
2015/10/4 KILOMETROAK
Testuak:   Aritz MALDONADO

Argazkia: KILOMETROAK



2 KILOMETROAK 2015eko urriaren 4a | GARA   

Auzolanean, euskararen ttakunari eusten

Frankismo garaian sortu zen Usurbilgo ikastolak 700 ikasle inguru ditu gaur egun

U
rte berezia
izaten ari da
a u r t e n g o a
Usurbilgo he-
r r ia rentzat .
Kilometroak

jaialdia dela-eta, herritarrak ta-
mainako erronkari erantzuteko
lanean ibili dira. Bere garaian
Udarregi ikastolaren sorreran
izan zen bezalako elkarlana bi-
zitzen ari da herria. «Ikastola-
ren mugak gainditu eta herri
osoa zipriztindu du Kilometro-
en antolaketak», dio Mariaje
Imaz Udarregiko zuzendariak.
Usurbilen ospatuko den lehen-
biziko aldia izateak ere lagundu
du horretan. 
Iazko udazkenean Orioko

ikastolaren eskutik lekukoa ja-
so zuten unetik, buru-belarri
ari dira lanean Gipuzkoako
ikastolen aldeko festa bikaina
izateko. Auzolana omentzea da
asmoa, beraz. Izan ere, Udarre-
gi ikastolaren sorreran parte
hartu zutenek asko dakite horri
buruz. «Dena zegoen egiteko,
eta guzti hori geundenon arte-
an egitea zegokigun, hau da,
gurasook egin behar izan ge-
nuen». 
Hain zuzen ere, orduan beza-

la ibiltzen dira egun jaialdiko
antolatzaileak, ahal den lekutik
lanerako denbora ateraz. «Go-
goratzen naiz –dio ikasle ohi
batek–, nire aita larunbatetan
libre zuenean eskola txukun-
tzera joaten zela». 
Udarregiri omenaldia, Kilo-

metroak jaialdia ospatuko den
urte berean egitea dagokio

ikastolari, 2015. urtea borobil-
duz. Hala ere, auzolana bere
horretan ez da izango prota-
gonista bakarra. Kilometroak
jaialdia zein Udarregi ikasto-
laren hezkuntza proiektua ba-
lio batzuen gainean eraikiko
da. 2015eko Kilometroak jaia
aitzindari izango da parekide-
tasunean, jasangarritasunean
eta inklusibotasunean, «au-
rrekoen bertute guztiak ere
izateaz gainera», Imazen hi-
tzetan. 
Usurbilen hain errotuta da-

goen auzolana ere kontuan
hartuko da, nola ez. Horietan
sakontzeko lehen harriak eza-
rri nahi dira jaialdiarekin, os-

tean harri  horien gainean
eraikitzeko. 
Frankismo erdian jaio zen

Udarregi, 1968. urtean. Espai-
niak inposaturiko espainiar Es-
kola Nazionalari erantzun gisa,
umeei bestelako heziketa bat es-
kaini ahal izateko. «Gure herria-
rentzat izango zen zerbait sor-
tzea zen gure asmoa», azaldu
dute ikasle ohi batzuek. 
Garai horretan, hiru eskola

zeuden herriko kaxkoan eta
“Kalexar”-en: Nazionalak, La Sa-
lle eta Concepcion. Garai horre-
tan sortu zen Udarregi patrona-
tua, Felix Aizpurua buru zela;
Udaletxetik, berriz, Lasalleta-
rren eta Mojen ikastetxea hobe-

tzeari ekin zioten. Urte horie-
tan, baita, Lasarteko Lander
ikastola eta Usurbilgo Luberri
ikastolak batu egin ziren, eta
Landaberri ikastola sortu zen;
1977. urtean, berriz, bi ikastola
horiek Zubietako hipodromoa-
ren gaineko eraikuntzan egoki-
tu ziren. 

HERRIAREN BABESA

Udarregi Patronatuak estatu-
tuak berritu zituen garaian Lan-
bide Eskola baten beharra zego-
ela azaleratu zen. Horrela,
1979ko ikasturtean Lanbide Es-
kola jarri zen martxan 80 neska
mutil eta bost irakasle eta idaz-
kari batekin. Bestalde, urte hori

garrantzitsua izan zen eskolau-
rrea hartzen ari zen tamainaga-
tik. Ordurako, gainera, euskara
hutsean ematen ari ziren OHO-
ko lehen mailan. 
1980az geroztik, Gipuzkoako

Ikastolen Elkarteko kidea da
Udarregi ikastola. Eta gaur egun,
herrian oso itsatsia dagoen koo-
peratiba bat da. Herriak ez ezik,
udaletxeak berak ere babesten
du Udarregi.
Egun, 700 ikasle inguru ditu

zentroak. Izugarri hazi den
arren, ikasleekiko gertutasunak
ikastolaren ardatzetako bat iza-
ten jarraitzen du, eta familien
eta irakasleen arteko harrema-
nak zaintzen dira oraindik. Kilo-
metroak bezalako ekimen batek
are gehiago lotuko du Udarregi-
ko familia.
Udarregi ikastolaren lehenbi-

ziko pausoei buruz gehiago jaki-
teko, eta batez ere, ondorengoei
ezagutzera emateko, dokumen-
tala egin dute Aitziber Elortza
eta Jexux Agirresarobe gurasoek.
2015eko Kilometroetako logo-

tipoa eta leloa Intza Salsamen-
dik eta Lur Etxeberriak sortu di-
tuzte, eta ideia ugari batu nahi
izan dituzte hauen baitan. Ga-
ttunk hitzak «gara» aditzarekin
jokatzen du, eta hitanoaren bi-
dez lagunartea konfiantza eta
gertutasuna islatzen ditu; neska
zein mutilen markak jasota, gai-
nera, genero berdintasunaren
ikuspegia ere biltzen da. 
Bestalde, «t» biak hizki larriz

jarrita, txalapartaren onomato-
peiari keinu egitea nahi zuten
egileek.

1968an jaiotako Udarregi ikastola izugarri hazi da. Argazkian, ikastolako gela bat.        Juan Carlos RUIZ | ARGAZKI PRESS
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Zer moduzkoa izan da azken
txanpa?
Ilusio handiz aritu gara. Usurbi-
len Kilometroak ospatuko den
lehenbiziko urtea delako, batez
ere. Hainbat urte daramatzagu
hemen ospatzeko eskatzen, eta
azkenean lortu dugu. Herriak ere
primeran erantzun duela uste
dugu. Alde batetik, badugu bel-
dur pixka bat, baina beldur poli-
ta da; hau da, bertigoa dugu eki-
men handia delako, baina
erronka legez hartu dugu. Eki-
men handia da, baina gure hel-
burua ez da kontzertu erraldoi
batzuk antolatzea; gure apustua
herrigintzan eragitea da. Horre-
tarako, hiru zeharlerro lehenetsi-
ko ditugu: inklusibitatea, jasan-
garritasuna eta parekidetasuna.

Herriaren erantzuna zer mo-
duzkoa izaten ari da?
Usurbilen, hezkuntza aldetik ez
dago beste eskaintzarik, eta ho-
rrek eragina du ikastolaren eta
herritarren arteko harremane-
an; oso estua da, halere, ez gara
herritar guztiengana iristen. Ki-
lometroak aurkeztu genuenean
ere esan genuen, gurea ez da
Ikastolakoen jai hutsa, usurbil-
dar guztien jaia izatea nahi du-
gu. Eta hasiera batean horrela
izango dela dirudi, oso lanketa
ona egin baita.

Inklusibitatea, jasangarritasu-
na eta parekidetasuna landuko
dituzue Kilometroak honetan.
Zer esan nahi duzue?
Esan bezala, gure helburua he-
rrigintzan eragitea da. Festaren
bidez ere eragin daiteke egune-
rokoan, eta jendea horretaz
ohartzea nahi dugu, gure lehen-
biziko harria izango da bide ho-
rretan. Gainera, hiru balio ho-
riek ez dira Kilometroetara
mugatuko. Udarregin, urte oso-
an zehar tailerrak egin ditugu
ikasleekin inklusibitatea lantze-

ko; bestalde, jasangarritasunari
dagokionez, herri nahiko kon-
tzientziatua garela uste dugu.
Halere, neurriak hartuko ditu-
gu, adibidez, iturriko ura eskain-
tzea lehenetsiko da txosnetan.

Eta behin Kilometroak igarota,
zer geratuko da herrian?
Gauzak neurtzea ez da erraza
izaten, halere, Usurbilen ikasto-
laren inguruan jende asko bil-
tzen dela esan daiteke. Aurten,
ordea, esan daiteke jende hori
berriro ere lanean jarri dela
ikastolen mugimenduaren alde,
are gehiago estutu dela harre-
man hori. Egun ikastolarekin lo-
tura zuzena ez dutenek ere kon-
promisoak hartzea lortu dugu.
Gaurko honetan jendea ez da
etxean geratuko, eta aurrera be-
gira ere, batzordeetan biltzeko
joerak hartuak ditugu jada. Jaie-
tan, adibidez, azkeneko bi urtee-
tan txosna ezarri dugu, eta hau
mantentzeko asmoa dago. Hur-
bileko jende askok elkar ezagutu
du prozesu honek iraun duen
denboran zehar; hainbeste hila-
betez batzordeetan biltzen ibili
eta gero, orain 23 eta 55 urteko

jendea lagun egin dela ikusi
ahal dugu eta hori oso pozgarria
da, bai ikastolarentzat, bai Usur-
bilentzat ere. Azken batean, be-
launaldien arteko zubiak eraiki
dira hilabeteotan.

Zertara bideratuko da lortuko
den dirua?

Udarregi ikastolan eraikin be-
rria egin dugu, Haur Hezkuntza-
rako. Dirua hori ordaintzera bi-
deratuko dugu, Kilometroak
egin aurretik ere proiektua bi-
deragarria zen arren. Herri ho-
netan badakigu zer-nolako egu-
raldia egin ohi duen, hori dela
eta, frontoia estaltzea gustatuko

litzaiguke. Ateratzen dugun ira-
baziaren arabera, horra ere bide-
ratuko litzateke kantitate bat.

Zer moduzko osasuna du eus-
karak Usurbilen?
Euskal Herriko beste herri ba-
tzuekin alderatuz gero, euskaraz
gehiago hitz egiten da hemen.
Halere, zantzu kezkagarriak
agertu dira; euskara eta erdara
nahasten ari dira, eta hori kez-
katzekoa da. Erabileraren alde
beti egin behar da borroka. Ha-
lere, badira berri pozgarriak ere,
adibidez, hamabi urte ingurutik
jada umeak hika hitz egiten hasi
ohi dira oraindik ere.

Azken mezurik?
Ikaragarrizko festa izango da, ho-
ri dela eta, jendeari gonbita luza-
tu nahi diot Usurbilera hurbiltze-
ra. Giro herrikoia gustuko
duenak, aurkituko du; kontzer-
tuak gustuko dituenak ere badu
nora etorri. Festarako gogoa itzela
da, eta giro polita egongo da. Gai-
nera, Usurbil ezagutzen ez duena-
rentzat ere aukera ona da; fron-
toia eta kaskoa baino gehiago da,
eta gozatu dezala gure herriaz.

«Gure helburua ez da jai erraldoi bat
antolatzea, herrigintzan eragitea baizik»

Argazkia: Gorka RUBIO | ARGAZKI PRESS

Udarregi ikastolako lehendakaria

XABIER ALUSTIZA

Erronka handia dela jakin arren, ilusioz beterik dago Xabier Alustiza Udarregi ikastolako

lehendakaria Usurbilgo lehenbiziko Kilometroak antolatzeko.



I
kastolaren ibilbide
osoan zehar bezala,
auzolanak Udarregi
ikastolaren proiektua-
ren oinarrian jarraitu-
ko du. Hezkuntza

proiektu hori eraikin berriare-
kin bultzatzea nahi da, eta ber-
tan, ikastolako kideek eraiki
nahi dituzten balioak txertatu-
rik joango dira. Balio horien ar-
tean kokatzen dira, besteak bes-
te, Kilometroak jai parekideago,
jasangarriago eta inklusiboagoa
izateko egiten ari diren urra-
tsak. Zeharlerro horiek Gipuzko-
ako ikastolen aldeko jaialdiaren
harira antolatu diren ekitaldi
guztietan izan dute eragina.   
‘‘Lotzen gaTTunk’’ da aurtengo

leloa, eta abestiaren ardatza ere
bai. Jakoba Errekondok jarri diz-
kio hitzak herriko musikari ez-
berdinek sortu duten abestiari.
Lana egiteko modua berria izan
arren, gustura moldatu dira
protagonistak. «Aipatzekoa da
musikaren letrak shock egoeran
utzi gintuela hasieran, ezohikoa
eta irregularra delako, baina ho-
ri gainditu eta gero letraren ma-
giak bizia hartu zuen», adierazi
zuten aurkezpen ekitaldian.

BIDEOKLIP BEREZIA

Usurbildarrak izan arren, musi-
kariek ez zuten inoiz elkarrekin
jo abesti hau grabatu aurretik,
eta horrek ere magia berezia
eman zien beren pausoei. Anto-
latzaileak ere pozik daude emai-
tzarekin, eta datozen jaialdieta-
rako mugarria izatea nahi dute.
«Hurrengo urteetarako baliaga-
rria izatea nahi dugu, are gehia-
go, honakoa ez da Usurbilen gel-
ditzea nahi dugun proiektua,
pixkanaka Euskal Herri osoko
proiektu bilakatzea nahi dugu».
‘‘Lotzen gattunk’’ abestiaren

bideoan, berriz, Udarregi ikasto-

lako umeak euskararen iratxo
bihurtu dituzte. Aipatu diren
balioek abestiaren bideoklipean
ere izan dute eragina. Txalapar-
taren irudiekin hasten da bide-
oa, Usurbilekin duen lotura es-
tua erakusteko. 
Ez da kasualitatea instru-

mentu hau hautatzea, beraz.
«Hirurogeiko hamarkadan gal-
tzeko zorian egon zen txalapar-
ta, baina Usurbil eta inguruko
herrietan mantendu egin zen,
eta gaur egungo jendartean bi-
zirik dagoen tresna bat da; eus-
kararekin ere ahalegin horietan
ari gara».
Txalapartariek basoko izpiri-

tuei dei egiten diete, eta hauek
buruhandi-iratxo legez ager-
tzen dira. Hauek herrira jaitsi-
ko dira, eta bidean aurkitzen di-
tuzten lanbideetako langileekin
ahotik ateratako sokak bilduko
dute; soka horrek euskararen
metafora izan nahi du, herrita-
rrak euskarak lotzen dituela
irudikatzeko. Usurbilgo plazara
iristean, langileak lotzen di-
tuen sokak elkartu, eta denak
batera lanean jarriko dituzte:
hortik dator, «Euskararekin, de-
nok batera (h)ari gattunk». Ha-
maika herritarren parte-har-
tzea izan du abestiaren
bideoklipak, euskara sinboliza-
tzen duen sokak lotzen dituela-
rik guztiak. Herritar guztiak bil-
du, eta euskararen sokari
jarraiki lan egiten dute usurbil-
darrek. Udarregin eta Kilome-
troak jaialdian bezala, auzolana
egon da bideoaren filmazioa-
ren oinarrian.
Herritarren artean arrakasta

itzela lortu zuen bideoklipak;
izan ere, eginiko bi aurkezpen
ekitaldietan Sutegi betetzea lor-
tu zen. Sare sozialetan ere, ja-
rraipen handia izan du ikus-en-
tzunezko lanak, eta 25.000

ikustaldi baino gehiago zenba-
tzen ditu.
Udarregi ikastolak antolatu

duena Usurbilen ospatuko den le-
henbiziko Kilometroak jaia izan-
go da. Herritarrek urte askoan
itxaron dute ardura hau, eta
behin iritsita, guztia eman dute.
Horren erakusgarri da Kilometro-
ak15-aren alde eginiko kantaldi
erraldoia. Dantzatzeko eta abeste-
ko prest, ehunka usurbildar Mikel
Laboa plazan bildu ziren irailean,
eta bertan ‘‘Lotzen gattunk’’ ere-
serkia abestu zuten, batera.
Erronka handiari erantzun erral-
doia eman zieten herritarrek.

Ikastolako irakaslea den Jaione
Eskuderok koordinatu zuen saioa.
Joan Mari Torrealdai arduratu-

ko da Usurbilgo Kilometroei ha-
siera emateaz. Bideoklipean
agertzen den sokari segida ema-
teko, hasierako zinta hori ere so-
ka bat izango da. Torrealdai hori
mozteaz arduratuko da. Modu
honetan, Udarregi ikastolak me-
rezitako omenaldia eskaini nahi
dio kazetari eta soziologo ezagu-
nari. Usurbilekin harreman es-
tua du, berez, Foruan (Bizkaia)
jaiotako Torrealdaik. Bere bizi-
tza osoan zehar liburu eta arti-
kulu ugari idatzi ditu. 
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Aurtengo abestiaren
bideoklipa egiteko lanetan
ikastolako ikasleek zein
hamaika herritarrek hartu
dute parte. Beraz, auzolana
egon da bideoaren
oinarrian.       
KILOMETROAK

Lokarri lixtari sokari hari lotu GaTTunk harira. 
Hariketan ari. Harik eta behar den artean ari 
Hari artean 
Hari tira Hari hari tira 
ahalari tiraka 
Hariari tiraka hari Hari ari 
Hariketa 
Hari GaTTunk ari GaTTunk 
baGaTTunk hari 
artean arin arte artean arin ari 
Zitxatoztilakoan, genitxatoztina, gatoztin Lotu 
Josi Heldu 
bai baGaTTunk ba ote goaz goaztean

LOTZEN GATTUNK

Euskararekin
guztiok batera
(h)ari gattunk!
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U
surbilgo Uda-
rregi ikastolak
harreman es-
tua du herrita-
rrekin. Hez-
kunt z a r ako

aukera bakarra da herrian, hala
ere, bestelako arrazoiengatik lo-
tzen zaizkio ikastolari bertako he-

rritarrek. Jaio zenetik, auzolana
izan da bertako ezaugarri garran-
tzitsuenetako bat, eta hori berta-
ko ikasle guztiei transmititu izan
zaie. Horrela, lanaren bidez nor-
beraren ametsak egia bihurtzera
irits daitezkeela konturatu dira.   
Hamaika urtez lanean eta bo-

rrokan aritu ondoren, Sarai Li-

zaso usurbildarrak Kontxako
Bandera irabazi zuen San Juan
taldearekin. Bandera horren za-
ti bat Usurbilera eraman zuen,
baita Udarregira ere. Izan ere,
bertako ikasle ohia da Lizaso.
Egun, 22 urte ditu usurbilda-
rrak, eta bertako ikasle zeneko
oroitzapen onak gordetzen ditu. 
Ikasi ez ezik, bestelakoak ere

franko egin ditu bertan Liza-
sok. Bertako lagun taldea ere
mantentzen du gazteak, arraun
taldeko kideekin gehiago ibil-
tzen den arren. Irakasleriaren
aldetik ere, harremana man-
tentzen du. «Gure belaunal-
dian talde nahiko bihurria el-
kartu ginen, eta ziur naiz gutaz
oroitzen direla», dio gazteak
irribarre artean. Bertako kide-
en arteko giro hori Kilometro-
ak festan ere igarriko dela uste
du, gainera.

ATZERA IKASTOLARA

Oroitzapenak ez ezik, bestela-
koek ere lotzen dute Lizaso
Udarregira, izan ere, bertan
egon da lanean berriki. Lizasok
Jarduera Fisikoa eta Kirolaren
Zientziak ikasketak burutu di-
tu. Jarduera Fisikoko irakasle
praktikak bertan egin ditu. Zai-
la ikusten du, halere, bertan
lan egiten jarraitzea. «Nahiko
gaizki dago lan mundua eta au-
kera gutxi ikusten ditut». Gus-
tura eman ditu,  baina,  lan
munduko lehenbiziko pausoak
bertan.

Gaurko egunerako, ezer pro-
gramaturik izan gabe iritsi
nahi izan du Lizasok. Nahiago
izan du egun handia iritsi, eta
datorren bezala hartzea. «Egun
polita izango da, lehenbiziko
aldia izango da Usurbilek ho-
rrelako ekimen bat antolatzen
duena, eta ilusioa sumatzen da
kalean». 
Eguneroko zeregin ezberdi-

nengatik lan batzordeetan par-
te hartu ezin izan duen arren,
Lizasok Kilometroekin duen
harremana lehenagotik ere ba-
dator. «Erronkan parte hartu
nuen iaz». Halere, herrikideek
eginiko lan eskergarekin, gaur-
ko eguna borobila izango dela
uste du gazteak.
Erronka Araba, Bizkai, Gipuz-

koa eta Nafarroako ikastoleta-
ko DBHko gazteentzako proba
sorta da.  Taldekako proba
hauetan ikasleen jakintza oro-
korra, abilezia fisikoa eta abia-
dura neurtuko dira besteak
beste. Erronkak ikasleari asko
emateaz gainera,  ikastolen
jaiari ere ematen dio, egitarau-
ko ekitaldi berezienetako bat
bihurtu baita azkeneko urtee-
tan. Euskarazko giro bikaina
sortzen da erronkaren harira.
Abentura ere zaletasun du

gazte usurbildarrak. Afizio hori
ase nahian, euskal telebistako
saio entzutetsu batean parte
hartu zuen arraunlariak. 20 ur-
terekin, ‘‘El Conquistador del
Fin del Mundo’’ saioko hamar-

garren denboraldian parte har-
tu zuen, eta bertan lehiakorta-
sunerako duen sen hori ere
erakutsi zuen usurbildarrak.

KIROLAK BATUTA

Bizi erdia darama arraunean
Sarai Lizaso gazteak. Orain dela
hamaika urte hasi zen, Zuha-
tzara hurbildu eta gero. Egun-
goa San Juanen daraman hiru-
garren denboraldia da;
aurretik, Orioko taldean aritu
zen. Etxetik datorkio Lizasori
arraunarekiko lotura, izan ere,
arraunean ibilitako aita-osabak
ditu gazteak. «Asko ikasi dut
beraien alboan, eta asko lagun-
du didate beti».  Hauek ere
Oriori lotuta zeuden. 
Lehorreko herria izan arren,

hurbiltasunagatik arraunzalea
ere bada Usurbilgo herria. Iña-
ki Errasti arraunlaria ere berta-
koa izateak lagundu izan du
horretan; urte luzez Orioko
arraunlaria izan da Errasti, eta
Astillero, Arkote eta Kaiku tal-
deetan ere egondakoa da. Ba-
bes eta berotasun hori igartzen
du Lizasok, bai arraunlari gisa
eta bai emakume kirolari gisa.
«Herrian jendeak animoak
ematen dizkit». 
Halere, kaleko babes horri

bestelako atxikimendu bat ere
falta zaio, ordea:  «Orokorrean
aurrerapausoak eman diren
arren, eta hobera egin den
arren, oraindik ere lana dago
egiteko».

Kontxako txapeldunak ere «gattunk»
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Sarai Lizaso.   Andoni CANELLADA | ARGAZKI PRESS
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K
ilometroen
ha s i e r a ko
ideia berras-
m a t z e k o
jaio zen
Klikmetroak

ekimena. Eta aurtengoarekin
jada bosgarren aldiz antolatu
dute ekimena. Ekimen honen
bidez, klikmetroak.kilometro-
ak.eus web atariko bisitari ba-
koitzak metro bat egiten du,
metroz metro, ibilbideari aha-
lik eta itzuli gehiena eman
ahal izateko. Bisitariek egin-
dako metro bakoitzeko, babes-
leek dirua jarriko dute Kilo-
metroak festaren alde.  
Aurten, gainera, aipamen

berezia egin nahi diote 
inklusibitateari .  Horrela,
klikmetroa atariaren bidez,
desgaitasunen bat duten gi-
zabanakoek ere beren metroa
egin ahal dute zirkuituan.
Klik bat gehiago eginez gizar-
tea kontzientziatzea da as-
moa, errealitatearen irakur-
keta osoa egiteko ideiarekin eta
jendartean pertsona guztiei au-
kera berdinak eskaini ahal iza-
teko, inolako etiketa bereizga-
rririk gabe.
Klikmetroak ekimenaren bos-

garren edizioa izan da gaurkoan
amaituko den hau. Azpeitiko
Ikasberri ikastolak antolatu
zuen lehena 2011ko Kilometro-
ak jaian. Gipuzkoa mailan bu-
rutzen den Internet bidezko
ekimen nagusietako bat da; ga-
rrantzi are handiagoa du gure-
an; izan ere, euskara hutsean
burutzen den ekimen esangura-
tsuenetarikoa da. Lehenbiziko
urte hartan, publizitate arloko
Argia saria jaso zuen, egindako
lanaren aitortza gisara. Proiek-
tuaren izaera berritzailea azpi-
marratu zuten. Antolatzaileen

arabera, ekimenaren balora-
zioa guztiz positiboa izan da
urteotan.
Hasierako ikastolen aldeko

jaietako izpiritua gaurkotu nahi
izan dute, 1977ko Kilometroen
filosofiara joz, nolabait esan;

ordu-
ko ezaugarriak egungo

gizartera egokitu dira,
noski. Hasierako jai horie-
tan, egindako kilometroen
araberako diru laguntza
ematen zuten babesleek.
70eko hamarkadan ikastolak
hazi eta finkatu egin ziren
arren, sorreratik zuten zulo
ekonomikoa estaltzea ez zen
lortu. Diru premia zegoen, eta
horiek betetzeko iturriak behar
ziren halabeharrez. 
‘‘Ikastolen mugimendua, da-

bilen herria’’ liburuak dioena-
ren arabera, diru iturriak lortze-

ko halako lehenbiziko saiakera
berezia Beasaingo Alkartasuna
Lizeoak egin zuen. Bertako gu-
rasoen batzordeko kidea zen Jo-
su Erguin garai horretan;
1969an, Kalifornian (AEB) ikas-
ten ari zela ezaguturiko ideia
bat proposatu zuen: ikuskizun
ezberdinekin batera, ibilbide
bat sortu behar zen, ostean, par-
te-hartzaile bakoitzak diru ko-
puru bat ematen zuen ibilbide-
an egindako kilometroen truke.
Gizarte erakundeek antolaturi-
ko festa batean ikusi zuen hori.
Hasiera batean sinesgogor ba-
zeuden ere, ideia aurrera atera-

tzea erabaki zuten Beasaingo
Ikastolan eta Gipuzkoako Ikas-
tolen Federazioak ere babesa es-
kaini zion asmoari. Horrela, 6-8
hilabetez astero bildu eta mota
guztietako ekintzak antolatu
ondoren, ikastolen aldeko le-
henbiziko festa erraldoia ospa-
tu zen Beasainen, 1977ko urria-
ren 16an. Jai horri Kilometroak
izena eman zioten. Jendetza ba-
tu zen bertan, eta lagun eta tal-
de ospetsu askok parte hartu
zuten; bakoitzak bere babeslea
zuen, eta adibidez, ‘‘Egin’’ egun-
kariak Jose Miguel Maiz korri-
kalaria babestu zuen. 
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Kilometroak 2015 jaiak Gipuzkoa
inklusiboago baten alde lan egiteko deia
luzatu du, eta hori gauzatzeko, dekalogo
bat landu dute antolatzaileek. Hauen
arabera, lehenik eta behin pertsonei
ezartzen zaizkien etiketak gainditu
behar direla azaldu dute; hau da, lagun
bakoitzak gaitasun batzuk dituela, eta
ezberdintasun horietan oinarritutako
jendarte inklusiboa eraiki behar dela.

Horrekin batera, «arazoak dituzten» eta
«arazorik ez dugunon» arteko
dikotomia hori hausteko deia luzatu
dute.   
Dekalogoko hirugarren puntuaren

arabera, herritar gisa aukera-berdintasun
eskubidea bermatu beharra dago,
legeetatik harago. Halaber, bazterkeria
mota oro alboratzekoa da, honen jatorria
dena delakoa izanda ere. Jendartean

bezala, lan-merkatuan ere beharrezkoa
da eraldaketa. 
Bukatzeko, jendarte inklusiboa

eraikitzeko tresna nagusiak
sentsibilizazioa eta pedagogia dira, eta
horretarako komunikabideek zein
unibertsitateek ere garrantzi berezia
dute. Gaurko egunerako harturiko
konpromisoak egunerokoan txertatzeko
eskaera egin dute antolatzaileek. 

Inklusibitate dekalogoa

Kilometroak 
klik bidez
laguntzen
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