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Kolore anitzeko 
Korrikak busti 
du lurraldea 
Gasteizera sartzeko atarian, lurraldeko zazpi kuadrillen paisaiak zeharkatu ditu 21. korrikak, asteartea eta 
asteazkena bitartean; arabako adin guztietako jende ugari herrietako kaleetara atera da irrintzika eta 
zalapartaka, bakoitza bere erritmora. euskararen lekukoa arrapaladan doa, helmugara.



testua: Estitxu Ugarte lopez 
de arkaute

A
rabako kolore guztiak ordezkatu ditu 21. Korrikak 
lurraldean egin duen lehen sarreran. Lautada 
zabaletatik aldapa pikoetara egin du salto Egiletatik 
Azazetako mendatera abiatu denean, eta Nafarroan 
sartu-irten laburra egin ostean, mahastien eta 
olibondoen paisaietan barrena sigi-saga ibili da. 
Eguna iluntzearekin batera sartu da Korrika 

herrialdeko eremu ezkutuenetan, Urizaharra aldean, eta jaurtialdi 
luze eta zuzena egin du Trebiñura hurbiltzeko. Gauez eta euria 
goian behean zela iritsi da euskararen aldeko lasterketa 
zortzigarren kuadrillara, eta bertan ehunka herritarren babesa eta 
indarra sentitu ditu.Trebiñun egin du ALEAk bere kilometroa, 
Mikel Arribas bertako euskaltzalearen urratsen atzetik; eta gainera, 
ibilbidearen ekuatorea xanpainez ospatu dituzte Korrikazaleek 
kilometro horretan. Arabako mendebalde ezkutua oso urrundik 
ukitu duen arren, Langraiz Okan eta Erriberagoitian egin ditu 
kilometro gutxi batzuk; eta halaber, Gorbeialdeko zatirik handiena 
iganderako utzi du. Aiaraldeko bazter menditsuetan agurtu du 
lurraldea Korrikak, iganderarte. Gasteiz bilakatuko da egun 
horretan euskararen aldeko konpromisoaren hiriburua. 
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Hotza berotu dute 
Mendialdean

Azazetan gora Mendialdean sartu 
zen 21. Korrika. Sabandoko, 
Azazetako, Birgarako eta 
eskualdeko hainbat herritako 
lagunek hartu zuten lekukoa 
mendatean behera, eta 
Kanpezura iritsi arte. Goizeko 
hotzak eta aldapa zorrotzak 
menderatu behar izan zituzten 
korrikalariek ibilbide osoan zehar, 
baina animoz eta indarrez ibili 
zen Korrika bertan.

Klikaren erritmora mugitu 
da Lautada

Asteartean goizean goiz ekin zion 
Korrikak Arabako ibilbideari 
Lautadan barrena. Dozenaka 
lagunek egin zioten ongietorria. 
Goizaldean heldu zen Asparrenera 
eta Agurainera, eta jendetza hartu 
zuen Lautadako herri nagusian. 
Musika alaiak eta animoak 
lagundu zituzten korrikalariak 
kilometro guztietan.

Agurainen lekukoa eraman zuten ikastetxe, ikastola eta institutuko ikasleek. ALEA

Eskolako umeek egin zuten Kanpezun Korrikaren lehen kilometroa. E.LAnAo
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Añanan indarrez ibili da 

Gainerako herrietan baino jende gutxiago batu bazen 
ere, indarrez eutsi zioten Langraiz Oka eta Kuartango 
arteko ibilbideari inguruko bizilagunek; aurretik 
prestatutako basurde-janak lagunduko zituen, ziur.

Lurraldetasunak eta euskarak eskua eman dute Trebiñun

Euskal Herriko hainbat txokotako herritarrak hurbildu ziren astearte gauean Trebiñura, Arabako zortzigarren 
kuadrillaren aldarrikapenarekin bat egiteko asmoz. Hortaz, lurraldetasunaren aldarrikapena presente egon da 
Kuadrillako kilometro guztietan, euskararen aldeko oihuekin batera. Urizaharretik sartu zen Korrika, Armentiako 
Bentan, eta Argantzun igarota atzean utzi zuen zortzigarren kuadrilla.

Lurraldetasunaren aldeko aldarrikapenak bat egin zuen euskararen aldeko lasterketarekin, Trebiñun. AnDonI BASTERo

Korrikalari finek hitzordua egin zuten Añana aldean. AñAnAkoAk

Arabako Errioxan kolore guztiak batu dira

Gogo handiz heldu zioten Korrikari Arabako Errioxa 
osoan; Binasperin, Ekoran, Samaniegon, Lantziegon, 
Guardian edo Bastidan harrera beroa egin zioten 
gazteek eta helduek.

Lantziego ikastolako amak aldapan gora, Korrikan. E.UGARTE



8 ALEA

Korrika

Aiaraldean indarberritu da 
Korrika

Goizeko bostak pasata sartu zen 
Korrika Aiaraldean, Urduñako 
Barrerillatik. Urduña, Amurrio, 
Arespalditza, Luiaondo, Laudio, 
Areta, Arrankudiaga-Zollo eta 
Arakaldo bisitatu zituen. 
Udaletako ordezkariak, langileak, 
ikasleak, irakasleak, emakumeen 
taldeak… izan ziren errepidean. 
Denetariko lagunek ongietorria 
eman zioten Korrikari, eta Bizkaia 
aldera egun hauetan egingo 
dituen urratsak lagundu eta 
bultzatu zituzten.

Ordu txikitan ibili dira 
Gorbeialdean 

Kuartangotik Urkabustaizera eta 
Zuiara sartu zen Korrika, 
asteazken goizaldean; halere, 
berandu oheratzea ez zitzaien 
axola euskaltzaleei, eta 
arrapaladan eraman zuten 
lekukoa Abornikanon, Ametzagan, 
Murgian, Bitorianon eta Izarran.

Izarratik ordu txikitan ibili zen 21. Korrika. MAnEX AGIRRE

Etxaurren ikastolako ikasleek egin zuten kilometroaren irudi bat. @ERREhARRIA





A
pirilaren 4an hasi eta 14ra 
bitartean, 21. aldiz zeharkatuko 
du Korrikak Euskal Herria. Adin 
eta mota guztietako milaka eta 
milaka lagunek euskararen alde, 
gau eta egun, gelditu gabe, 2.500 
kilometrotik gora egingo dituzte. 

Nolakoa da Korrika moduko ekitaldi edo ekintza bat 
antolatzea? 
Korrika bat antolatzea ez da erraza... Prozesua ur-
tebete lehenago abiatzen dugu. Mezua, omendua, 
leloa... Eta ez da erraza izaten, Korrikak bere menuan 
plater asko dituelako: kanta, unitate didaktikoa, 
aplikazioa, Korrika laguntzailea... Eta hori guztia josi 
egin behar da, ondo trinkatu behar da, eta, bakoitzak 
bere erritmoak dituenez, dena ondo lotzen saiatu 
behar dugu, gero jendearengana ondo bidaltzeko 
eta heltzeko.
Antolaketa sare horretan, ezinbestekoak izango dira 
boluntarioak ere... 

Boluntarioen kopuruaz hitz egitea zaila da. 
Korrika sasoietan, herri, auzo eta eskualde 
ezberdinetan 200 Korrika batzorde aktibatzen 
ditugu, gutxi gorabehera. Batez besteko bat eginez 
gero, 200 batzorde horietan hamar lagun badaude 
bakoitzean, 2.000 boluntario inguru izango 
lirateke. Gero, kontuan izan beharko genituzke 
AEKn bertan dauden eta Korrikarako lan egiten 
duten 500 kideak ere. Zaila da kopuru bat jartzea, 
baina esan behar dugu asko direla Korrikan 
lanean ari direnak. Oso argi dugu boluntarioen 
laguntzarik gabe zaila litzatekeela Korrika bat 
ateratzea. Guk, AEK-k bakarrik bere kideekin, 
ezingo genuke. Azkenean, Korrika elkarlan eta 
auzolan erraldoi bat da, Euskal Herri osoa aintzat 
hartzen duen eta 2.500 kilometro egingo dituen 
auzolan erraldoi bat.
Lehenengo Korrikatik ia 40 urte pasatu dira... Erraz 
esaten da, baina belaunaldiak joan eta etorri egin dira 
bitartean. 

"Garai berri honi 
etekina atera nahi 
diogu, herri gogoa 
badagoelako"
AsiEr AmoNdo korrikako arduraduna

2.560 kilometroko ibilbidea gainditu ondoren, igandean emango dio amaiera korrikaren 21. edizioak, 
Gasteizen. asier amondo korrikako arduradunak aurtengo xehetasunen berri eman du. 
testua: Josu Bilbao. argazkiak: Mikel Ezkerro - GoiENa.
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Belaunaldiak joan dira, bai. Guk aurreko Korrikan 
omendu genituen Korrikaren sortzaileak, uste 
genuelako hau asmatu zutenek AEKren eta 
Korrikaren errekonozimendua behar zutela. 40 
urte pasatu dira, eta gauzak asko hobetu dira, 
baina oraindik ere 40 urtetan euskaltegien egoera 
normalizatu gabekoa da. Eta oraindik Korrikak 
helburu ekonomiko bat eta sustapen helburu bat 
ere badu. Guk bilatzen duguna da helburu 
ekonomikoa apur bat estaltzeari edo erabiltzeari 
begira, Maulen, Tafallan edo EAEn dagoen ikaslea 
baldintza bertsuetan egotea, eta zerbitzu bera 
jasotzea. Korrikak alde horretatik hauspoa ematen 
digu horrelako gauzatxoak eta inbertsioak egiteko, 
eta AEKren zerbitzuak Euskal Herri osoan berberak 
izateko.
Zer azpimarratuko zenuke aurtengo Korrika honetatik?  
Nik uste dut Korrikak badituela edizioz edizio 
errepikatu diren gauza batzuk. Mezua, omendua, 
leloa... Gero, geratzen da beti azken egunerako 
mezu ezkutu hori, eta nork idatzi duen eta nork 
irakurriko duen. Nire ustez, Korrikaren magia hor 
dago. Aurten berrikuntzak? Berrikuntzak beti 
daude, neurri batean. Agian, ez dira horren 
adierazgarri edo ikusgarri, baina badaude. Nire Asier Amondo, Korrikako arduraduna. MIkEL EzkERRo
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ustez, Korrikaren magia oraindik horretan dago, 
gau eta egun ibiltzea 2.500 kilometro egiten, Euskal 
Herriko bazter guztiak ukitzea, mezua, omendua, 
leloa, azken eguneko mezua... Hori da, nagusiki, 
Korrikaren xarma.
Klika egitea eskatuko duzue aurten. Klika, zertan? 
Zertan egingo den klika ez dakit. Zertan egitea 
nahiko genukeen badakigu. Guk nahiko genuke 
jendeak klika egitea. Euskara ez dakienak euskara 
ikastea, euskaraz dakienak euskaraz mintzatzea. 
Klika nahi dugu ere instituzioek, alderdi politikoek 
eta sindikatuek, denek konpromisoa hartzea 
euskararen berreskurapen edo eskurapenaren 
bidean batera arraun egin dezagun. Garai berri 
baten aurrean gaude, eta garai berri honi etekina 
atera nahi diogu, herri gogoa ere badagoela uste 
dugulako. Euskaraldiak frogatu egin du hori duela 
hilabete batzuk. Beraz, konpromisoak hartzeko 
sasoia da eta nork bere ahalegin propioak egiteko 
eta euskara ez dakien hori euskarara hurbiltzeko. 
Horretarako baliabideak baditugu egun Euskal 
Herrian, euskara irakasteko eta gure mundura 
erakartzeko pertsona hori eta gure munduaren 
parte izateko.
omendua Jose Luis Alvarez Enparantza Txillardegi 
izango da. Zer dela eta aurten? 
Guk esaten dugu Txillardegik hirutan egin zuela 
klika. Klika egin zuen erdalduna izatetik 
euskalduna izatera pasatu zelako, euskara ikasi 
egin zuen. Literatura modernoa ekarri zigun, 
gainera, eta hirugarren eta guretzat garrantzitsuena 
dena da helduen alfabetatze euskaldunetik 
gatozelako, Txillardegik 1968an Arantzazun 
egindako batzar hartako tesiak izan zirela nagusitu 

zirenak eta erabili izan ditugunak orain arte 
euskara batuaren bidean. Beraz, Txillardegi 
euskara batuaren aitetako bat kontsideratu behar 
dugu, eta gure omena uste dugu beharrezkoa 
duela, gure euskara estandarra, batua, gaur egun 
mintzatzeko erabiltzen dugulako, nagusiki.
Kantaren inguruan sorturiko polemika piztu da aurten. 
Nola eraman duzue? 
Egia esan, polemika horrek ez gaitu askorik 
arduratu. Onartzen dugu kanta bat batzuen 
gustuko edo disgustuko izan daitekeela. Bai uste 
dugu kantarekin asmatu dugula. Asmatu dugu, 
hain zuzen, bideoklipean ematen den itxura 
horretan badagoelako jendea euskaldun moduan 
jantzita dagoena, euskal dantzak irudikatzen 
dituztenak, eta badago beste jende bat rap mundua 
irudikatzen duena. Euskal dantzak egiten dituzten 
horiengana heltzen gara, gutxi gorabehera gure 
kulturan txertatuta daudelako. Baina badago beste 
jende asko euskararen eta gure herriaren periferian 
bizi dena, eta horiengana ere luzatu behar dugu 
Korrikaren mezua, eta luzatu behar dugu 
euskararen mezua. Polemika sortu egin da, baina 
uste dugu gure helburua ondo bete dugula, 
azkenean, periferian dagoen horrengana heldu 
nahi dugulako, eta periferian dagoen horrek eman 
behar diolako arnasa eta putza euskarari.
Zerbait aurreratu ahalko zeniguke amaierako 
ekitalditik? 
Aurreratu, aurreratu… Gasteizen 12:30ean 
amaituko da Korrika, eta mezua irakurriko da. 
Gasteiz beti izaten da marko polita parranda ona 
egiteko, eta Korrikarekin euskaraz mintzatzeko. 
Klika egiteko aproposa. 
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J
aia. Hori da igandean, hilaren 14an, Gasteizko erdigunean 
nagusituko dena. Arabako hiriburura 08:22ean sartuko 
bada ere, euskararen aldeko lasterketa ez da 12:30 arte 
amaituko. Hain justu, lau ordu pasatxo emango ditu 
kaleetatik bueltaka Andre Maria Zuriaren plazara heldu 
arte; tartean, GEU, Oihaneder eta ALEAko lagunek 
Salburuko Juan Carlos I eta Stockholm kaleen arteko 

bidegurutzean hartuko duten kilometroa dago; aurreikuspenen 
arabera, 10:46ean hartuko dute lekukoa. Azken metroak egin eta 
jarraian hasiko da amaiera ekitaldia Andre Maria Zurian; lekukoa 
zabaldu eta bertan gordeta duen mezua ezagutaraziko dute orduan. 

Eta horren ostean, zer? Festa. Horretarako, egitarau zabala 
prestatu dute erdialdetik banatuta egongo diren zazpi guneetan. 
Aihotz plazan, esaterako, dantza emanaldia eskainiko du Algara 
taldeak ekitaldia amaitu bezain pronto; Plaza Berrian, berriz, Kidam 
magoa izango da, eta Buruileria enparantzan, Miren Narbaizaren 
bakarkako proiektua entzuteko aukera izan da. Bazkaltzea nahiago 
dutenak Landatxo kiroldegira joan ahalko dira, bertan jarriko baitute 
herri jantokia. Dena dela, horrez gain, gune guztietan egongo da 
jatekorik: Foru plazan, bokatak; plaza Berrian, taloak; Aihotz plazan, 
bildots errea; eta Buruilerian, pizzak.

Festak, bitartean, ez du atsedenik izango. Foru eta Buruileria 
plazetan, askotariko kontzertuak egongo dira arratsaldean; Aihotz 
plazan, bertsolariak, dantza plazan eta Korrika kantuaren koreografia 
izango dituzte, besteak beste. Guneetako ekintzez gain, kale 
animazioa ez da faltako egun guztian, hala nola, albokariak, 
txistulariak, hankapaloak, txalapartariak edo karaokea. 

Gasteizek ere 
'klika' egingo du
igandean amaituko da korrika Gasteizen, euskal Herri osotik 2.560 kilometro egin ostean. andre Maria 
zuriaren plazan irakurriko dute lekukoak daraman mezua, 12:30ean. aurretik eta ondoren ere, festa izango 
da nagusi hiriburuko erdigunetik banatuta egongo diren zazpi guneetan. testua: Mirian Biteri.
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Probintzia Plaza

11:00 Ekoizle arabarren azoka: 
besteak beste, garagardo artisauak, 
ardoa, sagardoa, txakolima, nekazal 
produktuak, Idiazabal gazta izango 
dira, eta baita Euskal herriko 
artisauak ere.
13:30 Txotxongilo ikuskizuna: Ardi 
Latxa oihanean galdu zenekoa. 
Martxanilak taldearen eskutik.
15:00 orbanak talde gasteiztarraren 
kontzertua.
16:30 Big Band Berri orkestraren 
eskutik, jazz doinuak entzungai 
Probintzia plazan. 

Posta kalea

13:00 Bi azoka egongo dira ikusgai 
Posta kalean: herri mugimenduak 
antolatutakoa, batetik; eta Arabar 
artisauen azoka, bestetik. horrez gain, 
korrikako furgonarekin argazkia atera 
ahal izateko Photocalla ere jarriko 
dute bertan.

Plaza berria

13:30 kidam magoaren hurbileko 
magia ikuskizuna.
13:30 Jolas tailerrak.

Harresian Zulo
aiHotZ plaZaN, 19:30EaN
Euskal-afrikar folk doinuak izango dira Aihotz plazan, bederatzi musikarik eta 
hiru dantzarik osatzen duten harresian zulo musika talde gasteiztarrari esker. 

ERRIkARTE AGIRRE ETXEBERRIA
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15:00 Beldurrik ez akrobazia 
ikuskizun emozionala, zirkulanduz 
taldearen eskutik. 
16:30 DJ Porrurekin, etxeko txikienei 
zuzendutako erromeria dibertigarria.

aihotz Plaza

13:30 Dantza ikuskizuna Algara 
taldearekin. 
15:30 Arabako emakume bertsolarien 
saioa. 
17:00 Azido Folkoriko dantza plazan 
parte-hartzailea.
18:00 Munduko dantza tailerra 
eta korrika abestiaren koreografia, 
Goianen eskutik.
19:30 kultura musikal ezberdinak 
uztartzen dituen harresian zulo 
taldearen kontzertua. 

buruileria Plaza

13:30 kontzertua: MICE. Miren 
narbaizaren bakarkako proiektua.
15:00 Bakean dagoena, bakean 
utzi izeneko umorezko antzerkia, 
Mirari Martiarena eta Idoia Torregarai 
aktoreen eskutik.
16:30 konpost taldearen kontzertua.
18:00 Ene Bada, Aiama eta Aneguria 
taldeek kontzertua eskainiko dute 
Buruileria plazan.

landatxo

13:30 herri jantokia jarriko dute 
Landatxo kiroldegian. Bi txanda 
egingo dituzte: 13:30ean lehena, 
eta 15:30ean bigarrena. Bazkaria 
ekologikoa izango da, eta sagardo 
kupela jarriko dute eskura.

foru Plaza
kontzertuen gunea
14:00 Libe.
15:30 Trikoma.
17:00 koban.
19:00 Gozo-gozo erromeria.

txotxongilo ikuskizuna
proBiNtZia plaZaN, 13:30EaN
'Ardi latxa oihanean galdu zenekoa' aurkeztuko du Martxanilak taldeak. Ardi 
latxak belardiak atzean utzi ditu eta oihanean agertu da! zer egingo ote du? 

GASTEIzko UDALA









Diplopodo bat adostu nahian

JUaNMa GallEGo

Kameraren eta grabagailuaren 
atzean egotea dagokio ALEAri, 
baina Korrikari behar bezalako 
ongietorria emateko fokuen 
bestaldera igaro beharra dago. 
Aurten, Franku eta Askartza 
arteko tartean hartu du lekukoa 
ALEAk, baina igandean ere, 
GEU eta Oihandederreko 
lagunekin batera, Salburuan 
egingo du korrika, 2523. 
kilometroan, hain zuzen.  

Aurtengo hitzorduari lagun 
berria lotuko zaio: milazangoa. 
Edo, Wikipediaren arabera, 
diplopoda klaseko artropodoa. 
Hura eraikitzeko hamabost bat 
lagun bildu dira joan den 
ostegunean Oihanederren, 
auzolanean. Diplopodoaren 
izaeraren beraren inguruan ere 
hainbat desadostasun azaldu 
dira, hasiera-hasieratik. "Ea ba, 
intsektu bat da, eta intsektuek 
ez dute mingainik", batek. 
"Berdin dio", besteak. Bai, 2523. 
kilometroan korrika egingo 
duen milazangoak mingaina 
izango duela aurreratzeko 
moduan dago ALEA. Mingain 
hori buruari nola lotuko zaion, 
ordea, misterioa da oraindik. 

Momentuz, Sputnik zuri baten 
antza duen poliespanezko bola 
erraldoi batek buruaren 
funtzioa beteko duela esan 
daiteke.

Ondo pasatzeaz gain, 
irakaspen ugariko arratsaldea 
izan da bertaratu direnentzat. 
Horietatik garrantzitsuena, 
agian, poliespanaren gainean 
spray margoa botata Alien, 
zortzigarren bidaiaria filmean 
agertzen diren zera horien 
antzeko zerbait agertzen dela. 
Burbuila nardagarri eta guzti. 
Ez dira ez arrautza 
estralurtarrak, milazangoaren 
begi-niniak baizik. Margoa 
idortzean, gauzak bere onera 

bueltatzen direla ematen du. 
Begiak badaude. Edo begi-
niniak, batek daki oraindik. 
Txikiegiak, batzuen ustez. 
Atakatik ateratzeko modukoak, 
beste hainbaten iritzian. Ez ditu 
izango, bada, Michelangeloren 
David eskulturak dituen 
proportzioak, baina 
kilometroari alaitasun eta 
kolore puntu bat emateko 
moduan egongo da Milazango 
jauna. Edo andrea. Zeren hori 
ere ez baita argitu: eta, agian 
hobe da gauzak horrela uztea. 

Luzea, oso luzea
Bigarren irakaspena: josi baino 
lehen ehunak batzeko egiten 
den zera horri albaindu deritzo.  
Josteko bi makina badira 
mahaiaren gainean, ez 
bluetooth ez wifirik behar ez 
duten horietakoak. Argindarra 
dagoenean, euren funtzioa 
betetzen dute. Baina 
albaintzearen kontua... tira, 
hori eskuz egin beharra dago; 
alegia, iraultza industriala iritsi 
baino lehen egiten zen modu 
berdinean aritu. Eta, jakina, 
haren izaera bera dela, 
definizioz, milazango batek 
zango asko ditu. Luzera 

ohi bezala, Geu, oihaneder eta alea batera arituko dira korrika Gasteizen, baina aurten gonbidatu berezia 
eramango dute kilometrora: milazango bat. Hura sortzeko lana latza izan da. eta dibertigarria.

Poliespanezko burua du zomorroak. ALEA

20 ALEA

Korrika



ALEA 21

Auzolanean ibili dira Gasteizko hainbat euskaltzale, 2523. kilometroan egongo den milazangoa sortzeko. ALEA

handiko zomorrotxo 
maitagarria da. Metro horiek 
guztiak albaindu beharra dago, 
eta hor ibili dira ere, jo eta 
fuego, titarerik gabeko jardun 
latzean. Heraklesen hamabi 
lanetan ez bada, gutxitan ikusi 
da horrelako adorerik oihal 
baten inguruan. Josteko 

makinen txanda iritsita, 
teknologiari gorazarre egin 
diote. Ilundu aldera, pozik 
azaldu da antolatze lanetan 
ibilitako GEU elkarteko kide 
Maddalen Agirre."Euskarari 
bultzada emango dion 
milazangoa ia-ia prest daukagu 
dagoeneko". Behean zortzi 

lagun joango direla azaldu du, 
zomorroaren gorputzari eutsiko 
dioten uztaiak eramaten. Baina 
milaka euskaltzaleren laguntza 
izango du milazangoak. 
Igandean ikusi ahal izango da, 
beraz, Oihanderreko tailerretik 
ateratako azken artelana. 
Dotore bezain luzea. 
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Agur ezin hobea antolatu dute 

MiriaN BitEri

 
Urte askoan familiei 
zuzendutako euskarazko 
hamaika ekimen antolatu 
ostean, jarduera behin-betiko 
etetera doa Euskaraz Bizi 
elkartea. Baina, isilean joan 
beharrean, agurra modu 
berezian egitea erabaki dute: 
hain justu ere, igandean, hilak 
14, kilometro erdia erosiz eta 
korrika eginez agurtuko dira.

Toki Eder ikastolaren 
inguruan sortu zuen gurasoen 
talde batek Euskararako 
elkartea, 80. hamarkadan; 
tartean, Jesus Salsamendi 
zegoen. Gogoratu du izen 
ofiziala Euskararako baldin 
bazen ere, Euskaraz Bizi deitu 
izan diotela beti. Umeei 

zuzendutako askotariko 
ekimenak antolatzeari ekin 
zioten. Batzuk ikasturtean 
zehar egiten ziren, hala nola, 
kirol jarduera ezberdinak, 
eskulanak, euskal dantzak, 
txistua edo soinua; eta beste 
batzuk, berriz, uda partera 
begirakoak ziren; udalekuak, 
esaterako. Baina, guztiek zuten 
zerbait komunean: euskara.  

Ekintza horiek guztiak 
antolatzeaz gain, garai batean, 

Euskal Herriko beste ikastola 
batzuekin batera talde bat osatu 
zuten; zehazki, Tolosako 
Laskorain eta Iruñako Paz 
Ziganda eta Lizarrako Lizarra 
ikastolarekin. Horrekin lotuta, 
honakoa azaldu du 
Salsamendik: "Jose Luis 
Gorostidiri esker sortu zen hori, 
garai hartan Paz Ziganda 
ikastolako zuzendaria zena". 

Postontziak mendietan
Gogoan du sasoi hartan Euskal 
Herrian zehar sakabanatuta 
dauden mendietara txangoak 
egiten eta gailurrean 
postontziak jartzen hasi zirela: 
"Postontzi horiek Argitxo bat 
zuten osagarri moduan. Urtero 
irteera antolatzen zuen 
ikastolak mendia aukeratzen 

euskaraz Bizi elkarte gasteiztarrak korrika egiten etengo du bere ibilbide luzea; Florida kalean kilometro bat 
partekatuko du ikasbidea ikastolarekin. Jarraian, bazkaltzera joango dira landatxo kiroldegira.

toki EdEr 
ikastolarEN 
iNGUrUaN sortU ZEN 
ElkartEa, 80. 
HaMarkadaN
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zuen, postontzia egiten zuen 
eta festa prestatzen zuen. 
Dozena bat baino gehiago jarri 
genituen", azpimarratu du. 
Bestalde, Gasteizko jaietan, 
hainbat urtez, Luis Heintz 
kalean jarritako txosnarekin ere 
oroitu da Salsamendi.

Urteek aurrera egin ahala, 
baina, seme-alabak handitzen 
joan ziren, eta apurka jarduerak 
antolatzeari utzi zioten; gaur 
egun, elkarteko mendi sailak 
baino ez du funtzionatzen eta 
horrek jarraitu egingo du. Hori 
horrela, elkartearen kontu 

korrontean oraindik ere duten 
diruarekin aurtengo korrikaren 
kilometro erdia erostea erabaki 
dute: 2517A egingo dute, 
Florida kalean. Jarraian, 
Landatxo kiroldegian izango 
den herri bazkarira joango dira 
guztiak.  

Elimendi mendira egindako txango batean ateratako irudia. JESUS SALSAMEnDI



Korrika

Generoarekin jolasteko deia

aNakoZ aMENaBar

Disfrutatu eta aldarrikatzeko 
kilometroa izango da Lumagorri  
heterosexismoaren aurkako 
taldeak antolatutakoa. 
Oilategian euskaraz goiburu, 
hizkuntza eta generoarekin 
jolasteko deia egin dute 
Korrikak izango duen tarte 
koloretsuenetako batean; 
Salburuko Juan Carlos I eta 
Amsterdam kaleen arteko 
bidegurutzean izango da 
hitzordua, 10:30ean.  

Trabestiak ardatz dituzten bi 
urtemuga izango dituzte 
gogoan Gasteizko lasterraldian, 
Amets Martinez de Heredita 
Lumagorriko kideak azaldu 
moduan. Stonewalleko 
iraultzaren 50 urte bete dituela 
nabarmendu nahi dute, batetik: 
"Gay mugimenduaren 
iraultzarekin lotzen da, baina 

lumagorri heterosexismoaren aurkako taldeak kilometro trabestian parte hartzeko deia egin du; zapaldutako 
identitateak gogoratu eta 'oilategia' euskalduntzeko mezua eramango dute Salburuan hartuko duten lekukoan.

Salburuko kilometroan parte hartzeko deia egin dute; irudian, 2009ko Korrika. LUMAGoRRI
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zehazki trabestiak izan ziren 
protagonista mugimendu 
hartan". Bestetik, Errenterian 
hil zuten Vicente Badillo 
Francis trabestia gogoratuko 
dute, hilketaren 40 urte bete 
direla. "Urteurren horiek 
kontuan hartuta, uste genuen 
aukera hori aldarrikatzeko 
momentua zela hau". Egun 
nagusi den ereduaren kontra, 
gay mugimenduan trabestiek 
izan duten garrantzia 
azpimarratu nahi dute: "Azken 
urteetan, bwatez ere 
kapitalismoak ezarri duen gay 
eredu horren aldean, alegia gay 
guapo, dirudun eta zuriaren 
aurrean, bestea aldarrikatuko 
dugu". Gay mugimendua 
trabestiei esker piztu zela 
gogoratu du, eta "generoarekin 
jolasteak" duen garrantzia 
nabarmendu du Lumagorriko 
kideak, "genero binarismoa 

apurtzeko". "Kilometro hau 
prestatzerakoan, kontuan izan 
genuen hauek identitate 
zapalduak izan direla, eta gure 
herriak eta hizkuntzak bezala 
zapalduak izaten jarraitzen 
dutela". 

Euskara, lehentasuna
LGTBI mugimenduaren 
Gasteizko errealitea gertutik 
ezagutzen du Martinez de 
Hereditak, eta zenbait giro oso 
euskaldunak ez diren arren, 
Lumagorrik horretan ekarpen 
handia egin dezakeela uste du. 
"Gure aldetik, apustua beti izan 
da euskara lehenestea, ekimen 
publiko guztietan; gure 
taldearen ekarpena handia izan 
daiteke alde horretatik". 
Salburuko kilometroa ere mezu 
hori helarazteko erabili nahi 
dute: "Oilategia deitzen diogun 
horren euskalduntzea 

aldarrikatzeko". Gogoz hartuko 
du Korrika Lumagorrik, eta 
eskerrak eman nahi dizkiete 
antolatzaileei LGTBI 
mugimenduaren aldeko 
apustua egiteagatik: "Ez da 
txikia Korrikak honekin egiten 
duen apustua; oso positiboa da,  
mugimenduari egiten dion 
keinua ikaragarria delako".   

Aldarrikapen horiek guztiak 
uztartu nahi dituzte igandeko 
kilometroan, eta horretan jolasa 
izango da nagusi. Takoiekin, 
bibotearekin, boa batekin... 
generoarekin jolastea izango da 
helburua, norberak nahi duen 
moduan, Martinez de Hereditak 
gogoratu moduan: "Kilometro 
irekia da, eta edonork parte 
hartu dezake, ez izan 
zalantzarik eta animatu". La 
Polaca, Yogurina Boroba eta Las 
Fellini, besteak beste, hantxe 
izango dira. 
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HalaBEdi.EUs 

Ane Aristi eta Gorka Elgoibar 
Korrikako furgoneten taldeko 
partaideak elkarrizketatu ditu 
Hala Bedi Irratiak, euskararen 
aldeko lasterketaren hasierako 
egunetan. Gasteizko gidariek 
elkarrizketa horretan 
azaldutako hainbat bizipen jaso 
eta laburbildu ditu ALEAk 
jarraian. 
Zer funtzio dute furgonetako 
gidariek Korrikan? 
Gorka Elgoibar: Funtzioa 
lekukoa laguntzea da, Garestik 
Gasteizera; kolektibo eta 
pertsona guztiek lekukoa 
eramateko aukera izatea eta 
gozatzea, giroa alaitzea, jaia 
piztea… Hori da gutxi 
gorabehera. Lan gehiena 
korrika egiten duen jendeak 
egiten baitu, lekukoa hartzera 
animatu diren 2.560 pertsona.
Ane Aristi: Oztopoak eta 
ustekabeak saihestea da, baita 
ere, gure funtzioa; egia da 
Korrika oso antolatuta dagoela 
eta lan asko dagoela atzetik, 
baina aldi berean oso 
espontaneoa da eta kilometro 
bakoitza desberdina da.

Nola kudeatzen da Korrikaren 
ibilbidea?
A.A.: AEKk hogeita bat Korrika 
antolatu ditu, eta esperientzia 
luzea du, horrenbestez; gainera, 
egun, teknologiak asko 
laguntzen du. Bi ekiporekin 
egiten ditugu Gares eta Gasteiz 
arteko 2.560 kilometroak, baina 
guretzat ezinezkoa izango 
litzateke txoko eta errepide 
guztiak ezagutzea, beraz 
ezinbestekoa da aurretik 
ibilbidea zehaztuta izatea. 
Gainera, eskualdeetako 
arduradunen lana ere  
inportantea da, batik bat 
errepide txikietan.
G.E.: Bai. Teknologiak batzuetan 
huts egiten du, estaldurarik ez 
dagoen tokietan esate baterako, 
eta horregatik inportantea da 
pertsonen parte-hartzea, edozein 
ustekabe meteorologiko edo tek-

nologiko izanez gero, alternatibak 
bilatzeko. 
A.A.: Klimatologia bezalako 
faktoreak ezin dira kontrolatu. 
Korrikaren edizio batean, Ebro 
ibaiak gainezka egin zuen eta 
ezin zen bertatik pasatu. Hor 
behar duzu eskualdeko 
jendearen laguntza.
Nola antolatzen zarete? Zenbat 
lagun zaudete furgonetan?
G.E.: Bi talde gara, zortzi 
pertsonakoak, eta bi txanda 
egiten ditugu; batzuk 
furgonetarekin dauden 
bitartean besteek atseden 
hartzen dute. Dena den, Korrika 
gelditu gabe egiten denez, 
aldaketak martxan egin behar 
ditugu. Furgonetan hamalau 
orduko txandak ditugu, eta 
ordu horietan denetarik egiten 
dugu, ezin delako hamalau 
orduz gidatzen egon edo oihuka 
egon; beraz, lanak ere 
txandakatzen ditugu. 
Txandak egingo dituzue ere 
furgonetan siesta egiteko, ezta?
A.A.: Ez da oso ohikoa, baina 
batzuetan gorputza ez dago 
ehuneko ehunean eta siestarik 
ez, baina atsedentxo bat hartu 
behar dugu. Korrika iraupen-

"Barretik negarrera pasatzen 
gara kilometroz kilometro" 
ANE ArisTi ETA gorKA ELgoibAr korrikako FurGonetako Gidariak

26 ALEA

Korrika

"HaMalaU ordUko 
txaNdak EGitEN 
ditUGU, Eta HoriEtaN 
dENEtarik EGitEN 
dUGU"



lasterketa da, eta lekukoaren 
barruan doan mezua 
helmugara iritsi behar da, 
derrigorrez.
denbora inportantea da.
G.E.: Korrikan ohikoena da 
denbora kudeatzeko zailtasunei 
aurre egin behar izatea, 

atzerapenak daudenean estutu 
behar dituzulako korrikalariak 
edo aurreratzen garenean… 
Sarritan trukoak asmatu behar 
ditugu.
A.A.: Furgonetaren ekipoaren 
eginkizuna inportantea da 
horretan; denboraz larri ibiltzen 

garenean musika alaiagoa 
jartzen dugu korrikalariak 
bultzatzeko, adibidez.
Aukeratu ezazue Korrikan bizi izan 
dituzuen unerik hunkigarrienak.  
A.A.: Korrika Gasteiztik 
pasatzen denean ikaragarria da; 
eta asko gustatzen zait ere 
Tafallan sartzen denean, 
furgoneta gabe sartzen delako, 
eta gertutik ikusten da lekukoa.
G.E.: Herri txikietan pertsona 
bat omentzen dutenean, 
adibidez, oso hunkigarria da; 
eta halaber, Korrikaren 
amaierak izugarriak dira. 
Iruñera eta Bilbora sartu naiz 
Korrikaren furgoneta gidatzen, 
eta bietan negarrez sartu naiz, 
erabat hunkituta, eta 
gogoratzen dut jendeak esaten 
zidala: "Animo mutiko, lasai, 
hartu bolantea".
A.A.: Barretik negarrera pasatzen 
zara, kilometroz kilometro. 

Hamar egunez Korrikarekin batera furgonetan izango den taldea. koRRIkA
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5+11 arrazoi kirolari eusteko

ErrEdakZioa

 
2011n ekin zion ibilbideari 5+11 
Fundazioak, Baskoniak Alaves 
taldearen kudeaketa bere gain 
hartu zuen urtean, hain zuzen. 
Ordura arte talde bakoitzak 
bere fundazio propioa zuen, eta 
biak batzea horren ondorio izan 
zela azaldu du 5+11 Fundazioko 
komunikazio arduradun 
Andoni Colmenerok. Ez zen bi 
egitura juridikoren bateratze 
soila, bi harrobietan kirol zein 
gizarte arloan egiten zituzten 
ekimenen erabateko bateratzea 
baizik. "Indarrak batuz hobeto 
lan egin daitekeela uste dugu". 
Horrez gain, "filosofia eta ideia 
berdinekin aritzea" erdietsi 
dutela erantsi du fundazioko 
kideak. Duela hiru edo lau 

urtetik hona, gainera, lantoki 
berdinean lan egiten dute. Kirol 
ezberdinak izan arren, askotan 
alde batean zerbait ongi 
badabil, beste aldean ere 
funtzionatuko duelakoan dago 
Colmenero.

Horri esker, urtean zehar 
ekintza ugari martxan jartzeko 
bidea ematen diela azpimarratu 
du. Besteak beste, futbol eta 
saskibaloi eskola, campusak 
"edo errendimenduari 

bideraturiko beste arlo batzuk; 
harrobia edo teknifikazio 
campusak, esaterako". 
Formazioari dagokienez, 
entrenatzaileekin eta 
probintziako kirol gazteekin 
hitzaldi, teknifikazio edo klinik 
moduko ekintzak bultzatzen 
ditu fundazioak. "Azken 
helburua jakintza horiek ahal 
dugun eta pertsona gehienekin 
partekatzea da", dio 
Colmenerok. 

Erakundearen helburu 
nagusia Arabako umeen artean 
ohitura osasungarriak 
bultzatzea da, eta horretatako 
kirola tresna egokia dela argi 
dute. Tresna izateaz gain, 
kirolak bere inguruan biltzen 
dituen baloreak ere helarazi 
nahi dizkiete gazteei. 

Baskonia eta alaves kirol taldeen magalean ari da 5+11 Fundazioa, kirolari lotutako balioak gazteen artean 
hedatzeko. zailtasunak dituzten edo esklusio arriskuan dauden umeei ere tokia egin diete egitasmoan. 

Saskibaloia eta futbola gazteen artean sustatzen ditu 5+11 Fundazioak.  5+11 FUnDAzIoA.

araBako UMEEN 
artEaN oHitUra 
osasUNGarriak Eta 
kirolarEN Balioak 
sUstatU NaHi ditUZtE 
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Kiroltasuna, gainditzea, talde 
lana, errespetua, enpatia… 
egiten dituzten ekintza 
guztietan balio horiek 
txertatzen saiatzen direla 
azaldu du Colmenerok.

gizarteratzea helburu
Zailtasunak dituzten taldeekin 
edo esklusio egoeran dauden 
haurrekin ere lan egiten dute 
Baskonia4Life proiektuarekin. 
Duela 5 edo 6 urte hasi ziren, 
saskibaloiari lotutako proiektu 
batekin eta orain arte jasotako 
emaitza "paregabea" izan dela 
azpimarratu du. "12 umerekin 
hasi ginen, hilabetean behin 
entrenatzen, eta gutxinaka 
helburuak argituz joan ginen". 
Emaitza onak ikusita, gaur egun 
75 umerekin astero 
entrenamenduak egiten dituzte, 
entrenatzaile eta integratzaile 
baten laguntzarekin. "Oso harro 
gaude proiektu horretaz, aukera 
ezberdintasunean jaiotako 
umeekin kirol jarduerak egiteaz 
gain, beste umeekin elkartzea 
lortzen ari garelako, 
normalizazioa emanez". 
Futbolean ere Alaves Genuine 
taldea sortu dute, adimen 
desgaitasuna duten gazteekin 
osatua. Mutil eta nesken arteko 
berdintasuna sustatzen 
saiatzen dira. Aurten bereziki 
Alaveseko nesken taldearekin 
"gauza pilo bat"egiten ari direla 
nabarmendu du. 

Hurrengo hitzordua bueltan 
dutela gogoratu du: Aste 
Santuan campus bat izango 
dute. "Umeen oporrak 
direlakoan, ondo pasatzea eta 
lagunak egitea dira helburu 
nagusiak, baina saiatzen gara, 
baita ere, umeek zerbait ikas 
dezaten futbol edo saskibaloiari 
buruz", adierazi du 5+11 
Fundazioko komunikazio 
arduradunak. 
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arGaZkia Eta tEstUa: eStitxu uGarte 
lopez de arkaute

Espainiako diktadorearekin zeri-
kusirik ez duen toponimoa da 
Franku. Izan ere, hainbat adituren 
arabera, Erdi Aroko antroponi-
mo batean du jatorria herria-
ren izenak. Hala, 1136ko 
Donemiliagako glosetan, 
Francus izena jasota dago, 
eta Donemiliaga Kuku-
lako Goldean (1025), 
berriz, Prangu. Errioxa-
ko eskuizkribuan, gai-
nera, bi herrien berri 
ematen da: Franco de 
Suso eta Franco de Yuso. 

Gorabehera handiak 
bizi izan ditu Frankuk his-
torian zehar. Hala, Trebiñu-
ko hiribilduaren sorrerarekin  
batera (1161), inguruan zeuden 
hainbat herri desagertu ziren, 
tartean Franco de Suso eta de 

Yuso. Hala, 1415. urtean, biztan-
le gutxi batzuk geratu ziren bertan: 
"en Franco hun morador" eta "en 
Franco 

cinco moradores". Hurrengo ur-
teetan herriak hustu ziren eta 
mendiak, soroak zein bestelako 
ondareak Trebiñuren esku gera-
tu ziren. Alta, gerora, berreskura-
tu zuten garaiko Franco de Suso, 

eta 1930ean, Espainiako lehen 
erroldaren arabera, 80 lagun 

bizi ziren Frankun. Azken 
urteetan, gainera, Tre-

biñura bigarren etxe-
bizitzaren bila joan-
dako gasteiztar uga-
riren eskaerari eran-
tzuteko txalet-urba-
nizazioa eraiki zuten 
Frankun, Trebiñura 
doan errepidearen 
beste aldean.
Ihuda ibaiak zeharka-

tzen du herria, eta bere 
garaian garrantzi handikoa 

izan zen errota gorde dute 
Frankun, Perez de Turiso fami-

liarena hain zuzen. 

Franku

Kuadrilla: Trebiñu.
Udalerria: Trebiñu.
Biztanleak: 68 (2018ko INEren datuen arabera).
Bitxikeria: Elezaharretako Cid pertsonaiaren emazte Jimenak 
Frankuko errota behin baino gehiagotan bisitatu zuela diote.

Ihudaren ertzetik bidea 
Gure Bazterrak
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Izan zaitez ALEAkide
astero-astero araban gertatzen denaren berri ematen du alea aldizkariak, eta alea.eus webguneak sarean. 
komunikabide arabarra, hurbilekoa eta euskalduna. zuk ere aleakide izan nahi al duzu?

izan zaitez 
alEakide
ALEA aldizkaria ostiralero 
etxean jasotzeko, egin 
harpidedun urtean 55 
euroren truke. ALEA 
erabiltzen eta zabaltzen zure 
harri-koskorra jarri nahi al 
duzu? Eman harpidetzaren 
berri, parte hartu zozketetan, 
elkarbanatu edukiak sarean, 
eman inguruan gertatzen 
denaren berri... Araban 
euskarazko kazetaritzaren 
alde... jar ezazu zure alea!! 

parte hartU  www.alea.eus/zozketak

ALEA aldizkariaren harpidetza
Urte oso baterako, 3 harpidetza

Astero aldizkaria zure etxean jaso nahi duzu eta 
oraindik ez duzu harpidetzarik egin? Edo dagoeneko 
harpideduna zara eta zure inguruko norbaiti 
harpidetza oparitu nahi diozu? Laboral Kutxari esker, 
urte oso baterako doako harpidetza irabazteko 
aukera daukazu. Eman izena maiatzaren 8a baino 
lehen, eta maiatzaren 10eko aldizkarian 
ezagutaraziko ditugu irabazleen izenak.
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Telefonoz:
945 71 60 09
On-line:
alea.eus/harpidetzak
E-mailez:
harpidetza@alea.eus

Babestu Arabako 
euskarazko kazetaritza, 
eta jaso ALEA astero 
zure etxean.

Urte oso baterako 
harpidetza, 55 euro. 

facebook/arabakoalea

@arabakoALEA

@arabakoALEA

eta informazio gaurkotua 
izan nahi baduzu, sartu 
zaitez alea.eus 
webgunera edota jarraitu 
gaitzazu sarean:
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AgendA Apirilaren 12tik 25era

euskararen agenda

musika

Gasteiz anari
Ostirala 12, 20:00etan, Artiumen.

laudio Guda dantza
Akerbeltz, Dientes de Luna, Bajo zero 
eta beste hainbat talderekin. Puntazo 
Egunaren barruan.
Larunbata 13, 21:30etik aurrera, 
Matiasen.

Gasteiz Mugaldekoak Band
Asteartea 16, 20:30ean, Parral 
tabernan.

antzerkia

Gasteiz 'aukerak'
nerea Atxa eta Feli Txabarrirekin.
Larunbata 13, 19:00etan, Beñat 
Etxepare antzokian.

Gasteiz 'Zazpi senideko'
Axut taldearen eskutik. zurrunbilo 
jaialdiaren barruan.
Igandea 14, 19:00etan, Baratza 
aretoan.

Gasteiz 'Beroki gorria'
Gerrako haurren inguruko ikuskizuna. 
Patxi zubizarreta, Pello Ramirez, 
Maddi oihenart, Sahatsa Ramirez eta 
beste hainbat artistarekin.
Asteazkena 17, 20:30ean, Principal 
antzokian.

bertsolaritza

laudio 'Bertso hop!'
Iñaki Viñaspre, Paula Amilburu eta 

Asier Rubiorekin. Patxaran Festa 
jaialdiaren barruan.
Ostirala 12, 21:30ean, gaztetxean.

haurrak

Gasteiz 'inondik inora'
Benetanbe taldearen eskutik. 4 
urtetik gora.
Ostirala 12, 17:00etan, Baratza 
aretoan.

artzinieGa ipuin kontalaria
karabi karaba kontalari taldearen 
eskutik.
Ostirala 12, 18:00etan, udal 
liburutegian.

Gasteiz 'Go!zen. 5.0.'
ETBko serie arrakastatsuaren 
egokitzapena aurkeztuko dute. 
Musikala.
Ostirala 12, 19:00etan eta 
21:00etan, Principal antzokian.

dorroño kidam magoa
Magia ikuskizuna kidam magoaren 
eskutik.
Ostirala 12, 19:30ean.

aGurain 'ilusioaren doinua'
Txotxongilo, antzerki eta zirko 
ikuskizuna. zirkun zirko taldearen 
eskutik.
Larunbata 13, 18:00etan eta 
20:00etan, Harresi aretoan.

laudio 'asterix: edabe 
magikoaren sekretua'
haurrentzako pelikula.
Igandea 14, 17:30ean, Laudioalde 
eskolan.

Gasteiz 'isiltasunaren haitzuloa'
Mikel Cañadak idatzitako ipuin 
musikala. Euskadiko orkestra 
Sinfonikoa eta Dantzerti taldeen 
eskutik. 10 eta 16 urte bitartean.
Igandea 14, 18:00etan, Principal 
antzokian.

olatz SalVador

amurrio olatz salvador
Sabin Guarestirekin batera eskainiko du kontzertua.
Ostirala 12, 22:30ean, Burubio aretoan. 



bestelakoak

Gasteiz 'Nola kontatu ipuinak 
haurrei'
Iñaki Carreteroren eskutik.
Ostirala 12, 19:00etan, Judimendi 
gizarte etxean.

araia kantuz kantu
kantuan ibiliko dira herriko kaleetan.
Ostirala 12, 19:30etik aurrera.

Gasteiz GEUrekin mendira
Etxarri Aranatz, Beriain eta Unanu 
bisitatuko dituzte.
Larunbata 13, 08:30ean, 
Mendizorrotzako aparkalekutik 
abiatuta.

Gasteiz alde Zaharra ezagutzeko 
bisitaldia
Erdi Aroko hirigunearen leku 
interesgarrienak bisitatuko dituzte.
Larunbata 13, 11:30ean, turismo 
bulegotik abiatuta.

Gasteiz 'Martuteneko kartzelan'
Irakurketa dramatizatua, Bernardo 
Atxaga eta Jose kruz 
Gurrutxagarekin.
Astelehena 15, 19:00etan, Goiuri 
jauregian.

laudio irakurle klub Feminista
Virginie Despentesen king kong 
teoria izango dute solasgai.
Asteazkena 17, 17:30ean, 
liburutegian.

Gasteiz korrika!
ALEAk, oihanederrek eta GEU 
elkarteak batera egingo dute 21. 
korrikako kilometro bat.
Igandea 14, 10:30ean, Juan Karlos I 
hiribidea eta Stockholm kaleen 
artean. 
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