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Kilometroak
2022

Eredu

berriari

irribarre  

Ibarran ari dira ospatzen Kilometroak
jaia, Uzturpe ikastolak antolatuta, eta
urtean zehar egindako egitasmoei
ginga jarriko diete gaur. Adin
guztientzako egitarau oparoa

osatu dute
antolatzaileek.
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Milimetroak egitasmoa UZTURPE IKASTOLA

Munduko Gastronomia Ibarran egitasmoa; irudian, Nikaraguako bi emakume janaria prestatzen. UZTURPE IKASTOLA

Izaskun kultura egitasmoa; irudian, Irene Caminosen erakustaldia. UZTURPE IKASTOLA

G
aur egingo da

Kilometroak

eguneko festa,

Ibarran, eta

ginga jarriko

diote urte oso-

an egindako egitasmo sortari.

Hala azaldu dute antolatzaileek:

«Guretzat ez da egun bakarreko

kontua izan, urte oso batekoa bai-

zik». Ibarrako Uzturpe ikastola

aritu da jaia antolatzen, eta lehe-

nengoz ari dira jai eredu berriare-

kin. Hala, gaurko egun handia

ospatzeko, egitarau oparoa pres-

tatu dute antolatzaileek, adin

guztietako jendeari zuzenduta-

koa. Jarri dute erronka ere: «Kul-

tura kontsumitzeaz gain, hura es-

perimentatzea, bizitzea eta parte

hartzea dugu helburu». Irribarra

lelopean osatu dute jaia, eta bide

horretatik doa kantaren mezua

ere: «Ibarra da irribarra».

Ikastolaren eta herriaren «iza-

erara eta balioetara» egokitzen

den festa diseinatu dute, eta, azal-

du dutenez, hizkuntza eta kultu-

rarekiko sentipena indartu asmo

dute: «Atxikimendu hori gure lu-

rrarekiko dugun loturan irudika-

tu nahi izan dugu». Hainbat al-

derditan jarri dute arreta: artea,

gastronomia, kulturartekotasu-

na, aniztasuna, ikasleen topake-

tak, kirola...

Lau gune izango dituzte gaur

aukeran Ibarrara joaten direnek;

horiek, baina, ez dituzte «temati-

koki» edo «adinaren arabera»

banatu, beste urteetan egin ohi

zen moduan. Denentzako ego-

kiak diren tokiak prestatu nahi

izan dituzte. Hala, Sormena izan-

go da guneetako baten izena: es-

kultura erakusketa bat egongo da

ikusgai, eta, horrez gain, tailerrak

ere egingo dira. Bertsoak botatze-

Kilometroak eguneko jaia egingo dute
gaur Ibarran, eta lau gune prestatu
dituzte antolatzaileek: Sormena,
Haurren Hiria, Euskal Musikaren
Ibilbidea eta Gastronomia. 
Uzturpe ikastolaren eta Ibarra
herriaren balioetara egokitutako 
festa diseinatu dute, eta ikastolaren
patioa eraberritzeko erabili nahi 
dute jaian bildutako dirua.

Parte
hartzea
sustatuz
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Uzturpe ikastolako haurrak bideokliparen grabaketan. UZTURPE IKASTOLA

ko eta zirkua egiten ikasteko au-

kera ere egongo da, besteak beste.

Haurren Hirian, berriz, esatera-

ko, Baso magikoa egitasmoa

prestatu dute: «Ipuinak, fantasia,

irudimena eta abentura izango

dira protagonista». Hogei ikasto-

len arteko topaketak ere antolatu

dituzte, askotariko probez osatu-

takoak, eta Irene Caminosek bizi-

kletarekin erakustaldia ere eskai-

niko du.

Euskal musikaren ibilbidean,

nola ez, musika izango da nagusi.

Bizienea izeneko txoko bat pres-

tatu dute, eta nahi duen orok au-

kera izango du hamabost minu-

tuko emanaldiak emateko. Ohol-

tza bat atondu dute horretarako.

Halere, musika ez da eremu ho-

rretan bakarrik izango; ez dute

kontzertuetarako «gune espezi-

fiko» bat lotu nahi izan, eta gune

guztietan izango dira kontzer-

tuak: Xsakara, Diablues, Xibero-

ots, Dj Bull, Nikotina, Dupla...

Gastronomia izango da azken

gunea, eta balioa eman nahi die

bertako produktuei. 800 lagu-

nentzat paella eta Lumagorri oi-

laskoa prestatuko dituzte, eta he-

rriko plazan Pipar gunea ere

egongo da.

Kanpoaldea berritzeko
Ekintza horiez gain, hiru hitzaldi

ere antolatu dituzte: Baratzetik

gastronomiara: iraultza batera-

ko gakoakmahai ingurua egingo

dute Jakoba Errekondok eta Javi

Riverok; Ekologista naiz, baina...

hitzaldia emango du Gorka Egiak;

eta Familia gatazka eta estresa-

ren aurkako pilulak izeneko

saioa eskainiko du Nerea Mendi-

zabalek. Denak 10:45ean hasiko

dira. Badira berrikuntza gehiago

ere: nahi duen orok Piperraren

ibilbidea egiteko aukera izango

du, eta 12:00etan, gune guztietan

Txoriak txori abestia kantatuko

dute. Antolatzaileen arabera, jen-

dearen «parte hartzea» bultza-

tzea dute helburu. Bertaratutako-

ei festa errespetuz gozatzeko deia

ere egin die.

Kilometroak jaian bildutako

dirua, berriz, Uzturpe ikastolaren

kanpoko patioa eraberritzeko ba-

liatu nahi dute. Aitortu dutenez,

egun ez da jolas egiteko, esperi-

mentatzeko edota kirola egiteko

«tokirik aproposena».
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G ogoeta prozesu
baten ondoren,
etapa baten
itxiera ekarri
zuen 2019an Za-

rautzen egindako Kilometroak
festak, eta jaiari beste forma eta
molde bat ematea erabaki zuten
Gipuzkoako ikastolek: txikiagoa
eta parte hartzaileagoa izatea, al-
darrikapen kutsua berreskuratu-
ta. Pandemia iritsi zen gero, eta
erabat baldintzatuta egin dira az-
ken bi Kilometroak. Bada, aur-

tengoa izango da aro berriko le-
hen jaia. Ibarran ari dira ospatzen,
Uzturpe ikastolak antolatuta. Mi-
kel Egibar Kilometroakeko koor-
dinatzaileak azaldu du «normal-
tasunera itzultzeko» festa dela,
baita eredu berria lehen aldiz
aplikatzekoa ere: «Aspalditik
landuta eta planifikatuta dauka-
gun eredu berriaren gauzatze jaia
izango da aurten Ibarran egingo
duguna». 

Hainbat arrazoi dela medio su-
matu zuten festa berrasmatzeko

beharra: «Kilometroak jaia Gi-
puzkoako ikastolen jaia da; ale-
gia, ikastolen mugimenduak an-
tolatzen duen jaia, eta historikoki
beti izan da, nolabait, egun ludiko
bat, ongi pasatzeko gune bat. Bai-
na aldi berean, baita aldarrikatze-
ko gune bat ere». Aldarrikapen
horien artean kokatu ditu ikasto-
len, hezkuntza sarearen, defentsa
eta euskal hezkuntza sistemaren
erreibindikazioa: «Ikastolen El-
karteak sare nazionala osatzen
dugu, eta proiektu nazional bat

lantzen dugu, elkarrekin eta ko-
ordinatuta». Bada, eredu berria-
ren asmoa da aldarrikapen zen-
tzu hori indartzea eta bultzatzea. 

Ibarrako Kilometroak muga-
rria izatea nahiko lukete, jaiari
beste kolore bat emanez. Egiba-
rrek adierazi du jaia hitzak egun
«ikuspuntu uniforme bat» due-
la, eta parrandarekin lotzen dela
sarri: «Egun izaten diren jai ere-
duak desinhibizio horren arabera
izaten dira; orokorrean, kontsu-
moan oinarritutako jaiak». Mol-

de horretatik aldendu nahi dute,
Kilometroak gozatzeko espazio
parte hartzaile bat bilakatuz. 

Hala, aurten, Ibarrako herriak
dituen ezaugarrien arabera finka-
tu dituzte ildo nagusiak. Sorme-
nak eta gastronomiak toki bere-
zia izango dute: «Ibarran bara-
tzearen presentzia ikaragarri
handia da, beraz, gastronomiak
garrantzi handia izango du, eta
nola ez, Ibarrako piparrak». La-
bur eta argi azaldu du nolako jaia
izango den: «Hurbila, parte har-
tzailea eta bertatik sortutakoa». 

Musika arloan ere izango dira
aldaketak; Badok BERRIAren mu-
sika atariarekin aritu dira lanki-
detzan: «Ez ditugu besterik gabe
kontzertuak eskaini nahi, baizik
euskal musikaren ibilbidea eskai-
ni nahi dugu. Leku batetik beste-
ra joanez gero estilo desberdinak
ezagutzeko aukera ematen duen
ibilbide bat diseinatu dugu».
Euskal kulturari plaza bat eskaini
nahi izan diote, eta adin guztien-
tzako egitaraua atondu dute. Egi-
barren arabera, lan pedagogiko
sakona egin dute.

Beraz, zein dira eredu berriaren
ezaugarri nagusiak? Hala dio Egi-
barrek: «Gure jaiak misio bat
eduki behar du, aldarrikapen bat.
Kilometroak sortua dago euskal
hezkuntza sistemaren defentsa
egiteko, baina nola ez, euskarari
plazak eskaini eta horiek egonko-
rrak bihurtzeko».

Urtean zeharrekoak
Aurten hainbat egitasmo egin
dira Kilometroak jaiaren ba-
rruan: herri kirolak, bertso saio-
ak, eskultura erakusketa, Infinitu
Irribarra egitasmoa... Horretan
ere badu pisua eredu aldaketak:
eguneko festa txikiagoa izango
da, eta urtean zehar egindako eki-
menekin osatuko dute. Balorazio
positiboa egin dute, eta azaldu
ikuspuntu kualitatiboa lehenetsi
dutela. Beste ideia bat ere argi
dute: urtero ez dituzte egitasmo-
ak inertziaz eta sistematikoki
errepikatuko. «Eredu berriaren
bidez fisosofia aldatu da. Urtetik
urtera jakin behar dugu dauden
beharretara doitzen, eta ikastola
bakoitzak finkatzen dituen hel-
buruen araberako jaia izaten».
Errenterian izango dira hurrengo
Kilometroak, eta Egibarrek azpi-
marratu du dagoeneko ari direla
urteko dinamika antolatzen.

Bidean, noski, beti izango dira
hobetu beharrekoak, baina
erronka bat zehaztu du, luzera
begirakoa: auzolanaren filosofia
indartzen jarraitzea. Haren esa-
netan, hor dago «klabea», eta
argi du: «Jaiaren oinarririk finko-
ena da auzolana».

Aro berriko lehen Kilometroak izango dira aurtengoak. Antolatzaileek esan dute
jaiak aldarrikapen kutsua berreskuratzea eta parte hartzaileagoa izatea nahi dutela.

Gogoeta prozesuaren emaitza

Irribartea egitasmoko irudi bat, Ibarran. UZTURPE IKASTOLA
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Ibarrako Uzturpe ikastola aritu da
aurtengo Kilometroak jaia anto-
latzen, ilusioz beteta eta kemen-
tsu. Usue Sukia ikastolako zuzen-
dari zela ekin zioten aldiari, eta
haren lekukoa hartu du orain Ai-
tor Bengoak. Gogotsu daude, eta
«gustura» egindako lanarekin. 
Nola doa Kilometroak urtea?

USUE SUKIA: Amaitzen [barrez].
Urte luzea, interesgarria eta polita
izaten ari da.
AITOR BENGOA: Gure kasuan,
urtea baino gehiago izan da; be-
rez, 2021eko Kilometroak antola-
tzeko asmoa genuen. Ez zen bide-
ragarria ikusten, eta atzerapena
eskatu genuen. Baina 2021erako
hasita geunden zenbait gauza
martxan jartzen.
2022. urteari ere koronabirusak

baldintzatuta ekin zenioten, bai-

na beste traza bat hartu du orain. 

BENGOA: Aurkezpen ekitaldia
azaroan egin genuen, esango
nuke, txiripaz; olatu arteko garaia
tokatu zen. Gero olatu handi bat
egon zen, eta ekitaldi pare bat
bertan behera geratu ziren. Otsai-
lean hasi ginen programatutako
ekitaldiak aurrera eramaten.
Aro berriko lehen Kilometroak

izango dira. Zuentzat berezia

da?

SUKIA: Guretzako, aro berrikoa
edo zaharrekoa izan, berezia
izango zen, gurea delako. Zubi-
musuk [Amasa-Villabona eta Zi-
zurkilen dagoen ikastolak] eman
zituen aldaketa horren lehenengo
pausoak, eta urtea ere haiek beste
modu batera irudikatu zuten.
Gurea izango da eguna aurrera
eramateko aukera izango dugun
lehen Kilometroak. 
BENGOA: Eta egia da antolaketa
pixka bat gure neurrira moldatu
dugula; ez da izango beti ezagutu
izan dugun Kilometroak hori.
Erronka handia ari da izaten?

BENGOA: Bai. Lan berri asko dau-
de, gauza berri asko. Ez da ahaztu
behar ikastola egunero irekitzen
dela, eta eguneroko martxa ere
eraman beharra dagoela.
Zein zailtasun izan dituzue?

BENGOA: Bat aipatzekotan, iku-
sarazten saiatzea Kilometroak ez
dela egun bat bakarra, eta urtean
zehar egindako ekitaldi horiek
ere ederrak izan direla; mimo
handiz egindakoak eta kalitate
handikoak. Oraindik, inertziaga-
tik edo, jende askok egunari begi-
ratzen dio.
SUKIA: Oso barneratuta dago
hori. Duela hiru urte-edo komu-
nikatu zen Kilometroak hura bu-
katu zela, eta batzuek pentsatzen
zuten eguna ez zela egongo. Urte-
ak indarra hartzen du, baina egu-
na ere badago, eta hor komunika-
zio aldetik badago zailtasun bat.
Zer den azaltze hori.
BENGOA: Eta kontraesana dirudi,
baina batzuk uste dute Kilome-
troak eguna desagertu dela, eta
aldiz, beste batzuk, lehengoan
daude, eta uste dute eguna soilik
dela. Ez da bat eta ez bestea, tarte-
ko zerbait da. 
Urtean zehar egindako ze egi-

tasmo nabarmenduko zenuke-

te?

BENGOA: Bat baino gehiago. Adi-
bidez, herriko plazan Munduko
Gastronomia Ibarran izena jarri
genion ekimena egin genuen.
Oso polita izan zen, ikastolan du-
gun kulturaniztasun horren isla
izan zelako. Agian beste forma
batekin, baina aurrerantzean
mantentzeko moduko zerbait
izan zen.
SUKIA: Nik beste bat esatekotan,
Milimetroak esango nuke. Euskal
Herriko seigarren mailako ikasle-
ak elkartu genituen. Euskal He-
rria ezagutzeko aukera izan zu-
ten, baita euskalki ezberdinak
ere. Eta Tolosaldeko adin bereko
ikasleak ere etorri ziren. Beraien
arteko harreman hori oso polita
izan zen. Izaskun kultura ekime-
na ere nabarmenduko nuke;
mendiaz, dantzaz, musikaz eta
gastronomiaz gozatzeko aukera
izan genuen. Beste urte batean
egingo bagenu, segur aski famili
gehiago etorriko lirateke. Zapore
politarekin geratu ginen. 
Horrelako jaiak antolatzean sa-

«Urte luzea,
interesgarria eta
polita izaten ari da»

Aitor Bengoa eta Usue Sukia  
Uzturpe ikastolako zuzendaria eta zuzendari ohia

Kilometroak antolatzea erronka izan da Uzturpe ikastolarentzat,
baina lortu dute «kalitate handiko» egitasmoak egitea.

GOTZON ARANBURU / FOKU
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rri azpimarratzen da auzolana-

ren garrantzia. Esperotako eran-

tzuna eman du jendeak?

SUKIA: Auzolan hori gabe ez gina-

teke gaur hemen egongo. Zenbat

atzeko lan dagoen, zenbat isileko

lan, zenbat jendek parte hartu

duen atzetik... Ikaragarria da egi-

ten den lana, eta batzuen inplika-

zioa izugarrizkoa da. 

BENGOA: Lan batzuk oso begi bis-

takoak dira, baina badago hor lo-

kaletan, biltegietan, ordenagai-

luaren aurrean lanean ari den

jendea. Sukaldeko ezkutuko lan

asko daude.

Eta zergatik Kilometroak Iba-

rran?

SUKIA: Horretarako, lau urte

atzera egin behar dugu. 2018an,

eraberritze lan handi bat egin ge-

nuen ikastolan, eta bukaeran is-

tripu bat izan zen; eraikinaren zu-

tabetako bat mugitu egin zen. Ur-

te eta erdiz, gutxienez, itxita izan

genuen eraikinaren erdia, eta ba-

rrakoietan egon ginen... Momen-

tu hartan erabaki bat hartu behar

genuen, eta erabaki genuen ara-

zoa geuk konpontzea, nahiz eta

gu ez izan istripuaren erantzule-

ak. Horrek ekonomikoki ikaraga-

rrizko zuloa sortu zigun. Laguntza

jaso genuen Ikastolen Elkarteto

elkartasun kutxatik, eta esan ge-

nuen konpromisoa hartu behar

genuela diru hori itzultzeko. On-

doren, epaiketa irabazi genuen;

baina Kilometroak egitea erabaki

genuenean egoera ekonomiko

horretan geunden.

BENGOA: Gero, egia da ez zela ha-

sierako helburu nagusia, baina

ikastolak dituen zenbait balio he-

rrian eta herritik kanpora erakus-

teko oso bide egokia izan da; kul-

turartekotasuna, bertako jangela,

gastronomia, berrikuntzak... Ko-

munikazio ildoa ere balio horien

arabera egituratu zen, eta horiek

azpimarratzeko eta indartzeko

baliagarriak izan dira.

Beraz, zertarako erabiliko duzue

Kilometroetan bildutako dirua?

SUKIA: Gure proiektuaren ba-

rruan, eraikinaren barruko era-

berritze hori egin genuen, baina

geratu zitzaizkigun zenbait puntu

egin gabe, ekonomikoki horraino

iristen ginelako. Horien artean

dago gure kanpo espazioa. He-

rriarena da, herriak erabiltzen du,

irekita dago asteburuetan ere, eta

badaukagu egokitzeko beharra.

Lortutako etekinarekin kanpo es-

pazioa eraberritzea da gure hel-

buru nagusietako bat. Eta aldi be-

rean, barruan ere geratu zitzaiz-

kigun zenbait eraberritze lan;

laborategia, esaterako. Horiek

osatzea litzateke gure nahia.

Hezkuntza proiektu pedagogi-

ko propioa duzue. Zertan oina-

rritzen da?

SUKIA: Pertsona erdigunean jar-

tzen saiatzen gara, eta gure lana

haurren bidelagun izatea da. Ho-

rri lotuta, bagoaz pixkanaka gure

proiektua egunero eguneratzen

eta egokitzen. Lehenengo urtee-

tan esperimentazioek, bizipenek,

indar handia dute. Gerora ere bai.

Eta gerora proiektuek ere indar

handia hartzen dute. 

BENGOA: Uste dut hezkuntza

proiektu hori aurrera eramateko

tamainarik egokiena du-

gula. Ez gara txiki-txi-

kiak, baina oso handiak

ere ez. Tamaina ertain

horretan, esan dezakegu

ikasleak hemen goxo-

goxo ditugula, familia

bat garela, handi sama-

rra, baina familia bat, eta

oraindik badaukagu

ahalmena gertutasun

hori mantentzeko.

Kilometroak antolatze-

ak hausnarketarako

abagunea ere eman di-

zue?

SUKIA: Pedagogikoki,

eman digu aukera gure balioak

indartu edo ikusteko zertan ari gi-

nen. Baina egia da behar dugula

urtea bukatu eta hausnartzea; ze-

rekin jarraitu nahi dugun ikuste-

ko eta beste zenbait arlori euste-

ko. Ez du ematen denerako den-

bora.

BENGOA: Zurrunbilo handia izan

da, eta ekitaldi baten antolaketa

bukatzerako bestea hasita zego-

en; bata bestearen atzetik katea-

tuta joan dira. Seguru asko, orain

baino gehiago eta hobeto balora-

tuko dugu egindakoa hemendik

denbora batera. Agian orain ez

gara guztiz jabetzen. 

Nolakoa izatea nahiko zenukete

gaurko eguna?

BENGOA: Beti aipatzen den lehe-

nengo kezka eguraldia izaten da.

Eta, bestela, nolakoa izatea nahi

dudan? Jendea batetik bestera

ibiltzeko intentzio guztiarekin di-

seinatuta dago egitaraua: ere-

muak antolatuta daude jendea

herrian zehar gora eta behera, au-

rrera eta atzera, ibiltzeko, eta ho-

rrek izugarrizko bizitasuna

emango dio. 

Eta gero, parte hartzearena az-

pimarratu behar da. Badaukagu

joera parte hartzailea modu oso

pasiboan edo ikusle moduan

etortzeko, eta aurten saiakera

egingo da horrela ez izateko. An-

tolatu diren ekitaldiak parte har-

tzaileagoak dira.

SUKIA: Intentzioa hori da, eta lor-

tzea espero dugu.

Ikastolak dituen zenbait balio
erakusteko bide egokia izan
da; kulturartekotasuna,
gastronomia, berrikuntzak...»
Aitor Bengoa
Uzturpe ikastolako zuzendaria

«Guretzako, aro berrikoa 
edo zaharrekoa izan, 
berezia izango zen, 
gurea delako»
Usue Sukia
Uzturpe ikastolako zuzendari ohia
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