
Ibili, hitz egin, entzun

Beste norbaitekin batera paseatu nahi duen edozeini 84 egunean munduari buelta emateko aukera eskaini diote Patxi Galarraga eta Miren
Vives arkitekto mendaroarrek, beti ere Donostiatik irten gabe. Binaka edo taldeka paseatzeko proiektu hori aste honetatik hasita praktikatu
daiteke, ekainaren 29ra arte. Lagunekin edo ezezagunekin paseatzeak dakartzan onurak balioan jarri nahi dituzte modu honetan: kultu-
rartekotasuna sustatu daiteke, besteekin egon, besteengandik ikasi, nor bere esperientziak kontatu… kirola egiten den bitartean. Azken
batean, mundu guztian egiten den praktika osasuntsu eta integratzailea aldarrikatu nahi dute ekimen honen bidez. Ziutatea beste modu
batean ulertu eta eraiki beharra nabarmentzen dute, eta norabide horretan eman dituzte pauso batzuk. Ermuan, esate baterako, ibilbide
osasungarri batzuk seinalizatu dituzte herritar guztiek ere erabil ditzaten, eta dagoeneko sendagileak zirkuitu horietan paseatzeko errezeta
ematen die pazienteei.

Apirilaren 6tik martxan dago Patxi Galarraga eta Miren
Vives arkitektu mendaroarren Hiribiltzen proiektua Do-
nostian. Hiribiltzen egitasmoak ibilaldi bat egiteko pro-

posatzen die bai donostiarrei bai Donostiara hurbiltzen den
edozein bisitariri. Kontxako badiatik eta Zurriolako hondartza
ondotik paseatzeko plan sinple eta, aldi berean, berritzailea
abiatu dute.
Hiribiltzen egitasmoa ez da bakarrik paseatzeko pentsatu,

taldean edo beste norbaitekin batera egiteko baizik. Jendeak,
paseatzeaz batera, elkarren artean tartetxo bat partekatzeko

aukera izan dezan nahi du: elkarrekin komunikatzeko, ondokoa
ezagutzeko, berba egiteko edo entzuteko ibilalditxoa izan nahi
du, besteak beste.
Aste honetan martxan jarri den proiektuak Donostia 2016

ekimenean du abiapuntua: Fundazioaren Energia-Olatuak pro-
gramaren Topaguneak deialdi berezi bat egin zuen eta ondoren
herritarrez osatutako Ardora batzordeari gustatu eta aukeratu
egin zuen. Donostiatik irten gabe, munduari 84 egunetan buelta
emateko proposatu zuen Hiribiltzen. 
Azken hilabeteetan proiektua lantzen jardun ondoren, mar-
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K ilibarren

txan jartzea lortu dute aste honetan. Egitasmoan erabiliko diren
euskarri eta material guztiak Debabarrenean egindakoak dira
(softwarea, hardwarea, errotulazioa, balizak, txartelak...).
IIbiltzea eta pertsonak elkartzea, hori da ekimenaren asmo

nagusia. Galarragak garbi du konpainian
egindako ibilaldiek ongizate fisiko,
emozional eta soziala dakar-
tela. Horregatik, era hone-
tako milaka ibilaldi eta
elkarrizketa jarri nahi
dituzte martxan. 
Ekimen hau

eguaztenean jarri
zuten martxan eta
ekainaren 29ra arte
parte hartu ahal
izango da. Bitarte ho-
rretan, sei baliza egongo

dira ibilbidean: Tenisean (Haizearen Orraziaren ondoan), Kon-
txako Pasealekuan (tuneletik gertu), Nauticon, Paseo Berrian
(Oteizaren eskultura ondoan), Zurriolako zubian eta Saguesen.
Ibiltariek aukeratuko dute ibilbide guztia ala zatitxo bat egin.

IBILTARIAK ETA TXARTELAK
Ibiltari bakoitzak txartel bana izango du. Txartelak Donos-
tiako Ijentea kafetegian eskuratu ahal izango dira, (face-

book.com/Ijenteakafea) eta ibiltariek txartelak balizara
gerturatuko dituzte bere ibilaldia erregistratzeko. Har-
tara, ibiltari guztien kilometroak batu egingo dira, eta
webguneko kontagailuan agertuko dira. Erronka ez
da makala: 84 egunetan (2.016 ordu) 40.075 kilo-
metro osatu nahi dituzte, lurraren zirkunferentziak
adina.
Erronka bera lortzea baino, garrantzitsuagoa da,

antolatzaileen iritziz, era guztietako ehunka topaketa
sortzea, ehunka paseo ezberdin gertatzea: jendea el-
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Kirol praktika barneratzailea

kartu, eta paseatu dezala Donostiako itsasertzean.
Proposamena, berez, bikoteka edo taldeka pase-

atzeko planteatu dute. Baina zer gertatzen da plan
hori egiteko lagunik ez dutenekin?  Donostiako edo
mundu zabaleko edonor ezagutu eta berarekin
batera ibilbidea egiteko aukera ere eskaintzen du
egitasmoak. Ordu pareetan (10:00, 12:00,
14:00, 16:00, 18:00 eta 20:00etan) Nautico
ondoko balizan izango dira hitzorduak, nahi due-
nak nahi duenarekin gelditzeko. Munduari buelta
ematean bezala, pertsona, egoera eta errealitate
desberdinak bizi izateko aukera paregabea eskaini
nahi du Hiribiltzenek, eta Donostiatik irten gabe.

AGENDA
Agenda bat osatzen ari dira hiribiltzen.eu webgunean. Zen-

bait topaketa prestatuko dituzte pertsonekin, elkarteekin eta aba-
rrekin. Edozein talde edo elkarteko partaideei ekimenarekin

kontaktuan jartzeko eskatu
diete, donostia@hiribiltzen.eu
posta elektronikora idatzita.
Horrez gain, eta ekimena
gustatu zaienei antola-
kuntzarekin kontaktuan
jartzeko aukera eman
dute. 
Nahi duenak, gai-

nera, paseoaren inguruko
bizipenak, sentsazioak edo
iritziak ahal izango ditu web-

gunean. Denen artean, horrela,
errelatu kolektibo bat eraikiko dute.

Eguaztenean hasi ziren lehen ibiltariak mun-
duari buelta ematen. Elkartu Gipuzkoako Gutxitasun Fisikoa
duten Federazioko kideak ibilaldian izan ziren. Atzegi elkarteko
ibiltariak ere ibili ziren.

Herriek eta hiriek beste begirada batekin begira-
tzeko asmoz hasi ziren lanean Mendaroko Miren
Vives eta Patxi Galarraga arkitektuak. Desabantaila
egoeran isil-isilik dauden horiei harreta berezia jar-
tzeko ahalegina egiten ari dira. Haien ustez, hiri-
gintzak gehiago erreparatu behar die andrazkoei,
umeei, desgaituei edo adinekoei. 

Pertsona horiek ere fisikoki aktiboagoak izateko
diseinatu behar dira hiriak, Patxi Galarragaren iri-
tziz. “Elgoibarren, azkena egin dute kantxa bat.
Sanlok behar batzuk dauzka. Badago gizarteko
geruza bat behar hori sentitzen duena eta enpode-
ratuta dagoena behar hori Udalari eskatzeko. Uda-
laren kirol ikuspegiak eta kirol hori egiten dutenek
sintonia bat badute. Goizetan paseatzera irteten
den batek  ordea, ez du sentitzen kirola egiten ari
denik eta ez zaio bururatzen ibiltzeko garaian bere
miseriak konpontzeko –adibidez bidea ez dagoela
argiztatuta, ez dagoela jarlekurik, ez dagoela iturririk,
pixalarria sartzen bazaio gaizki egiten du bazter ba-
tean edo ez dauka komunik…–. Ez zaie bururatzen
Udalari hori exijitzea besteek kantxa eskatu duten
maila berean. Zergatik ez dute maila bera kirol jar-
duera batek eta besteak?”, azaldu du Galarragak.

Adinekoak aktiboak izatea oso garrantzitsua dela

nabarmendu du. “Eibarren momentu honetan, biz-
tanleen erdiak baino gehiagok 50 urte baino
gehiago ditue. 75 urtetik gorakoak gehiago dira
gazteak baino (16-29 urte). Badituzte bere kirol be-
harrak eta bere aspirazioak. Interesatzen da jende
hori aktiboa izatea”, uste du. 

Jarduera fisikoaren inguruan zenbait proposamen
egin dituzte. Ermuan, esaterako, seinalizatutako ibil-
bideak prestatu dituzte Udalarentzat, besteak beste,
Kirol, Ongizate eta Berdintasun sailekin lankidetzan.
Sendagileak zirkuituan paseatzeko errezeta ere
prestatzen die pazienteei zenbait kasutan. Ermuko
ibiltari asko nagusiak dira eta pultsera bat dute, sei-
naleetara gerturatzen dutena, datu batzuk erregis-
tratzeko (denbora, ibilbidea...). Ibiltariek edo
senideek deskargatu ditzakete gero, jarraipena egi-
teko.

Galarragaren iritziz, kirol teknikariek ere kontuan
hartu beharko lituzkete pasealekuak. Dena den,
argi du pasealeku horietan kirolaz gain “beste zer-
bait” ere gertatzen da: “Beste batzuekin elkartzeko
ere balio dute leku horiek, ongizate fisikoaz gain,
ongizate emozional eta sozialerako lekuak ere ba-
dira. Kirol praktika oso barneratzailea da edozein
kulturatan”.
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