / FOKU



H
emeretzi talde, heme-
retzi ikastolatako ikas-
leak lehiatuko dira
bihar, Urretxu-Zuma-

rragako Kilometroak jaian.
Erronkan. Talde bakoitzak zortzi
eta hamasei partaide bitartean
izan ditzake, eta ikasleek DBH 3.
eta 4. mailakoak izan behar dute.
Bosgarren urtea da Erronka 
antolatzen dutena, eta urtez urte
sendotuz doan aukera eta eskain-
tza da Kilometroak jaiaren
barruan. Eñaut Urbizu Urretxu-
Zumarraga ikastolako gorputz
heziketako irakaslea da, eta lau
aldiz parte hartu du Erronkan,
kapitain gisa. Aurten, ardura
handiagoa izan du, ordea; bera da
aurtengo Erronkaren koordina-
tzailea. 
Urte guztian jende asko aritu da

lanean harekin batera. «Kanpo-
tik, agian, erraza dirudi, baina lan
asko eskatzen du probak presta-
tzeak. Lehenengo pentsatu egin
behar duzu zein proba antolatu,
eta, gero, aurrez probak egin be-
har dira: proba bakoitzean zein
material behar den, zein laguntza
mota eta zenbat laguntzaile be-
harko diren proba bakoitzean,
aurrez pentsatutakoa egingarria
den edo zen...». 
Lan hori eginda, zortzi proba

antolatu dituzte, lau gunetan ba-
natuta. Talde bakoitzak lau proba
egin beharko ditu horietatik, eta,
emaitzaren arabera, sailkapen bat
aterako da 11:00etan eta
13:00etan egingo dituzten probe-
tatik. Arratsaldean, 15:30ean, fi-
nala jokatuko dute, ikastolan.
«Hainbat urtean, soilik lehenen-
go laurak edo lehenengo zortziak
sailkatu izan dira. Aurten, baina,
talde guztiek jokatuko dute fina-
la». Finalak hiru proba izango di-
tu: lehenengoan, zortzi taldek
egingo dute aurrera, eta bigarren-
go proban erabakiko da zein lau
talderen artean jokatuko duten
saria». Dirutan jasotzen dute sa-
ria ikasleek, eta normalki ikasbi-
daia ordaintzen laguntzeko era-
biltzen dute.  

tziz, normalean aukeratu egin
behar izan dugu nor joango den
Erronkara eta nor ez. Baina, beti
egoten dira ikasleak, beren burua
kiroletan ondo ikusten ez dutela-
ko edo gai ez direla izango pen-
tsatzen dutelako, kanpo gelditzea
erabakitzen dutenak, eta hori
gainditu nahi izan dugu. Horre-
gatik, aurtengo probetan, kirole-
rako abileziak ez ezik, bestelako
abilezia batzuk ere kontuan har-
tuko ditugu». Pentsatzeko pro-
bak, gaitasun fisikoa baino estra-
tegia garrantzitsuagoa den
probak ere izango dira, beraz,
Urretxu-Zumarragan. Jolas
bakoitzean zortzi lagunek parte
hartu behar dutenez, taldeak

Probetan ere egin dute aldake-
tarik aurten. Urbizuk ez du aurre-
ratu zein proba izango diren, ikas-
leei eurei ere ez baitiete esaten.
«Gutxi gorabehera esaten diegu
uretakoak diren, edo eskalatzea
izan daitekeen, edo indar edo
abiadura probak egongo diren,
baina ez dugu gehiago zehazten.
Taldeak entrena daitezke, baina
ez dakite zehazki nolako probak
aurkituko dituzten». 
Erronka martxan jarri zenetik,

kirol arlokoak izan dira gazteek
egin dituzten probak, baina Urbi-
zuk azpimarratu du hori zertxo-
bait aldatu dutela aurten. «Gure
ikastolan ez dugu inoiz izan ara-
zorik taldea osatzeko. Alderan-

aukeratuko du probaren ezauga-
rrien arabera nork jokatuko
duten.  

Finala
Erronkaren finala berezia izatea
nahi izan dute Urretxu-Zumarra-
ga ikastolako antolatzaileek, eta,
eguraldiak laguntzen badu, igeri-
lekuan egingo dituzte proba ho-
riek. Urbizuk espero du finala po-
lita eta ikusgarria izango dela, eta
azaldu du giro berezia sor daiteke-
ela. «Lehiatzera joaten diren gaz-
teekin batera, haien ikaskideak
joaten dira animatzera, eta horrek
esan nahi du jende pila bat elkar-
tuko dela inguruan. Urretxu-Zu-
marraga ikastolatik, azken urtee-

tan, autobus osoa betetzen dugu
Erronkan parte hartzen dutene-
kin eta haiek animatzera joaten
direnekin». Erronka behar bezala
atera dadin, egunean ehun lagu-
netik gora ariko dira lanean.   
Urbizuren ustez, Erronkak Ki-

lometroak jaia beste modu batera
bizitzeko aukera ematen die gaz-
teei. «Beste aisialdi eredu bat da
berentzat, kontzertuen inguruan
dagoen girotik atera, eta kirolare-
kin lotuagoa, aktiboagoa. Badau-
de gazte batzuk kontzertu eta pa-
rranda giroa nahiago dutenak, eta
Erronkarako izena ematen ez du-
tenak, baina beste asko desira-
tzen egoten dira. eta oso gustura
hartzen dute eskaintza hau». 

2013an jarri zuten martxan DBHko
ikasleentzako Erronka proba. Aurten,
kirolerako abilezia ez ezik, bestelako abileziak
ere erakutsiko dituzte gazteek. Hemeretzi talde
dira, eta denek jokatuko dute finala.

Jaiaz gozatzeko 
beste modu bat

Erronkako probat bat, 2014an, Orion. ANDONI CANELLADA / FOKU
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PARTE HARTZAILEAK 

1. Urretxu-Zumarraga ikastola
2. Jakintza ikastola (Donostia)
3. Aita Larramendi ikastola 
(Andoain)
4. Arizmendi ikastola (Leintz iba-
rra)
5. Zubimusu ikastola 
(Villabona-Amasa)
6. Aranzadi ikastola (Bergara)
7. Udarregi ikastola (Usurbil)
8. Santo Tomas lizeoa (Donostia)
9. Haztegi ikastola (Legazpi)
10. Haurtzaro ikastola (Oiartzun)
11. Uzturpe ikastola (Ibarra)
12. Orioko ikastola
13. Pasaia-Lezo ikastola
14. Anoeta ikastola
15. Txantxiku ikastola (Oñati)
16. Orereta ikastola (Errenteria)
17. Salbatore Mitxelena ikastola
(Zarautz)
18. Laskorain ikastola (Tolosa)
19. Zurriola ikastola (Donostia)

Beste aisialdi eredu bat
da, kontzertuen
inguruan dagoen girotik
atera, eta kirolarekin
lotuagoa, aktiboagoa»
Eñaut Urbizu
Erronkaren koordinatzailea

‘‘


