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Amaia
Etxeko langilea

Ez. Korrika igarotzen den 
orduan alabak eskolara 
eramateko prestatzen egongo 
naiz, baina alabek irakasleekin 
eta ikastetxekoekin parte 
hartuko dute.

?
_GALDERA

Parte hartuko al duzu 
aurtengo Korrikan?

Proposatu zuk ere galdera
egunkaria@aiaraldea.eus
helbidera idatzita.

Eneko
Mekanikaria

Bai, parte hartuko dut. 
Aurtengo eguna eta ordua 
aproposak dira, gainera. Jada 
ez da AEKrentzat dirua biltzeko 
kanpaina soila, ohitura bihurtu 
da dagoeneko.

Jon
Kazetaria

Bai, egun polita izango dela 
uste dut. Ez dakit oraindik nondik 
nora arituko naizen, fisikoki nola 
nagoen ikusi behar dut lehenbizi. 
Ia urtero hartzen dut parte. Ideia 
oso ona iruditzen zait.

Aitor
Ikaslea

B a i .  Aur ten Gaste i zen 
egingo dut korrika agian, nire 
unibertsitateko kilometroan. 

Duela bi urte ere hartu nuen 
parte, Laudioko Institutuko 
kideekin.

Brenda
Ikaslea

Nik ez dut parte hartzeko 
ohiturarik, baina azken egunean 
Korrikaren amaiera festara 
joaten naiz, kontzertuetara. 
Polita da euskararen alde jende 
ugari biltzea.

Miren
Soroslea

Bai. Bi aldiz parte hartzeko 
asmoa daukat: Urduñan eta 
Amurrion. Kiroldegiko langile 
guztiak aterako gara Amurrion 
Korrika egitera, mapa dugu 
lantokian jarrita.

Richar
Ekonomialaria

Baiezkoan nago. Ahal dudan 
zatia egingo dut, gero lanera 
joan beharko naizelako. 

AEKn ikasi nuen euskara, 
eta garrantzitsua da niretzat 
Korrika. 

Izaskun
Ikaslea

Baietz esango nuke. Batzuetan 
gauez igarotzen da, eta txarto 
datorkigu gero ikastolara 
joateko. Aurten Aretan hasiko 
gara korrika, eta nekatu arte 
egingo dugu bidea.

Izaro
Irakaslea

Nahiko nuke, baino ezin izango 
dut, lanera sartzen naizen 
orduan igaroko baita. Hala ere, 
urtero hartzen dut parte, oso 
giro polita dago, berezia da. 

Julen
Fabrikako langilea

Ahal badut bai, lanaren 
arabera. Urduñako zatia egingo 
dut. Azkenengo edizioetan ez dut 
parte hartu, baina aurrekoetan 
bai.  Ekimen polita da.

Agustina
Erretiratua

Guk ez dugu parte hartzen, 
nahiko nagusiak gara, baina 
gure ilobak bai. Ekimen polita 
iruditzen zaigu, herria bizirik 
mantentzen baitu.

Lorea
Ibañez 
LEKUKOA

_Parisetik

Askotan entzun 
dugu, etxetik at 
joan behar garela 
etxean daukaguna 

estimatzeko. Hori da erreali-
tatea; baina egia da, era be-
rean, etxean asko maite du-
zun gauza bat, areagotu egi-
ten dela atzerrian; maitasun 
hori esponentzialki handitzen 
dela, hain zuzen. Hori gerta-
tu zitzaidan niri euskal kultu-
rarekin. Korrika niretzat, jen-
de askoren esfortzua eta in-
darra da, korrikalariengan-
dik hasita antolatzaileak ere 
zoratzen dituena. Euskara-
gatik egiten dugun “ahale-
gina” -komatxo artean ja-
rri dut ez baitut uste “esfor-
tzua” denik- euskararekiko 
dugun maitasuna da, handia 
gainera! Atzerritik maitasun 
hori indar handiagoz antze-
maten da. Normalean jen-
de kopurua txikiagoa bada 
ere, euskararekiko maitasu-
na hain da handia, ezen Paris 
osoa gurekin Korrika dabilela 
ematen baitu. 

Igandean egin genuen Ko-
rrika Parisen. Berez euskara-
ren aldeko 2,5 km izan ziren, 
Montmartretik Euskal Etxe-
ra. Guretzako oso kilometro 
hunkigarriak dira: korrikala-
riek “Sardina bat”, “Aldapeko”... 
abesten dute, kolorez beteriko 
dortsalek Haussmanniar erai-
kuntzak alaitzen dituzte, paris-
tarren aurpegiak harriturik ge-
ratzen dira... Egia esan, eus-
kaldun orok bizi beharko ge-
nukeen une bat izan beharko 
litzateke. Euskararekiko biho-
tzean daramagun indarra, ha-
rrotasuna eta maitasuna sen-
titzeko.
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Fatima
Elghalia Biballa
LEKUKOA

_Kulturei so

Saharako emakume 
gisa, badakit zein ga-
rrantzitsua den he-
rri moduan hizkuntza 

propioa izatea. Baita bizirik 
mantentzeko egin behar den 
lana ere. 

Nire kasuan, bi alaba eta 
seme bat ditut. Nik ez da-
kit euskaraz hitz egiten, bai-
na orain hemen bizi naizenez, 
nire haurrek euskaraz ikas-
tea erabaki nuen. Euskara 
ezezaguna bazait ere, babe-
sa ematea inportantea irudi-
tzen zait. 

Aurten, Orozkotik ere iga-
roko da Korrika. Euskaradu-
nak ez garenok ere izango 
dugu ekimenarekin bat egi-
teko aukera. Niri ilusio han-
dia egiten dit, eta seguru 
nago beste askori ere bai. 
Hizkuntza baten bueltan na-
barmenduko da berriro giro 
alaia eta poza, Korrika oso 
parte hartzailea delako. Eus-
kara belaunaldiz belaunaldi 
indartzea gustatuko litzaida-
ke, Saharako hizkuntza be-
zala, egunen batean  bi herri 
aske izateko. Gora Korrika!

Hastear da Zirkorrika...
Aurtengo Korrika ezberdi-

na izatea nahi genuen. Metafo-
ra batean jaso genuen ideia: Ko-
rrika zirkua bezalakoa da, herri-
ra heldu aurretik ilusioa pizten 
du, eta bertan dagoela poza. 
Alde egitean, berriz, pena senti-
tzen dugu, baina zapore ona ge-
ratzen zaigu. Hori dena adierazi 
nahi du kantak. 

“BatZuk” lema jarri diozue Ko-
rrikari, zer dela eta?

Beti bilatzen dugu zerbait be-
rria. Aurreko edizioan aktibazioa 
zen helburua, eta oraingoan par-
tekatzea. “Bat” geu gara, euska-
raren munduan, kulturan edo uni-
bertsoan bizi garenok. “Zuk”, aldiz, 
inguratzen gaituztenak, erdaraz 
ari direnak (frantsesez, erruma-
nieraz, gazteleraz...). 

Gure hizkuntza “zuk” horiekin 
partekatu nahi dugu. Hori lortzen 
dugunean izango gara “batzuk”, 
eta batzuk asko da.

Xedea bikoitza da. Batetik, eko-
nomikoa, euskaltegietako finan-

tzaketa ez delako behar den gu-
txienekora iristen; eta, bestetik, 
soziala.

Sortzaileak dira aurtengo 
omenduak, ezta?

37 urte igaro dira lehen edizio-
tik, 20 korrika. Ziurrenik sortzai-
leek ez zuten pentsatuko egun-
go egoera izango genuenik, Euskal 
Herri euskaldunean biziko ginela 
baizik. Dena dela, uste genuen ga-
rrantzitsua zela ideia zoro eta era-
kargarri hau gure eskuetan jarri 
zutenak omentzea; hizkuntza gu-
txituen munduan eredu da euska-
ra eta. Horri esker ditugu Korrikak 
Bretainian, Galesen edo Irlandan, 
besteak beste. Maputxeek ere 
egin dute Korrika, pentsa!

Nola sortu zen Korrika?
Afari baten bueltan sortu zela 

da mitoa. Afari baten bueltan 
eman zizkioten azken zertzela-
dak, baina aurrez lan asko zegoen 
egina. 

Bi eredu zituzten eskuartean, 
Araba Euskaraz gisako jaia antola-

tzea edo erradio-lasterketa plan-
teatzea. Azkenean, Euskal Herri 
osoan ikusgarritasuna eta eragina 
izango zuen zerbaiten alde egitea 
erabaki zen, jendea jai batean batu 
beharrean, festa edo aldarria he-
rriz herri eramatea. Izenaren hau-
taketak, berriz, ekimenaren for-
matua du jatorri.

Zelako lana du atzean zure ar-
durak?

Nire eginkizuna Korrika amai-
tzean hasten da. Bi hilabete bai-
no ez ditugu hartzen burua fres-

katu eta hurrengo edizioari heltze-
ko. Ekainean erabakiko dugu hu-
rrengo edizioa non abiatu eta bu-
katuko den. Korrika oso barrutik 
bizi dugu. Pentsaezina litzake Ko-
rrika 8-10 pertsonen artean an-
tolatzea. Guztira, 20 bat lagune-
ko talde egonkorra dugu. Eskual-
deetan ere ditugu egiturak; hor-
tik aurrera, boluntarioek elikatzen 
dute Korrika. Ez ditugu zenbaki-
tara ekarri, baina gutxi gorabehe-
ra, uneotan 200 Korrika Batzorde 
egongo dira, 2.000 lagun. Korri-
kan, ordea, jende askoz gehiagok 
hartzen du parte. Apirilaren 9an, 
Iruñean, esaterako, 300 pertso-
natik gora ariko dira lanean. Auzo-
lana da oinarri, beraz, zaila da hori 
kontatzea.

Tokian toki, egoera ezberdina 
du euskarak. Nolakoa da Euskal 
Herri mailako argazkia?

Oso anitza, Korrika bezala, Eus-
kal Herria ere oso ezberdina bai-
ta tokian toki. Euskal Herri osoan 
10.000-11.000 ikasle daude, eta 
600 bat irakasle. Aiaraldean Ur-
duñan, Amurrion eta Laudion ditu 
AEKk euskaltegiak. Horrez gain, 
Arakaldon, Okondon, Orozkon eta 
Artziniegan ematen ditugu esko-
lak. Arrankudiaga Hego Uribek ku-
deatzen du.

Zure esku balego zein mezu 
gordeko zenuke lekukoan?

Ilusioa piztekoa eta elkartasu-
na itzultzekoa, adostasuna. Ilusio-
tik lortu behar du euskarak jendea 
hurbiltzea, askotan mezu apoka-

ASIER AMONDO
“Zirkoa bezalakoa da Korrika: ilusioa pizten du 
heldu aurretik, eta bertan dagoela poza”
ASIER AMONDO (Laudio, 1969) Korrikako koordinatzailea da. “Batzuk” lema jarri diote aurtengo edizioari: 
“Bat euskararen unibertsoan bizi garenak gara; zuk, aldiz, erdaldunak. Hizkuntza partekatzen dugunean 
batzuk izango gara, eta asko da hori”. Ekimenaren historia, helburuak eta sekretuak kontatu ditu.

ERREDAKZIOA I Izar Mendiguren Cosgaya

Asier Amondo da Korrikako arduradun nagusia / Aiaraldea

“Aurtengo 
Korrika ezberdina 
izatea nahi 
genuen”

“Nire eginkizuna 
Korrika amaitzean 
hasten da. Bi 
hilabeteren 
bueltan heltzen 
diogu hurrengo 
edizioari”

_antolakuntza
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Berezia izango da aurtengo Ko-
rrika Urtsa Errazti laudioarra-
rentzat. Lehen kilometroa egin-
go du, Korrikako sorreran aritu 
ziren beste kide batzuekin bate-
ra. “Joseba Campori dedikatu dio-
te kilometro hori, Otxandiokoa 
baitzen bera”, azaldu du Erraz-
tik. Hastapenetatik kide izan zuen 
Campo. “Sortzaileetako hiru -Jo-
seba Campo, Josepe Zuazo eta 
Enrique Ibabe- jada ez daude 
mundu honetan”, zehaztu du. 

Buruan iltzatutako irudiak
Atzera begira jarri da Erraz-

ti, 1980an eginiko lehen edizioa 
gogoan: “AEK antolatzen gen-
biltzan, eta diru injekzio handia 
behar genuen. Ordura arteko 
kanpaina guztiek toki batean bil-
tzea Euskal Herri osoa zuten hel-
buru. Guk kontrakoa egin nahi ge-
nuen: kanpaina Euskal Herri oso-
tik zabaltzea. Horretan datza Ko-
rrikaren zentzua eta arrakasta”.

Harrera ona izan zuen egitas-
moak(1). “Lehen edizioaren az-
ken kilometroa gogoratzen dut. 
Bilboko ‘Gran Via’ osoa jendez 
lepo(2), denak korrika. Irudi hori 
buruan iltzatuta joango naiz 
mundu honetatik”, ziurtatu du 
antolatzaile ohiak. 

Oroitzapen onak ditu Irune Ba-
rrenengoak ere. Korrikaren 10. 
eta 11. edizioetan aritu zen an-
tolatzaile gisa(3). “Garai hartan 
euskaltegian nenbilen irakasle, 
eta lankide batek proposatu zi-
dan furgonetan joatea”, oroitu 
du. Zazpi lagunek osatzen zuten 
taldea, eta oso harreman poli-
ta garatu zuten, haren iritziz: “12 
orduko txandak egiten genituen. 
Nekagarria izan zen, baina oroi-
tzapen ederrak ditut”.

“Sentimendu uholdea”
Nekeak kezkatzen du gehien 

Angela Rico. Bera egongo da 
aurten Korrikako furgonetan, 
lehenbiziko aldiz. Urteak dara-
matza Ricok euskaltegian lan 
egiten, baina inoiz ez zaio buru-
tik pasa furgonetan joateko bere 
burua aurkeztea. “Hori bai, pro-
posatu zidatenean ez nuen bitan 
pentsatu”, adierazi du, “Korrika 
barrutik ikustea pribilegioa iru-
ditzen zait”. Oraindik ez daki gi-

datzea, musika ekipoa kontrola-
tzea edota korrikalariak anima-
tzea egokituko zaion, baina argi 
du edozein funtziotan “sentimen-
du uholdea” sortuko zaiola. 

“Angelari esango nioke furgo-
netan zoriontsua izango dela, 
hori ziur dakit”, adierazi du Erraz-
tik, eta gaineratu du berak ez due-
la inoiz horretarako paradarik(4) 
izan. “Bost ediziotako antolatzai-
lea izan arren, bulegoan sartu-
ta igaro dut denbora gehiena, ez 
naiz inoiz furgonetara igo”. 

Beste hogei?
20 edizio egin ditu Korrikak. 

Beste hogei egin beharko dira? 
Barrenengoarentzako jendearen 
ilusioa mantendu egin da urtee-
tan: “Nik uste dut Korrika kapaz 
dela oraindik jende pila mugitze-
ko, eguneko edozein ordutan. Ez 
dakit hori lor dezakeen beste eki-

menik ote dagoen”. Ez zaio arra-
zoirik falta: munduan hizkuntza 
baten  aldeko ekimenik jende-
tsuena da Korrika.

Barrenengoarekin bat dator 
Errazti. “Euskal Herriak Korrika-
ren beharra du oraindik zoritxa-
rrez”, adierazi du, “badu arriskua 
folklorikoa bihurtzeko, baina in-
dar handia du oraindik, garaile 
kanpaina delako”. 

Hala ere, noizbait jauzia eman 
beharko litzatekeela uste du 
AEKko beteranoak. “Ospakizun 
kanpaina bihurtu beharko litza-
teke egunen batean  Korrika. Eus-
karaz bizi garela ospatzeko fes-
ta”.

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares

Munduan, hizkuntza baten aldeko ekimenik jendetsuena da Korrika. 1980tik, 
lehen ediziotik, gaurdaino hainbat aiaraldear aritu da antolakuntzan. Belaunaldi 
ezberdinetako hiru kiderekin mintzatu gara Korrikaren iraganaz eta geroaz.

Belaunaldiz belaunaldi igaro da 
antolakuntzaren lekukoa

Urtsa Errazti
Korrikaren sortzailea eta 
aurtengo omendua

“Ospakizun kanpaina 
bat bihurtu beharko da 
Korrika noizbait, euskaraz 
bizi garela ospatzeko”

Irune Barrenengoa
Furgoneta gidaria 10 eta 11. 
edizioetan

“Ilusioa mantendu egin 
da urteetan zehar. Nik 
uste dut korrika gai dela 
oraindik jende andana 
mugiarazteko”

Angela Rico
Furgoneta gidaria aurten

“Badakit sentimendu 
uholdea izango dudala 
Korrikako furgonetara 
igotzen naizenean”

Hiztegi lagungarria 
Egitasmoa(1), ekimena / Jendez 

lepo(2), jendez beteta / Gisa(3), mo-
duan / Parada(4), aukera

Xabi
Zalbide 
LEKUKOA

_Geroari zor

Ez dakigu 1672an, Ara-
bako batzar nagusie-
tatik egotzi zutenean, 
Manuel de Amezkor-

ta oinez, zaldiz ala mandoz 
bueltatu ote zen Artziniega-
ra, ala amorruak jota korrika 
itzultzeko gogoz ibiliko zen. 

Ez zen oso atsegina izan-
go, edozelan ere, Artziniega-
ko ordezkari gisa joatea eta 
euskaraz baino ez jakiteaga-
tik kanporatua izatea. Men-
debaldeko bazter honeta-
ra itzuliko zen Manuel eta 
bere bizitzarekin segituko 
zuen, bere kontrako eraba-
ki horrek –prokuradore iza-
teko gaztelaniaz jakiteko be-
tebeharra ezarri zuenak- eta 
beste askok euskararen in-
darra ahultzen zuten bitar-
tean. Handik hamarkada ba-
tzuetara alde egin zuen eus-
karak Artziniegako kaleeta-
tik. Baina ez betiko. 

Orain dela ia berrogei urte 
euskararen aldeko indar be-
rri batek hauspotu zuen Ko-
rrika, eta indar horri es-
ker euskara atzera bete-
tzen hasi da behinola soi-
nuz eta berbaz jantzitako bi-
deak, etxeak, mendiak eta 
plazak. 

Aurten guregana etorri-
ko da berriz ere Korrika, eta 
duela mende batzuk Amez-
korta eta beste asko ibili zi-
ren bideak zeharkatuko ditu, 
eurek bezala euskara zabal-
tzen eta biziarazten. Pausoa 
sendotu eta arintzeko entre-
namendu ezin hobea izango 
da. Gure historiari eta, ba-
tez ere, gure geroari zor dio-
gu.

_belaunaldiz belaunaldi
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URDUÑA

Urduñako Euskara Batzordeak 
Korrikaren eta euskararen alde-
ko egitarau oparoa prestatu du 
apirilerako. Hilaren 7an eta 8an 
egingo dira ekintza gehienak. Os-
tiral horretan igaroko da Korri-
ka Urduñatik. 07:30ak aldera iri-
tsiko da Barrerilla portura eta 
Saratxorako norabidea hartuko 
du. Aurreko edizioan bezala, deia-
darrak iragarriko du Korrikaren 
etorrera. Gazte Asanbladak, al-
diz, igarotakoan, txokolate beroa 
eskainiko du Gaztetxean indarrak 
berreskuratzeko.

Erakusketak eta kirol ekintzak
Bestalde, argazki erakusketa 

bikoitza gauzatuko dute. Batetik, 

edizio zaharretako irudiak egon-
go dira ikusgai Alondegian. Beste-
tik, Euskara Arloak Urduñako el-
karteekin aurtengo Korrikako lo-
narekin talde argazkiak egin eta 
zintzilikatzeko asmoa agertu du. 
“Duela bi urte tabernetan jarri ge-
nuen erakusketa eta oso arrakas-
tatsua izan zen”, adierazi du Ma-
txalen Garcia Escudero euskara 
teknikariak.

Apirilaren 8an, berriz, spinin-
ga eta zumba eskainiko dute Foru 
plazan euskaraz. AEKk “mintzo-
dromoa” antolatuko du egun ho-
rretarako; eta umeentzako herri 
kirolak ere egongo dira, hainbat 
gunetan bereizita: baserri txokoa, 
itsas-portua...

“Korrika multikulturala” 
egingo dute Urduñan

KORRIKA KULTURALA
Egitaraua

MARTXOAK 27-APIRILAK 7
Korrikako argazki zaharren erakusketa (Alondegian)

APIRILAK 7
7:38 Korrikaren etorrera
Ongi etorri diada eta txokolatada Gaztetxean
15:00 Korrika txikia
18:00 Diskorrika eta txokolatada (Foru plazan)
20:00 Dantza-plaza Saltoka taldearekin 

APIRILAK 8
11:00etatik aurrera 
Spining eta zunba euskaraz (Foru plazan)
Umeentzako herri kirolak: Baserria, Itsasoa, 
Abeltzaintza… (Foru plazan)
Mintzodromoa  (Foru plazan)

_Malabaristak

2 0. Korrika abiatzear da. 
Beste behin ere herritar 
askoren barrenak mu-
gituko ditu: urduritasu-

na, emozioa, izan zirenen oroitza-
pena, ilusioa… Berezia da oso Ko-
rrikak sentiarazten duena. Gau 
eta egun, etenik gabe, eskutik es-
kura pasatzen den lekukoa, kon-
promisoz eta maitasunez betea. 
Kantak dioen moduan hizkun-
tzaren malabaristak omen gara, 
hala sentitu izan gara batzuk zail-
tasunen gainetik euskararen al-
deko hautua egin dugunean; tra-
pezistek bezala bertigoa sentitu-
ko dute askok bi urterik behin ko-
rrika egiteko zapatilak janztean. 
Akrobaziak ere egin ditugu: “ai-
zue, 7:00etan suhiltzaileetan hi-
tzordua, autoz korrikalari ausar-
tenak Barrerillaraino igotzeko”; 
“gero behera, eta bakoitza bere 
kilometrora”; “ez ahaztu ezer, e?”; 
“Saratxoraino joan direnen bila 
joateko inor prest?”; “amaieran 
indarrak berreskuratzeko gosa-
ria: denontzako txokolate goxo 
eta beroa Gaztetxean!”… Herri 
honen ilusionistak, horiek gara 
gu. Ezin dugu ahaztu, ordea, eus-
karak 365 egunetan behar gai-
tuela, lan handia dagoela egite-
ke euskaraz bizi ahal izateko eta 
denok bat egin beharko dugula 
aurrerapausoak ematen jarrai-
tzeko. Apirilaren 7an bidera ate-
rako gara, euskara maite dugu-
la ozen oihukatzeko. Arnasestuka 
bada ere, euskararen alde gau-
dela aldarrikatuko dugu; ezin ho-
beto isla daiteke oztopoen gaine-
tik gure hizkuntza urrun erama-
teko prest gaudela, bizirik man-
tenduko dugula batengandik jaso 
eta hurrengoari emanez. DENOK 
BAT EGINGO DUGU URDUÑAN. 
TIPI-TAPA KORRIKA!

Idoia Aginako 
Alkatea

07:44 AM

07:50 AM
07:56 AM

08:08 AM

08:15 AM

08:21 AM

08:02 AM

APIRILAK 7, OSTIRALA

“Urduñan ere, denok 
bat, euskararen alde!”

IBILBIDEA

ARTOMAÑAKO 
BIDEGURUTZEA

ARBIETO
AUZOA

ERROTONDA

UDALETXEA
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AMURRIO

Zeresan handia izango du Ko-
rrikak Amurrion, bi aldiz zehar-
katuko baitu herria apirilaren 
7ko goizean. 

8:52ean egingo du lehen bi-
sita. Aldaiturriaga industriagu-
netik sartuko da herrira, Amu-
rrioko Herriko Plazaren aurre-
tik igaroko da, eta parkeko goi-
ko biribulgunetik joango da Sa-
raubera. 

Aiara zeharkatu ostean itzu-
liko da berriz herrira. Olabeza-
rretik iritsiko da, Larrabe, Goi-
kolarra eta Landaburu atzean 
uzteko. Larrinbe eta Baranbiotik 
ere pasatuko da, Bizkaiko muga-
ren artean ibili eta Orozkoarrei 
lekukoa emateko. 

Egitarau anitza
Oparoa izango da Amurrio-

ko Korrika Kulturalaren egita-
raua, izan ere, hainbat ekintza 
daude programatuta martxoa-
ren 31tik apirilaren 8ra. Horie-
tako batzuk herriko euskalte-
gian izango dira; eta beste ba-
tzuk Bañueta kiroldegian. 

Izaskun Bengoa, Eneko Ber-
ganza eta Eguzkiñe Sasiain ar-
duratuko dira spinning saioa 
emateaz. Izaskun del Cerrok 
zunba saioa eskainiko du eta 
Izaskun Villacianek eta Iñaki del 
Hoyok, aldiz, yoga. Hortaz gain, 
Iñaki Aldama mendizaleak “Cor-
dillera blanca” tontorreko espe-
rientzia kontatuko du.

Bi aldiz igaroko da Korrika 
Amurriotik

KORRIKA KULTURALA
Egitaraua

MARTXOAK 31
18:00  Spinning saioa
(Bañueta kiroldegian)

APIRILAK 1
18:00 Zunba saioa
(Bañueta kiroldegian)

APIRILAK 3
10:00  “Cordillera 
Blanca” tontorra, 
(Euskaltegian)

APIRILAK 5
10:00  Tuppersex
(Euskaltegian)

MARTXOAK 31
17:00  Dokumentala: 
“Euskararen lau 
aurpegi” (Euskaltegian)

APIRILAK 7
9:00 / 10:00  
Txokolatada
15:00  Korrika Txikia eta 
txokolatada

APIRILAK 8
10:00-12:15  Yoga saioa
(Bañueta kiroldegian)
20:00 Kantu-poteoa 
Nafarroa taldearekin

_Euskarari zirri

Euskarari zirri eta ko-
rrika... Amurrion ba-
gara batzuk! Euska-
ra laztanduko dugu 

emeki, euskarari zirri egingo 
diogu denok batera korrika 
egiten. “AMURRION BAGARA 
BATZUK” berdin pentsatzen 
dugunok. 

Euskarak eta mugimen-
duak bat egingo dute orain-
goan ere, mingaina erabiliz, 
hitz-ibilgailu bilakatuz…

Euskararen presentzia au-
rrera doa Aiaraldean, bai-
na oraindik ere beharrez-
koak dira jende oro sentsibi-
lizatzeko jarduerak; eta guz-
tiok batera eginez gero, as-
koz ere indartsuagoa izango 
da euskara. 

Familiak, lagunak, 
umeak…  euskaltzale guztiok 
hizkuntzari zirri eginez, Korri-
karen eskutik, lekuko baten 
atzetik, belaunaldiz belau-
naldi zabalduz doan komuni-
katzeko tresna bizia. 

Katea ez da eten. Horre-
gatik guztiagatik animatzen 
zaituztegu Korrika kultura-
lean eta Korrikan parte har-
tzera. Aukera paregabea da 
eskualde osoan batzen gai-
tuenaren inguruan lan egi-
teko, gozatzeko… zirri egi-
teko.

 Parisen ere zabaldu da 
egunotan; eta, aurten, beti 
bezala, Amurriotik ere pa-
satuko da; beraz, igarotzean 
zapatilak jantzi eta  kale-
ra atera ozenki aldarrikatze-
ra euskarak ematen dizuna. 
Bertan elkartuko gara ziur 
asko. Aurrera Korrika!

“Euskarari zirri eta korrika… 
Amurrion bagara BATZUK!”

APIRILAK 7, OSTIRALAIBILBIDEA

08:28

LEKAMAÑA
08:34

08:40

08:46

08:52

ALDAITURRIAGA
INDUSTRIALDEA

YAS GARAJEA

AIARA
ETORBIDEA

08:58

09:01

09:04

OLABEZAR

10:00

GOIKOLARRA

10:07

LANDABURU

10:20
ELEXONDO

BAÑUETAIBAR

10:26

LARRINBE

10:33

SAN MAMES BIDEGURUTZEA

10:39

11:04

10:46

10:52

10:58

11:10
BERGANTZA

11:16

11:24

10:13

Josune Irabien
Alkatea
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KORRIKA 20 URRATSETAN
Korrikaren 20. edizioa izango da aurtengoa. Urte asko igaro dira 1980ko udazkenean lekukoa 
eskutik eskura pasatzen hasi zenetik. Orduz geroztik milaka izan dira ibilitako kilometroak, 
dozenaka oihukatutako leloak eta hainbat, baita, urratsez urrats idatzitako istorio luze honi soinu 
banda jarri dioten abestiak. 

1980
1982

1999

1983

2003

20152017

LELOA: “Zuk ere esan bai euskarari”
IBILBIDEA: Oñati-Bilbo
ABESTIAREN EGILEA:  Xabier Amuriza

LELOA: “AEK, euskararen alternatiba herritarra eta 
Korrika, herriaren erantzuna euskararen alde”
IBILBIDEA: Iruñea-Donosti
ABESTIAREN EGILEA: Akelarre

2001

LELOA:“Denok maite dugu gure herria euskaraz”
IBILBIDEA:Iruñea-Bilbo
ABESTIAREN EGILEA: Tapia eta Leturia

19951997 LELOA: “Jalgi hadi euskaraz”
IBILBIDEA: Garazi-Gasteiz
ABESTIAREN EGILEAK: Maixa eta Ixiar, Alex Sardui, Kepa Junkera

LELOA: “Zu eta ni euskaraz”
IBILBIDEA: Iruñea-Donostia
ABESTIAREN EGILEA: Joxe Ripiau LELOA: “Mundu bat euskarara bildu”

IBILBIDEA: Gasteiz-Baiona
ABESTIAREN EGILEA:Fermin Muguruza

LELOA: “Euskal Herria Korrika!”
IBILBIDEA: Arantzazu-Bilbo
ABESTIAREN EGILEA: Gozategi

LELOA: “Herri bat geroa lantzen”
IBILBIDEA: Maule-Iruñea
ABESTIAREN EGILEAK: Mikel Laboa eta Ruper Ordorika

LELOA: “Eman euskara elkarri” 
IBILBIDEA: Andoain-Baiona
ABESTIAREN EGILEA: Esne beltza

LELOA: “BatZuk”
IBILBIDEA: Otxandio-Iruñea
ABESTIAREN EGILEA: “Zirkorrika” (Hainbat egile)

LELOA: “Euskahaldun”
IBILBIDEA: Urepel-Bilbo
ABESTIAREN EGILEA: “Denok Korrikara” (Hainbat egile)
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KORRIKA 20 URRATSETAN
Korrikaren 20. edizioa izango da aurtengoa. Urte asko igaro dira 1980ko udazkenean lekukoa 
eskutik eskura pasatzen hasi zenetik. Orduz geroztik milaka izan dira ibilitako kilometroak, 
dozenaka oihukatutako leloak eta hainbat, baita, urratsez urrats idatzitako istorio luze honi soinu 
banda jarri dioten abestiak. 

1985

2005 2007

20112013
2009

1989
1991

LELOA: “Euskaraz eta kitto”
IBILBIDEA: Baiona-Bilbo
ABESTIAREN EGILEA: Egan

LELOA: “Herri bat, hizkuntza bat!”
IBILBIDEA: Atharratze-Iruñea
ABESTIAREN EGILEA: Lontxo Aburuza

1987

1993

LELOA: “Euskara, zeurea”
IBILBIDEA: Hendaia-Bilbo
ABESTIAREN EGILEA: Oskorri

LELOA: “Euskara Korrika eta kitto eta Euskal Herriak AEK” 
IBILBIDEA: Iruñea-Donostia
ABESTIAREN EGILEA: Alaitz eta Maider

LELOA: “Korrika euskara, euskaraz Euskal Herria”
IBILBIDEA: Gasteiz-Baiona
ABESTIAREN EGILEA: Irigoien Anaiak eta  Mikel Erramuspe

LELOA:“Denok maite dugu gure herria euskaraz”
IBILBIDEA:Iruñea-Bilbo
ABESTIAREN EGILEA: Tapia eta Leturia

LELOA: “Herri bat geroa lantzen”
IBILBIDEA: Maule-Iruñea
ABESTIAREN EGILEAK: Mikel Laboa eta Ruper Ordorika

LELOA: “Euskal Herria euskalduntzen. Ni ere bai!”
IBILBIDEA: Orreaga-Bilbo
ABESTIAREN EGILEA: Afrika Bibang

LELOA: “Heldu hitzari, lekukoari, elkarlanari,
euskarari, herriari” 
IBILBIDEA: Karrantza-Iruñea
ABESTIAREN EGILEAK: Niko Etxart eta El Drogas

LELOA:“Ongi etorri euskaraz bizi nahi dugunon herrira!”
IBILBIDEA: Tutera-Gasteiz
ABESTIAREN EGILEA: Betagarri

LELOA: “Maitatu, ikasi, ari... Euskalakari”
IBILBIDEA: Trebiñu-Donostia
ABESTIAREN EGILEA: Gose

LELOA: “Eman euskara elkarri” 
IBILBIDEA: Andoain-Baiona
ABESTIAREN EGILEA: Esne beltza
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Korrika “bereziki” lantzen den to-
kiak badaude, horiek ikastetxeak 
dira. Motorrak berotzen hasi dira 
dagoeneko eskualdeko hezkuntza 
zentroak. Hainbat ekintza egingo(1) 
dituzte apirilak 7 bitarte.

Unitate didaktikoa
Aurtengo edizioari begira unita-

te didaktikoa prestatu dute Korri-
karen antolatzaileek, Korrika.eus 
webgunean topatu daiteke. Hain-
bat material dago eskura bertan, 
3 eta 18 urte bitarteko  ikasleei zu-
zendutakoa. Petoak margotzea, 
Korrikako ibilbidearen mapa egi-
tea, abestiaren letra ikastea... hain-
bat ekintza, joko eta dinamika pro-
posatzen dira unitate didaktikoan, 
eskola bakoitzak egokien iruditzen 
zaizkionak hartu eta landu ditzan. 
Horretan ari dira eskualdeko ikas-
tetxe guztiak.

Unitate didaktikoaz harago joan-
go dira eskualdeko heziguneak. 
Etxaurren Ikastolan mapa osatu 
dute, Korrikak egunez egun egiten 
duen bidearen jarraipena egiteko. 
“Korrika lasterketa baino gehia-
go dela erakustea da helburua”, 
azaldu du Ane Moreno zuzenda-
riak. Flashmoba grabatzeko as-
moa dute baita, Korrikako abes-
tiaren erritmora. 

Antzeko gauza egin nahi dute 
Aretako Fabian Legorburu ikas-
tetxean: Lip Duba grabatuko dute 
apirilaren 6an. Arrankudiagako 
Eskolako ikasleek, euren aldetik, 
haizemetroa eraiki dute, “egun 
bakoitzean zenbat euskara egiten 
dute neurtzeko”. 

 
Kilometro propioak
Azken edizioetan Korrika gauez 

igaro da Aiaraldetik. Aurten, bai-
na, goiz-eguerdi partean pasako 
da, eskola orduetan. Hori dela eta, 
ikastetxe askotan planteatzen ari 
dira klasetik atera eta Korrikan 
parte hartzea. Horren adibide da 

zenbait ikastetxek haien kilometro 
propioa erosi izana. 

Hala egin du Laudioko Lanbide 
Heziketa Ikastetxeak. Zentroko 
kide guztiek (ikasleek barne) egin 
dute ekarpen ekonomikoa. Lau-
dio Institutuak, Aresketa Ikasto-
lak, Arrankudiagako Eskolak, La-
tiorro Ikastetxeak, Urduñako Herri 
Eskolak eta Orozkoko Ikastetxeak 
ere hartuko dute lekukoa. 

Korrika Txikiak
Korrika Txikiak ere egongo dira 

eskualdeko hainbat txokotan. Ar-
tziniegan asteazkenean egingo 
dute.  Urduñan apirilaren 7an izan-
go da, 15:00etan; eta diskodantza 
eta txokolatada egongo dira gero. 
Amurrion, aldiz, apirilaren 7an ber-
tan izango da zita, 15:00etan ga-
solindegian. 

Okondon, Korrika Txikia soilik
Okondo izango da aurten Korri-

kak bisitatuko ez duen eskualdeko 
herri bakarra. 

Hori dela eta, Korrika Txikiak 
hartuko du protagonismo osoa. 
Ostiralean abiatuko da euskara-
ren aldeko lasterketa, 16:15etan, 
eta amaitzerakoan hainbat ekin-
tzaz gozatzeko parada(1) egongo 
da, udalaren eskutik. 

Korrika Txikiak egingo dituzte Amurrion, Okondon, Urduñan eta Artziniegan. / aiaraldea.eus

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares

Korrika izango dute ikasgai datozen egunetan 3-18 urte bitarteko ikasleak dituzten 
eskualdeko hezkuntza zentro guztiek, AEKk prestatutako unitate didaktikoa ardatz 
hartuta. Korrika Txikiak ere egingo dituzte hainbat herritan. 

Eskolatik kalera aterako dute 
Korrika ikastetxeek

Korrikaren 
antolatzaileek 
prestatutako 
unitate 
didaktikoa 
lantzen ari dira 
eskualdeko 
ikastetxe 
guztietan

Korrika txikiak 
egingo dira 
Amurrion, 
Artziniegan, 
Urduñan eta 
Okondon

Aimar
Gutierrez
LEKUKOA

_Euskararen 
iraultza

K artzelako gatibutasu-
nean, funtzionarioen 
jazarpenaz gaindi, 
euskara askabide ba-

karra zutela idatzi zuen aspal-
di Joseba Sarrionaindiak. 

Geroztik hamaika aldiz erre-
pikatu dugu ez dugula, eus-
karaz aparte, bestelako te-
rritorio librerik. Hainbestetan 
esanda; ez ote zaigu ahotan 
gezur bilakatu? 

Eta gezurretan sinesteko ez 
gaudenez, euskararen bande-
ra zaharrak ahazturik tema-
tu gara territorio libre berrien 
konkistan. Ez zebilen, ordea, 
oker Joseba. 

Lubaki dugu euskara. Eus-
karaz mintzo garen uneoro, 
deseraikuntza eta eraikuntza 
lan batean gabiltza. 

Inkontzienteki edo kontzien-
teki, hautu politikoa egiten. 
Hots, ekintza komunikatibo 
soiletik harago doa ariketa.

Euskara izan da sistema so-
ziokultural eta ekonomikoaren 
bermatzaile diren estatuen 
erabaki politiko, juridiko eta 
administratiboen biktima. 

Euskaraz mintzatzea da be-
rau ukatu eta ezeztatu duen 
estrukturaren kontrako ekin-
tza subertsiboenetarikoa. 
Euskaraz aritzea herri bat 
eraikitzea da.

Euskara da gure territorio li-
bre bakarra. 

Hamaika dira oraindik kon-
kistatu beharreko Neguko Jau-
regiak, baina euskaraz eta 
euskararekin egin ezean, ez 
gara inoiz libre izango. Bide lu-
zea daukagu aurretik. “Territo-
rio” hitza ez al da erdara ba?

_ikastetxeetan



LAUDIO

Laudion apirilak 7 egun bere-
zia izango da arrazoi bikoitzaga-
tik. Alde batetik, Korrikak zehar-
katuko du herrigunea eta laster-
ka jarriko ditu milaka lagun.

Gainera, laudioarren ospakizun 
kuttunarekin bat egingo du; Dolu-
min Barikuarekin, alegia. Horre-
la, herrigunea goizetik jardueraz 
gainezka egongo da; abeltzainek 
animaliak ekarriko dituzte, eta ar-
tisauek eta ekoizleek euren pro-
duktuak jarriko dituzte salgai. Ho-
rrez gain, hainbat eragilek egita-
rau propioa osatu dute.

Eguerdian, herria borborka
12:45ean barneratuko da Korri-

ka herrian eta jai giroa bete-betean 

harrapatuko du. Aretatik Laudiora-
ko bidea hartuko du ekimenak, Baias 
kaletik Aretara itzuli, eta Arakaldo-
rantz abiatzeko.

Lagun ugarik profitatuko du au-
kera hamaiketakoa egin eta laster-
ka aritzeko; eta, alderantziz, beste 
batzuek Korrika osterako gordeko 
dute taloa edota txakolina dasta-
tzeko apeta.

Hala ere, Korrika eta Dolumin Ba-
rikuko ospakizunak ez dira amaituko 
furgonetak herria agurtzean. Gazte-
txean bazkaria, bertso-hopa eta “pa-
txaran festa” egingo dute;  eta San 
Roke Musika Bandak kontzertua es-
kainiko du San Pedro elizan. Beraz, 
ez da faltako parranda eta euskara 
uztartzeko aukerarik.

Dolumin Barikuarekin bat 
egingo du Korrikak

KORRIKA KULTURALA
Egitaraua

MARTXOAK 23
19:00  Mateo Meteo
(Basalarrinan)

MARTXOAK 31
19:00  Antzerkia: “Tren 
geltokia” 
(LHIko aretoa)

APIRILAK 2
8:00-9:00 Ibilaldia  
(Ugarteko plaza)

APIRILAK 6
18:00 Piramideen bila  
(Aldai plaza)

APIRILAK 7
11:00 Batukada Kun Kun 
taldearekin (Arrañopen)
15:00 Herri bazkaria
(Gaztetxean)
19:00 Antzerkia: 
“Txarlestrup”
(LHIko aretoa)
20:00 Nafarroa kanta 
taldea (Herriko Plazan)
22:00 Bertso Hopa: Izar 

Mendiguren, Ander Soloza-
bal, Paula Amilburu eta Iker 
Pastor (Gaztetxean) eta kon-
tzertuak (Radio Revolución 
eta Ingo al deu?)

_Hala bedi!

37 urte Jose Maria Sa-
trustegik Oñatin lehen 
kilometroa egin zuen 
hartatik. 20 edizio 

hauetan hamaika, malabaris-
mo, oreka-joko, sarerik gabeko 
jauzi eta abar egin behar izan 
ditu gure hizkuntzak.

Badirudi gure hizkuntzaren 
aldeko egunez eguneko borro-
ka hau irudikatuz datorkigu-
la aurtengo “Zirkorrika”. Frui-
tua eman du urteetako borro-
kak, nekeak eta lanak; ezen 
gaur egun ez bailitzateke gure 
eskemetan sartuko Korrikarik 
ez izatea. Euskaltzale bakoitzak 
ekimen honekiko barru-barru-
ko sentimendu pertsonalak 
garatu ditu. Apirilaren 7an os-
pakizun bikoitza izango dugu 
laudioarrok, Dolumin Bariku-
ko azoka izango baitugu egun 
berean. Eta beti bezala, urduri-
tasunak gaindituko gaitu, eus-
kararen lekukoa eta gure hiz-
kuntzaren aldarrikapena biz-
karreratzeko txanda iritsi arte. 
Urduri, sabelean tximeletak 
dantzan ditugula, nekea ahan-
tzaraziko digun alaitasunak 
hartuta egingo dugu oihu “tti-
pi-ttapa, ttipi-ttapa, Korrika!”. 
Euskararen lekukoa eramate-
ko ardura eta ohorea izango 
dugu, eta euskal munduaren 
muina izango da gure herria. 
Eskuz esku, urratsez urrats 
euskara atzeraezineko norabi-
dean eramango dugu etorkizu-
nerantz. Eta momentuaren be-
rotasunean, agian, baten ba-
tek gure hizkuntzarekiko kon-
promisoa berretsiko du, eta 
oraindik euskaldundu ez de-
nak euskara ikasteko konpro-
miso irmoa hartuko du. Hala 
izan bedi!

APIRILAK 7 , OSTIRALA

“Laudio bizi! 
Euskaraz bizi!”

IBILBIDEA

Herriarenak eta Untzueta
 12:35

Aretako 
Kultur Etxea, 
Aretako Jai 
Batzordea 13:10

JEZ
 13:07

Tubacexeko 
langileak 13:03

Basalarrina, 
EH Bildu, 
Iñigo Gogoan
12:55

Lanbide Heziketa, Udal 
langileak   12:57

Txikizioak, LAB
 13:00

Aiaraldea, 
OMNIA 12:38 

Sortu-Ernai,
Jaiak Koordinakundea,
Institutua
 12:44

Eska-Avacon, Gazte Asanblada-
Orbeko Etxea-Kirikiño Taldea, 
Ikastola, Udala

Gure Esku Dago, Etxerat,
Tuntturro 12:51

Latiorroko 
Eskolako Guraso
Elkartea, 
EAJ-PNV    12:53

Fracking ez 
Aiaraldea,
Txosna 
Batzordea 12:41

Udal Euskaltegia-AEK
 12:28 

LHI

BITORIKA
FRONTOIA

BAIAS KALEA

ATXETA

ANUNZIBAI
AUZOA

ARETAKO
KULTUR ETXEA

ARETAKO 
ELIZA

ARABAKO  
MUGA

Natxo Urkixo
Alkatea
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Elkarlan

Artziniegara eta Orozkora itzuliko da 
Korrika, hainbat urte itxaron eta gero

Korrika propioa antolatu zuten Artziniegan 2015ean. / aiaraldea.eus

ERREDAKZIOA I Aitor Aspuru Saez

Zenbait ediziotan Korrikaren bi-
sita jaso gabe egon ostean, Ar-
tziniegara eta Orozkora itzuliko 
da aurten egitasmoa. Artzinie-
ga izango da, gainera, Aiaralde-
ko lehen herria Korrikan. Hitzor-
dua ostegunean izango da, api-
rilaren 6an, 14:27an, hain zuzen. 
Ordu horretan, hainbat herritar 
ez ezik, ikastetxeko umeak ere ba-
tuko dira lasterketara. Hala ere, 
zeharkaldi motza izango da, ordu 
erdi beranduago Gordexolarantz 
joko baitu.

Orozkon, ordea, hurrengo egu-
nean beteko dituzte euskaltza-
leek kaleak, 11:50ak aldera. Azken 

lau urteetan ez da bertatik igaro 
eta 20. edizioak ahalegin berezia 
egin du, agerikoa baita herria za-
paltzeko egokitu dela ibilbidea. 

Berez, 11:30ean hasiko dira 
orozkoarrak elkartzen eta Korri-
karen ostean ere batzeko aukerak 
izango dituzte. 17:00etan umeen-
tzako jokoak egingo dituzte Zu-
biaurren eta 19:30ean “Mairule-
gorreta, iluntasunetik argitasu-
nera” dokumentala proiektatuko 
dute Museoan.

Okondo izango da Korrika ber-
taratuko ez den eskualdeko toki 
bakarra, hortaz, Korrika Txikiare-
kin konformatu beharko dira.

Boluntario ugarik osatuko dute jarraipena. / aiaraldea.eus

Martxoaren 20tik apirilaren 
10era Korrikaren jarraipen berezia 
egingo du aiaraldea.eus-ek. Aur-
tengoa 20. edizioa izaki 20 ikus-
pegi ezberdinetik landuko da Ko-
rrika, iritzi zutabeen bidez. Ata-
rian, sare sozialetan zein egun-
karian izango du isla jarraipenak. 
Ekoitzitako eduki guztiak pilatuko 
dira “Korrika” izeneko kanal bere-
zian. Aurten, gainera, Aiara Drone-
rekin elkarlanean jasoko dira Ko-
rrika airetik erakutsiko duten iru-
diak. Dena den, ibilbidea ez ezik, 
Korrikak sortzen duen giroa ere 
bilduko da bideo zein argazkietan, 
hainbat kolaboratzaile arituko bai-
ta ibilbidean barrena zirika. Apiri-
laren 6an eta 7an zuzeneko kon-
taketa izango da nagusi. 

Lekukoaren zozketa
Hori guztia ez ezik, parte-har-

tzea ere bultzatu nahi du komu-
nikabideak; eta, hasteko, zozketa 
egingo du bazkideen artean Are-
tako eliza parean lekukoa erama-
teko. 

Lehiaketa bikoitza
Horrez gain, bi lehiaketa egon-

go dira; selfiak eta boomeran-
gak sarituko dira. Partaideen ar-
tean zozketatuko dira Abiaga jate-
txean 50 eurotan baloratutako bi 
menu bikoitz. Irudiak Twitter, Ins-
tagram edo Facebooken @aiaral-
dea aipatuta  bidali beharko dira. 
WhatsApp bidez ere parte hartu 
ahalko da, 688848152 zenbakira 
mezua igorrita.

ERREDAKZIOA 

Torre de Ugao, 12 · UGAO · Tel. 946 03 91 65

Multimedia eta internet tresna berriekin 
egingo du jarraipena Aiaraldea hedabideak

Alfredo
Remirez Marañon
LEKUKOA

_Furgonetatik

Txikitatik izan naiz Ko-
rrikazale. Amatxuk 
dauka horren errua, 
berak transmititu zi-

dan 2 urtean behin, gure herri 
hau zeharkatzen duen erokeri 
eder horrekiko maitasuna.

Oraindik euskarak gure he-
rri honetan duen garrantzia 
zein zen jakin gabe, musika-
dun furgonetaren atzetik ko-
rrika ibiltzen nintzen poz-po-
zik.

 Goizez egin dut korrika, 
gauez, eguzkiarekin edota eu-
ritan, lekukoa eskutan edo 
eraman gabe. 

 Inoiz ez dut ahaztuko uni-
tate mugikor moduan ibi-
li nintzen urtea: sakelakoa es-
kuan, bizikleta gainean, Lau-
diotik Amurriora, gau euritsu 
hartan.

 Azken urteetan, Aiaraldea 
hedabideko kolaboratzaile 
gisa, furgonetan joateko oho-
rea izan dut.  Zein desberdin 
ikusten den gainetik, zein han-
di eta bizi; zelako poza, herria 
baturik, kilometroz kilometro. 
Batzuetan 4 lagun besterik ez; 
bestetan, milaka; baina beti, 
gelditu gabe. Zaharrak eta 
gazteak, kirol arropa edo mo-
zorrodunak, errepidearen ez-
kerretik edo eskuinetik, baina 
denak batera, aurrera, euska-
raren alde.

Korrika da aldarriz beteta-
ko aldarria. Aurrean, gazte-
txeroak  banderekin, pixka bat 
erdirago, falta direnen aur-
pegiak; eta, atzean, borrokan 
dauden langileen oihuak. Bu-
katu da, ordea, niretzako. Fur-
gonetatik jaitsi eta urruntzen 
ikusi dut. Bi urte barru arte, 
Korrika! 
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AIARA

Arespalditza ingurura gertura-
tu beharko dira aiararrak Korrika-
ri so egiteko. Apirilaren 7an, osti-
ralean, zeharkatuko du 09:11 al-
dera Arespalditza. Ibilbidea bihu-
rrituko da horretarako, izan ere, 
Amurriotik sartuko da furgone-
ta, eta Arespalditzan buelta eman 
ostean, Amurriorantz joango da 
berriro. 

Salbuespena Arespalditzan
Aurtengo edizioko ibilbidea azter-

tuta, leku gutxitan egingo du Korri-
kak ahalegina herri jakinen bat bisi-
tatzeko. Berez, Hondarribian, Gueñe-
sen, Lodosan eta Orozkon soilik 
desbideratuko da trazaketa. Ain-
tzat hartu behar da 100 herri bai-

no gehiago igaroko duela, eta bes-
te hainbeste geratuko direla bisita-
rik gabe. 

Umeen partaidetza
Hori gutxi balitz, Etxaurren Ikas-

tolako umeentzat poztasun bikoi-
tza ekarriko du Korrikak. Alde ba-
tetik, gainerako lasterkariekin el-
kartuko dira  eskola orduetan, eta 
euren oihuz zipriztinduko dute os-
pakizuna. 

Eta, bestetik, Etxaurren Ikasto-
lak azaldu duenez, klaseen egu-
nerokotasuna etengo dute ekime-
nean aritzeko. Hortaz, jende anda-
na espero da Arespalditzan, eta 
ozen entzungo dira euskararen al-
deko aldarriak. 

Herriko gazteenek beteko dute ibilbidea, 
Etxaurren Ikastolaren kilometroaren bidez

Etxaurren  Ikastolako haurrak, iragan edizioan. / Etxaurren Ikastola

_Erronka 
ederra

Apirilaren 7an igaro-
ko da Korrika Ares-
palditzatik. Uda-
lak urteak darama-

tza euskararen ezagutza eta 
erabilera indartzeko ahale-
ginetan, Aiarako zein eskual-
deko hainbat entitaterekin 
elkarlanean. Badakigu: epe 
luzeko ibilbidea da, euskarak 
merezi duen presentzia izan 
artekoa. 

Asko gara Aiaran zein es-
kualdean hizkuntzaren gi-
zarte erabilera sustraitze-
ko ahaleginetan ari garenak: 
eskolak, euskaltegiak, elkar-
teak, udalak... Horietako ba-
koitzaren lana beharrezkoa 
eta ordezkaezina da aurrera 
egiteko. 

Aiarako Udalak abian ditu 
euskara ikasteko diru-lagun-
tzak, Berbalagun edo Gura-
solagun programak, ludo-
teka, ekaineko haurren ego-
naldia, uztaileko jolas txo-
koak eta abar. Halaber, ge-
roz eta gehiago dira jaietan 
euskaraz antolatzen diren 
ekintzak. 

Jakitun gara urrats kuali-
tatibo handiak eman behar 
direnaz. Hauspoa eman 
behar diogu egunerokoan 
euskararen ezagutzari. 

Pertsona, familia, tal-
de edo erakunde bakoitzak 
bere egitekoa du arlo horre-
tan. Aiarako Udalak herritar 
ororen laguntza eskatzen 
eta eskertzen du; aurreran-
tzean ere denon artean ekin 
diezaiogun guztion mese-
derako izango den erronka 
eder honi.

“Aiaran ere, 
euskararen alde!”

APIRILAK 7, OSTEGUNAIBILBIDEA

09:17

09:24

09:30

 09:35

09:48

 09:54

 09:41

BIDEGURUTZEA

MURGA

ARESPALDITZA

Gentza Alamillo
Alkatea
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ARRANKUDIAGA-ZOLLO

Arrankudiaga-Zollon ez dago 
euskaltegirik. Hori dela eta, herri-
tar talde bat arduratu da kilome-
troak kudeatu eta herrian egingo 
diren jarduerak antolatzeaz. Ba-
tzar irekia deitu zuten horreta-
rako. Hainbat auzokide bertaratu 
zen zitara, bakoitza bere ideiekin. 

Horrela osatu dute Korrika 
Kulturalaren egitaraua. Hainbat 
ekintza egongo da. 

Material salmenta eta bokata
-jana prestatuko dute martxoko 
azken ostiralean, 20:30etatik au-
rrera. Osterabe talde akustikoa-
ren kontzertua egongo da gero, 
gaueko bederatzietan. 

Hurrengo igandean (apirilak 2) 
pintxo lehiaketa gauzatuko dute 

Gizarte Etxean, eta materialaren 
salmenta postua ere jarriko dute.

Bost kilometro
Apirilaren 7an eguerdian igaro-

ko da Korrika Arrankudiaga-Zo-
llotik, 13:20ean. Bost kilome-
tro egingo ditu guztira: Udale-
koa, Gazte Asanbladakoa, Esko-
lakoa eta Zollokoa.  Horren os-
tean abiatuko da Arrigorriagara.

Giroa, baina, ez da berehalakoan 
amaituko. 16:30ean txokolatada 
egongo da, eta handik ordubete-
ra Xaiborren disko-dantzaz goza-
tzeko aukera izango dute haur eta 
helduek. 

Gizarte Etxean emango zaio 
amaiera egunari, afariarekin.

Herritarrek antolatu 
dituzte ekintza guztiak

KORRIKA KULTURALA
Egitaraua

MARTXOAK 31
Material salmenta
20:30  Ogitartekoak
21:00 Kontzertua: 
Osterabe

APIRILAK 2
Material salmenta
12:00  Pintxo lehiaketa
(Gizarte Etxean)

APIRILAK 7
13:20  Korrika
16:30  Txokolatada
17:30   Xaibor
21:00  Korrika afaria (Gizarte Etxean)

_Auzolana

H erri txikiak han-
di egiten gaitu Ko-
rrikak. Arrankudia-
ga eta Zollo zehar-

katuko dauz aurtengo ekital-
diak. Atxetatik Bakiolarako 
bidea dogu apirilaren 7an eus-
kararen alde. Ez da hori, ordea, 
euskerak aurrera egin dagian 
egiten dogun ahalegin bakarra. 
Asko zarie, egunerokoan, ze-
regin horri heltzen deutsazue-
nak ekintza xume bezain erre-
zen bidez; eskolan seme-ala-
bak euskeraz matrikulatzen 
dozuezan gurasook, harrema-
nak euskeraz gauzatzen do-
zuezan herritarrok, ekintzak 
euskeraz antolatzen dabezan 
gazteak…

 Auzolana izan da beti 
Arrankudiaga eta Zolloko la-
nerako ezaugarria. Elkarre-
kin konpondu doguz basoe-
tako bideak, baselizak, ara-
zoak… Batera prestatu doguz 
herri eta auzoetako jaiak, egi-
tarau bereziak eta abar. Eus-
kerak ere, guztion babesa eta 
bultzakada behar dau, elkar-
lana. Urratsak ez dira baka-
rrik martxoaren 30etik apiri-
laren 8ra emon behar. Korri-
ka egitetik harago, jauzi haun-
dia emon behar dau gure 
hizkuntzak lur honetan ere. 
Egun batzuk baino ez dira fal-
ta Korrika heltzeko. Ea aur-
tengoa bultzakada gogorra 
bihurtzen dogun, egunero-
ko zereginetan euskera era-
biltzeko. Arrankudiaga-Zollo-
tik pasatzen danerako, txiki, 
gazte eta nagusi, prest egon-
go gara arineketan egiteko. 
Jai giro alaiean egun ona iga-
ro daigun!

APIRILAK 7, OSTIRALA

“Euskararekin bat!”

IBILBIDEA

 13:20

 13:40

 13:23

 13:26

 13:32

 13:34

 13:38

AUTOPISTA
SARRERA

GASTAKA AUZOA

ARBIDE AUZOA

ELEXALDE
AUZOA

BAKIOLA

Itziar 
Duoandikoetxea
Alkatea
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ARAKALDO

13:13an iritsiko da Korrika Ara-
kaldora, apirilaren 7an. Ziztu bi-
zian igaroko da herritik, kilome-
tro bakarra eginda. “Gasolinde-
giaren atzetik sartuko da herri-
ra”, azaldu du Jabi Asurmendi 
alkateak. Udalak hartuko du Ko-
rrikak Arakaldon egingo duen ki-
lometro bakarra. “Egun eta ordu 
txarra da”, azaldu du Asurmen-
dik, “baina deialdia egingo du uda-
lak, ahal duten herritarrak ber-
taratu daitezen”. 

Euskaltegirik txikiena
Euskararen aldeko jarduna ez da 

Korrika igaroko den une bizi horreta-
ra mugatuko. Urtean zehar ere hain-
bat ekimen egiten da herrian euska-

ra sustatzeko. Horietako bat da Ara-
kaldoko euskaltegia. Duela bost urte 
jarri zuten abian proiektua, euskara 
ikasi nahi duten arakaldoarrak he-
rritik mugitzeko beharrik ez izateko. 

“Basauriko AEKra jo genuen eta 
Laudioko euskaltegiarekin jarri gin-
tuzten harremanetan”, azaldu du 
alkateak. Orduz geroztik, Laudioko 
irakasle bat gerturatzen da herrira 
bertako sei ikasleei klaseak emate-
ra. “Oso euskara maila ezberdine-
tako pertsonak dira, baina moldatu 
egiten dira elkarren artean aurre-
ra egiteko”, Asurmendiren hitzetan.

Sei ikasle soilik izanda, Arakaldo-
koa da Euskal Herriko euskaltegirik 
txikienetarikoa. “Hala esan digute 
behin baino gehiagotan”. 

Ziztu bizian igaroko da Korrika Arakaldotik, 
kilometro bakarra eginez

Udaletxean eskaintzen dituzte euskara klaseak. / aiaraldea.eus

_Emozioz blai

20. Korrika dagoene-
ko, 1980tik… Ideia 
zoragarri bezain ero 
hori euskararen al-

deko ekintzarik handiena eta 
parte-hartzaileena bihurtu 
da. Horregatik, edizio hone-
tan, Korrikako sortzaile ho-
riek izango dira omenduak. 

Oso gutxi falta da, berriz 
ere, furgoneta argitsu, ko-
loretsu eta alai hori ikusi eta 
entzun ahal izateko, bi urtero 
legez; gerturatzen den hei-
nean, gure kilometroan zain 
gaudenon urduritasuna eta 
zirrara sentitzeko; “badator, 
badator Korrika!” oihukatze-
ko; iristen den eta lekukoa 
hartzen dugun une magiko 
horretaz gozatzeko; korrikan 
ari garela, “Zirkorrika” abes-
tiarekin eta furgonetaren ba-
rruko laguntzaileen oihuekin 
lasterka jarraitzeko besteko 
energia hartzeko. 

Otxandiotik Iruñera, herriz 
herri etengabe ariko dira ko-
rrika milaka euskaldun. 

Arakaldon, apirilaren 7an 
eguerdian izango dugu hi-
tzordua Korrikarekin zuk eta 
nik, bat izateko, bat egite-
ko, denok bat, Korrikarekin 
bat. Bat eta batzuk gara, ho-
na-hara, euskara bat, mun-
du bat. 

Badator Korrika, zatoz bi-
dera, euskara mundura ate-
ra dadin; korrika egin euska-
rak arnasa har dezan; eza-
gutu, ikasi eta erabili euska-
ra, hizkuntza bat, kultura bat, 
mundu bat goza dezazun; 
pasatu lekukoa eskuz esku, 
eta euskara ahoz aho.

APIRILAK 7, OSTIRALA

“Zuk eta nik, Korrikarekin 
bat, euskararekin bat”

IBILBIDEA

Udala
 13:13

AUTOBUS
GELTOKIA

Jabi Asurmendi
Alkatea
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aiaraldea.eus_ibilbidea

URDUÑA

ARTZINIEGA

LAUDIO

OROZKO

AIARA

AMURRIO

ARAKALDO

ARRANKUDIAGA-ZOLLO

APIRILAK 6 OSTEGUNA ARTZINIEGA 13:32 - 14:51 APIRILAK 7 OSTIRALA URDUÑA 07:38 - 08:21 
AMURRIO 08:28 - 09:04 AIARA 09:11 - 09:54 AMURRIO 10:00 - 11:24 OROZKO 11:31 - 12:25

LAUDIO 11:28 - 13:10 ARAKALDO 13:13 ARRANDUDIAGA- ZOLLO 13:20 - 13:40

Ibilbidea Aiaraldean


