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garbiñe martinez
arropa

hilario sein
segurtasuna

"Gune nagusietan
izango gara igandean"

"Segurtasuna
bermatuta dago"

Urte osoan barrena ibili gara herririk
herri Kilometroetako arropa eta osagarriak saltzen. Eta Bergarako dendan ere
bai. Baina, jakina, igandean ibilbideko
guneetan jarriko ditugu postuak. Honako
gune hauetan: Ikastola (1), Espoloia (2),
Labegaraieta (3) eta Matxiategi (4). Azkeneko egunotan asko saldu dugu dendan,
baina iganderako izango dugu jeneroa.
Demasekoa. Polit askoa. Bestalde, Kilometroak eguna pasatakoan, bi astez-edo
Bergarako dendan ere erosi ahalko da.
Urriaren 4tik aurrera, arratsaldez, eta
larunbatetan, goiz eta arratsalde.

Segurtasuna bermatuta dago. Prebentzio
neurriak ezarri ditugu, istripuak saihesteko. Hainbat babes neurri daude; boluntarioak izango dira lanean, trafikoa bideratzen, oinezkoak babesten... konponketak egin ditugu zirkuituan zehar ere, eta
babes elementuak jarri, itxiturak...
Dena den, zerbait gertatuz gero, interbentziorako baliabideak ditugu, eragina
ahalik eta txikiena izan dadin: osasun
dispositiboa, suhiltzaile parke bat, Ertzaintzaren dispositiboa, udaltzainak... eta
guztia koordinatzeko gunea. 250 bat pertsona arituko dira segurtasunean lanean.

ane barruso
aranzadiko zuzendaria

Pello zabala
eguraldi-gizona

mireia gallastegi
prebentzioa

josean arenaza
komunikazioa

"Herritarrekin batera
antolatu dugu jaia"

"Eguraldiak hobera
egingo du domekan"

"Eraso sexisten aurkako
protokoloa osatu dugu"

"Jaiaren berri emango
dugu uneoro"

Bi helburu mota jarri genituen duela
urtebete: bata, soziala; eta bestea, ekonomikoa. Helburu bat zen Kilometroak
herritarrekin batera antolatzea. Eragileei
eskaini genien beraiek nahi zutena egitea
jaiaren inguruan, eta gauza politak atera dira. Herritarrek, eragileek zein kultur taldeek aktiboki hartu dute parte.
Errespetua ere landu dugu: eraso sexisten edota alkohol kontsumoaren gaineko
prebentzioa, jasangarritasuna...
Helburu ekonomikoari dagokionez,
lortuko dugun diruarekin dauzkagun
maileguen kargari aurre egin nahi diegu.

Oraingo domekan, goizean triste samar
egongo bada ere, egun polita izango dugu;
hala ematen du. Aurreko egunerako,
zapaturako, euria dago emanda, baina
domekara bitartean hobetu egingo du.
Datorren frontea ez da handiegia ere
izango; beraz, goizean lainotuta egon
badaiteke ere, orduek aurrera egin ahala arindu egingo du eta gero eta giro
hobea izango dugu Kilometroak egunean.
Eguraldi txarrik, behintzat, ez du egingo;
beraz, pozik egoteko moduan gaude,
badirudi eguraldiak lagundu egingo duela-eta Bergarako jaian.

Gure batzordeak bi arlo nagusi landu
ditu: batetik, alkoholarekin eta drogekin
lotutako prebentzioa; eta bestetik, eraso
sexisten aurkako kanpaina. Hala, protokolo bat eta dekalogo bat egin dugu bi
arlo horien gainean, tabernekin eta Udalarekin elkarlanean. Aurreko jaialdietan
erabilitakoak oinarri hartuta, guri egokitutako plan bat osatu dugu.
Eraso sexistei lotutako kanpainari
dagokionez, prebentzio dekalogoaz gain,
zerbait gertatuz gero jarraitu beharreko
protokolo zehatz bat prestatu dugu domekako jaialdira begira.

Kilometroak jaiaren uneoroko jarraipena egingo dugu www.kilometroak.eus
webgunearen bidez eta sare sozialen
bidez; bereziki, Twitter, Facebook eta
Instagramen bitartez. Argazkiak, irudiak,
informazioa… nahi beste izango du jendeak gertatzen ari denaren berri izan
dezan eta elkarreragin dezan. Bestalde,
hiru komunikatu ofizial banatuko dira
egunean zehar. Kilometroak eguna argazkiz eta bideoz jasoko dugu eta, esaterako,
gaueko 22:00etan, domekan, saio berezia
emango da Goiena Telebistan, Goienarekin elkarlanean ekoiztuta.

leire lazkano
giza baliabideak

xabier etxeberria
zirkuitua

maite arantzabal
blai-blai

mikel gomez de balujera
txosnak

"1.500 boluntario
arituko gara lanean"

"Ibilbide lau eta erosoa
diseinatu dugu"

"Jaialdia 'haurrenagoa'
izan dadin nahi dugu "

"Euskal produktuen
menua izango da"

Domeka honetan Bergaran ospatuko
dugun Kilometroak 2016 eguna aurrera
ateratzeko lanean arituko garen boluntario kopurua 1.500 pertsona ingurukoa
izango da.
1.500 pertsona hauek Aranzadi ikastolako gurasoak, langileak, ikasleak,
ikasle ohiak eta Bergarako herritarrak
dira, eta baita urtez urte eta kilometroz
kilometro lanean aritzen diren beste
zenbait lagun ere. Horiek guztiak 15
batzorde ezberdinetan banatuta arituko
dira, zirkuituan eta berau osatzen duten
bost guneetan zehar lanean.

Bergaran diseinatu dugun ibilaldia laua
da, herrigunean barrena, eta erosoa egiteko. Mugitzeko zailtasunak dituztenak
ere aintzat hartu ditugu, zirkuitu inklusiboa eginez. Ia 5 kilometro ditu eta bost
gune, gehienak elkarren artean oso gertu. Jendeari gauzak errazte aldera eta
egitarau oparoaz gozatzeko aukera emate aldera.
Bestalde, natura-gunean barrena beste ibilbide zati bat egin dugu trenbide
zaharretik, Udalarekin batera. Jai eremutik aldendu eta trankilago ibili nahi
duenarentzako.

Maiatzean hasi genuen Blai-Blai prozesuaren emaitza da Haurren Basoa. Prozesuaren protagonistak haurrak izan
dira, eta helburua beraiek pentsatu eta
diseinatutako espazio bat eraldatzea izan
da. Azken finean, haurrei parte hartzeko
eta erabakitzeko espazio bat ireki diegu
eta beraiek sortu dute basoa.
Eskura izan ditugun baliabideak erabiliz eta berrerabiliz, edonork ongi pasatzeko aukera izango duen espazioa da
Haurren Basoa. Kilometroak jaialdia
haurrenagoa izan dadin lortu nahi izan
dugu.

Lur-Lan baserritar elkarteak azokan
bertako produktuekin osatutako menua
eskainiko du. Hasteko, kalabaza-krema
aperitiboa, jarraian udazkeneko entsalada Murietako piper eta tomateekin
eta Getariako hegaluze eta antxoekin.
Bigarrenerako, basatxerri-solomoa sasoiko barazki eta frutaz betea. Bukatzeko,
mahats-sorbetea eta euskal gazta taulatxoa
izango ditugu.
Beraz, ohiko solomo-ogitartekotik
urrundutako eta euskal produktuei atxikitako menu berezia eskainiko dugu
domekako Kilometroak egunean.

itxaso fernandez
iraunkortasuna

Jon Ander arriola
aparkalekuak

maite fernandez
ikuskizunak

asier elortza
erronka

"Bizikleta martxak
antolatu ditugu"

"Nahikoa aparkaleku
izango da denondako"

"Dr. Deseok euskaraz
emango du kontzertua"

"Finaleko probak
ikusgarriak izango dira"

Jaialdi iraunkorra antolatze aldera, Bergarara bizikletaz etortzeko dei egin dugu,
AMPOren babesarekin, eta talde horretako txirrindulariak ere gurekin izango
dira. Arrasatetik, Oñatitik, Antzuolatik
eta Soraluzetik bina martxa antolatu
ditugu, 09:00etan eta 10:30ean (Antzuolan
10:00etan). Boluntarioak izango dira martxetan laguntzen. Bestalde, bizikletendako aparkalekuak izango dira Agorrosinen
eta Labegaraietan, uneoro martxan eta
zainduta. Helburua da taldean joatea, eta
ondo pasatzea garraiobide osasuntsu eta
ez kutsakorra erabilita.

Aurreko Kilometroetan izandako esperientziarekin, esan daiteke nahiko ondo
joan zela, eta aparkaleku nahikoa izango
da denontzako. Sakabanatu genituen,
alde batetik, autobusak Telleria eta Ibarra aldean (Labegaraietan), eta autoak
Amillaga eta San Juan aldean.
Aurten, autobusak toki berean, Labegaraietan, aparkatuko dira eta autoak
Amillaga aldera bideratuko ditugu. Gune
hori betetzen denean, auto guztiak San
Juango Larramendi industrialdera bideratuko ditugu. Handik autobusak jarriko
ditugu, jendea zirkuitura jaitsi dadin.

Domekako berezitasun handietako bat
izango da Doctor Deseo talde bilbotarrak
kontzertu osoa euskaraz emango duela.
Azkenengo diskoetan beti atera du kanturen bat edo beste euskaraz, baina lehenengo aldia izango da hasieratik bukaerara kontzertu oso bat euskaraz emango
dutena. Hori da berezitasuna.
Kilometroak jaialdia euskararen aldeko ekimena denez, balio horiekin lotutako konpromisoa da hartu dutena. Francisek, abeslariak, ez du euskaraz egiten;
orduan, konpromiso hau hartzea keinu
polita izan da bere aldetik.

Aurtengo erronka ikusgarria eta berritzailea izango da; izan ere, Tolosan sortu
zenetik, probak berdintsuak izan dira,
eta herri bakoitzak bere ukitua eman
izan dio probaren bat edo beste aldatuaz.
Guk, aurten, dena berritu dugu, eta proba guztiak berritzaileak dira. Gainera,
beste urte batzuetan ikasleei zehatz-mehatz
azaldu izan diete nola izango den proba.
Guk aditzera eman ditugu proba bakoitzaren ezaugarri batzuk, baina ez guztiak,
sorpresa faktorea bilatze aldera. Aurreratu nezake finaleko probak bereziki
ikusgarriak izango direla.
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2. gunea | ESPOLOIA eta ARRIZURIAGA

5. gunea | AZOKA

4. gunea | MATXIATEGI

10:00: Oso fan taldearen emanaldia.

10:00: 2zio taldearen emanaldia.

10:00: Fan & Go taldearen emanaldia.

11:00: Iker Laurobaren emanaldia.

11:00: Erronkaren lehen proba.

11:00: Erronkaren lehen proba.

11:00: Erronkaren lehen proba.

11:00-13:00: Erraldoiak eta Buruhandiak.

12:00. Ze esatek!! taldearen emanaldia.

12:00: Burun Danga taldearen emanaldia.

12:00: Tio Teronen semeak taldearen 		
dantza emanaldia.

12:00: Asier Muniainen carver 		
skate erakustaldia.

13:00: Erronkaren bigarren emanaldia.

13:00: Erronkaren bigarren proba.

13:00-16:30: Herri bazkaria (Lurlan), 		
25 euro.

14:00: Doctor Deseo (euskaraz).

12:00: Blai-blai, Haurren basoa.
12:00: Oihal akrobazia.
12:30: Ipuin kontalaria.
13:00: Perlak taldearen emanaldia.
13:00: Erronkaren bigarren proba.

13:00-16:30: Herri bazkaria (Frontoian),
15 euro.

14:00: Eraul taldearen emanaldia.

14:30: Aukeran taldearen dantza emanaldia.

14:00: Blai-blai, Haurren basoa.

15:30: Anje Duhalderen emanaldia.

14:30: Anariren emanaldia.

17:00: Oxabi taldearen emanaldia.

15:00: Oihal akrobazia.

19:00: Itxiera.

15:30: Fly Shit taldearen emanaldia.
17:00: Azkaiter Trioren emanaldia.
19:00: Itxiera.

16:00: Joseba B. Lenoir Gang taldearen emanaldia.
17:00: Imanol Ituño magoaren
Magia parrastan ikuskizuna.
17:30: Sorkun-en emanaldia.
19:00: Itxiera.

1. gunea | IKASTOLA
3. gunea | LABEGARAIETA

09:30: Hasiera ekitaldia.

10:00: Trialsin erakustaldia: FunBox factory.

10:00: Zirkuitu irekiera.

11:00. Kometa taldearen emanaldia.

10:00: Erronkaren aurkezpena.

12:30: Autobus Magikoa taldearen emanaldia.

10:00-18:30: Puzgarriak.

14:00: Emon taldearen emanaldia (Demasa
Kilometroak 2016ko abestia zuzenean).

10:30: Moittuai taldearen emanaldia.
11:00: Erronkaren lehen proba.

14:00: Trialsin erakustaldia: FunBox factory.
14:00: Bazkaria Erronkarientzat.

12:00: Moises Azpiazu dantza 		
taldearen emanaldia.

15:00: Oihan Vegaren Dj saioa.

12:00: Omenaldia eta lekukoa ematea.

15:30: Erronkaren errepeska eta finala.

13:00: Erronkaren bigarren proba.

17:30: Skakeitan taldearen emanaldia.

14:00-18:30: Irrien Lagunak.

19:00: Itxiera.

19:00: Itxiera.

ibilbide
alternatiboa
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