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Eskuz esku,
euskara

Euskal Herri osoan eskuz esku ibilita, euskararen aldarria lau haizeetara hedatuko du hamar egunez 18. Korrikako lekukoak. BERRIA
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Martin Ugalde kultur parketik
abiatuko da 18. Korrika bihar;
‘Egunkaria’ itxi zutela 10 urte dira.

O
rain dela hamar ur-
teko Korrikako
omendua zein izan-
go zen garbi zegoen.
Hamahirugarren al-

dia izanik, Ez dok amairu kultur
mugimenduak eta hura sortu zu-
tenek behar zuten, sinbolismoz
beteriko erabakian. Baina 
pil-pilean zegoen gai batekin topo
egin zuen, aurrez aurre, Korrika
hark. Euskararen aldeko laster-
ketak ezin zion entzungor egin bi
hilabete lehenago euskararen
aurka egindako polizia operazio
lazgarriari. Euskaldunon Egun-
karia-ren itxieraren zauria irekie-
gia zegoen, albo batera uzteko.

Apirilaren 5eko gauean zen pa-
satzekoa Korrika Andoaindik.
Herrira iritsi aurretik, Martin
Ugalde kultur parkean sartu zen
lasterketa, gau lasaiaren isiltasu-
na apurtuz. Egunkaria-ko langile
batek ezkerreko eskuan hartu
zuen lekukoa orduan, eskuineko-
an itxitako kazetaren eta Egune-
ro-ren ale bana zituela. Berripape-
raren atarian utzi zituen bi egun-

kariak. Han zeuden oraindik
guardia zibilek atean jarritako
giltzarrapoa eta itxiera agintzen
zuten paperak. Atarian, hiru lan-
gilek goi-goian eusten zieten Xa-
bier Oleaga, Xabier Alegria eta
Iñaki Uriaren argazkiei, artean
kartzelan baitziren. Une hunki-
garriak izan ziren.

Handik astebetera, Iruñeraino
iritsi zen Korrika. Sarasate pasea-
lekuan, Martxelo Otamendik ira-
kurri zuen Euskal Herri osoa gu-
rutzatu zuen lekukoan ezkutatu-
rik joan zen mezua.

Bost Korrika egin dira geroz-
tik. Egunkaria itxirik dago orain-
dik ere, absoluzioa duela hiru
urte iritsi zen, eta aurki hamar
urte beteko ditu BERRIAk. Bihar,
Martin Ugalde kultur parketik
abiatuko da euskararen aldeko
lasterketa. Hamar urte igaro eta
gero, guardia zibilen giltzarrapo-
ak utzitako bi zuloek adi-adi 
ikusiko dute hasiera ekitaldia,
eta bati baino gehiagori ihes
egingo dio begiradak, 13. Korri-
kako gau hura oroituz.

Hamar urte
igaro eta gero

Hainbat lagun, Egunkaria-ren aldeko elastikoekin korrika. BERRIA

Hemezortzi edizioak
18.Korrika

Andoaingo Martin Ugalde kul-
tur parketik abiatuko da, bihar,
18. Korrika. Euskaltzaleek eus-
kara elkarri emanez egingo
dute Baionarako bidea.

17.Korrika
Trebiñun hasi, eta Donostian
bukatu zen 2011ko Korrika, ibil-
bidea euskalakariz beteta.
Euskal Herria euskalduntzeko
norberak duen egitekoa nabar-
mentzea izan zen aldarria.

16.Korrika

Euskara berreskuratzen lagun-
tzen dutenei ongietorri beroa
eman zitzaion 2009ko Korri-
kan. Hamar egun egin zituzten,
Tuteratik Gasteizeraino, eus-
kararen alde.

15.Korrika
Heldu goiburupean, Karran-
tzatik Iruñerako bidea egin zu-
ten, 2009ko martxoaren 22tik
apirilaren 1era. Euskal emaku-
meak omendu zituzten.

14.Korrika

Euskaldun berri guztien izene-
an, urtebete lehenago zendu-
tako Andolin Eguzkitza omen-
du zuten. Euskal Herriari itzulia
emanda, Orreaga eta Bilbo
lotu zituen ibilbideak.

13.Korrika
Mauletik abiatu eta Iruñean
amaituta, 13. Korrikak Ez dok
amairu kultur mugimendua
eta partaide izan ez baina

hainbat esparru artistikotan
aritutakoak goraipatu zituen.
Euskaldunon Egunkaria-ren
itxierak ere protagonismo han-
dia izan zuen.

12.Korrika

Euskarara mundu bat bildu
zuen 12. Korrikak, Gasteiztik
Baionara. Lehen aldiz, Korrika
birtuala egiteko aukera eman
zuten.

11.Korrika
11. Korrikan, euskararen alde 11
esparrutan lan egindako 11 la-
gun omendu zituen Korrikak.
Nafarroako eta Gipuzkoako hi-
riburuak euskararen alde lotu
zituen ibilbideak.

10.Korrika

Euskal Herria korrika jarri zuen
1997ko Korrikak. Arantzazun
hasi zen, eta Luis Villasante
euskaltzainak egin zuen lehen
erreleboa. Bilbon amaitu zen,
martxoaren 23an.

9.Korrika
Donibane Garazitik ekin zion 9.
Korrikak. Jalgi hadi euskara le-
lopean, Mikel Laboa omendu
zuten, haren belaunaldiko
abeslariek euskara berreskura-
tzeko egindako lanagatik.

8.Korrika

2.120 kilometro egin zituen le-
kukoak, Iruñetik Bilbora, eskuz
esku. Korrika Kulturala antola-
tu zuten lehenengoz. Korrika
hartako omenaldia Martin
Ugaldek jaso zuen .

7.Korrika 

Zazpigarrenean, Ipar Euskal
Herrian amaitu zen Korrika:
Baionan. Arabako hiriburuan
hasi zen 1991ko lasterketa.

6.Korrika

Euskara korrika eta kitto. Eus-

kal Herriak AEK. Oztopo guz-
tiak gaindituta, Iruñetik Donos-
tiarako bidea egin zuen Korri-
kak.

5.Korrika
Balendin Enbeita bertsolari eta
kantugileak jaso zuen 5. Korri-
kako omenaldia. Hendaia eta
Bilbo lotu zituen ibilbideak urte
hartan.

4.Korrika

Atharratze eta Iruñea lotuta,
Herri bat, hizkuntza bat korrika
2.080 kilometroz aldarrikatzeko
urtea izan zen 1985.Piarres Laf-
fite omendu zuen lasterketak.

3.Korrika

Euskaraz eta kitto!, Lapurdiko
hiriburutik Bizkaikora iristeko.
Jende uholdea zegoen Bilbon,
Korrika itxaroten. Gabriel Aresti
omendu zuten.

2.Korrika
Rikardo Arregi kazetari, idazle
eta kultur eragilea omendu
zuen 2. Korrikak. Hark idatzi
zuen lehen aldi hartako lekuko-
an gordetako gutuna. Laster-
keta Iruñetik Donostiara joan
zen.

1.Korrika

Negu gorria ez zen euskaltzale-
entzako aitzakia izan 1980ko
azaroaren 29an. Oñatiko Uni-
bertsitatetik abiatu zen euska-
raren aldeko lasterketa lehe-
nengoz, Bilborainoko bidea
egin zuen.

Haur bat pozarren lekukoarekin.

14. Korrikako azken kilometroak.

1. Korrikako lekukoa.

Piarres Laffite, lekukoa daramala.

Bi korrikalarien itzala.
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Euskal Herriko hedabideek gertutik kasu egingo diote 
18. Korrikari. BERRIAk hamar egunen kontakizun berezia
egingo du, paperean zein ‘berria.info’webgunean.

K
omunikabideek atse-
denik gabe jarraitu-
ko diote Korrikari.
Teknologia berriek
eskaintzen dituzten

aukerak probestuz, gertutik azal-
duko dute euskararen aldeko las-
terketaren nondik norakoa.

BERRIA eta ‘berria.info’
BERRIAk eta berria.info-k 18. Ko-
rrikaren kontakizun berezia
egingo dute. Martin Ugalde par-
keko hasiera ekitalditik Baiona-
raino, unean uneko kontakizuna
egingo du Garikoitz Goikoetxea
kazetariak. Webgunearen bitar-
tez, unean-unean emango du ger-
tatzen ari den guztiaren berri: le-
kukoa nork daraman, zein herri-
tik doan Korrika, nolako giroa
dagoen... Idatziz ez ezik, bideo eta
argazki bidez ere eskainiko du in-
formazioa.

Hasierako ekitaldiaren aurre-
tik, mahai inguru berezia egingo
dute, bihar, 12:00etan berria.info-
n. Horrez gain, Korrika nondik
doan jakiteko aukera eskainiko
du atariak. Webgunean ez ezik,
BERRIAren papereko edizioan ere
AEK-k antolaturiko ekinbidea-
ren kontakizun berezia egingo
dute. Bezperako kronika eta
argazkiak publikatzeaz gain,
aurtengo omenaldia jasoko
duten euskara ikasleei emango
die hitza. Hainbat ikasle elkarriz-
ketatuko dituzte egunero, haien-
tzat Korrikak eta euskarak duen
balioaz mintza daitezen. Hiribu-
ruetan, lasterketari buruzko saio
bereziak izango dira.

Horretaz guztiaz gain, euskal-
tzale ezagunen iritzia bilduko du
BERRIAk. Honako hauek idatziko
dute berripaperean: Kike Amo-
narrizek, Castillo Suarezek, Xan
Alkhatek, Jon Jimenezek, Nago-
re Tolosak, Julen Arexolaleibak,
Andres Urrutiak, Irati Jimene-
zek eta Mattin Larzabalek.

Hamaika Telebista
Aurreko aldian bezala, Hamaika
Telebistak luze eta zabal emango
du Korrikaren berri. Bost lagune-
ko lantaldearekin, egun bakoitze-
an gertaturiko guztia jasoko dute.
Herri bakoitzetik igaro ondoren,
horietako irudiak ahalik eta azka-
rrena jarriko dituzte ikusgai.
Gauero, 21:30ean, ordubeteko

ko webgunean Korrikari buruzko
atal berezia osatu dute zenbait
irudi, bideo, audio eta bestelako
hainbat edukirekin. EITBko bes-
te hainbat tartetan ere emango
dute Korrikaren berri .

Infozazpi
Hasiera eta bukaera ekitaldietan,
saio berezia egingo du Infozazpi
irrati kateak. Baionako kasuan,
Euskal Irratiekin elkarlanean.
Horrez gain, egun osoan bost al-
diz konektatuko dute Korrikare-
kin zuzenean.

Korrika aplikazioa
Ohiko hedabideen bidez ez ezik,
aplikazio ofizialetik ere jakin  ahal
izango da lasterketaren berri. Au-
kera anitz ematen ditu aplikazio-
ak: lasterketa non dagoen, zein
abiaduratan doan, zenbat geldi-
tzen zaion hurrengo herrira iriste-
ko... Android eta iOS plataforme-
tarako eskuragarri dago Akting
enpresak sortutako aplikazioa.

saio berezia egingo du telebista
kateak. Zuriñe Iarritu bertso jar-
tzailea eta AEK-ko irakasle ohiak
aurkeztuko du programa, eta
egunak eman duena, lekuko era-
mailerik ezagunenak, lasterketa
kanpoko anekdotak eta euskal-
gintzako pertsona ezagunen tes-
tigantzak bilduko dituzte. Tele-
bistan ez ezik, sakelakoan, table-
tetan eta www.hamaika.tv
atarian ere ikusi ahalko da.

EITB
Euskal Irrati Telebistak 18. Korri-
kari buruzko saio bereziak egingo
ditu. Martin Ugaldeko hasiera
ekitaldia eta Baionako amaiera
zuzenean emango ditu,
www.eitb.com atariaren bitartez.
Eta, egunero, 23:00etan, ETB3 ka-
tean, saio berezia egingo dute,
egun osoan gertaturiko guztia la-
bur bilduta. Saioa ETB1en eman-
go dute berriro. Berritasun gisa,
EHUko Multimedia Masterreko
ikasleekin lankidetzan, progra-
ma berezi bat egingo dute. Gaztea-

Nola izan
Korrikaren berri

18. Korrikako aplikazio ofizialak duen itxura. BERRIA
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Euskal Herriko ikastegietan lantzeko unitate didaktikoak
prestatu dituzte. Ikasleak Korrikaren beharraren 
eta euskararen erabileraren alde ohartaraztea da helburua.

E
uskal Herriko ikastola
eta ikastetxe guztietan
banatu dute Korrika-
ko unitate didaktikoa.
Haur Hezkuntzako

edo ama eskolako adinean dau-
den haurretatik hasi eta 18 urteko
nerabeetarainokoek lantzeko
materiala izango da. Elkarlanean
osatu dute Euskal Herriko Ikasto-
lek eta AEK-Korrikak, eta
www.ikastolak.net eta www.ko-
rrika.org guneetan eskura daite-
ke.

Haur eta gazteen euskararen
erabilera sustatzea eta indartzea
eta, bide batez, AEK-k antolaturi-
ko lasterketaren zergatiaz eta be-
harraz ohartaraztea da unitate

didaktikoaren helburua. Adin
tartearen arabera, era bateko jar-
duerak edo bestekoak egingo di-
tuzte ikasleek; baina 18. Korrika-
ren mezua, kanta eta bideoklipa
eta Korrika Txikirako prestaketa
guztiek izango dituzte. Euskara-
ren aldeko mezua ere denek edu-
kiko dute.

Haur Hezkuntzakoentzako
materialak ipuin bat du ardatz.
Haren ulermena landuko dute,
ikasleak protagonista bihurtuta.
Lehen Hezkuntzan, berriz, ipuin
horretatik eratorriko jarduerek
hartuko dute garrantzia, eta La-
bezomorroffekin, ipuineko prota-
gonistarekin, arituko dira lane-
an. Eskulan modura, maskota

sortuko dute. Bestalde, ikastetxe-
tik at, familia Korrikaren alde in-
plikatzeko asmoarekin, Zer da
Korrika? galdekizuna landuko
dute. Bigarren zikloko ikasleek
ere antzeko ariketak egingo di-
tuzte.

10 urtekoetatik aurrera, kide-
tze plangintza, euskararen alde-
ko konpromisoa eta jinkana lan-
tzen hasiko dira ikasleak. Adin
tartearen arabera, dantza bat as-
matu, abestia landu edo lipdub
bat prestatuko dute.

Irakasleei Korrika Txikiak an-
tolatzen laguntzeaz gain, AE-
Kren ekinbidearen alde egiten
duten lana eskertzeko modua di-
ra unitate didaktikoak.

Ikastetxeetan
ere, Korrika

Kristina Boan, Edurne Brouard eta Koldo Tellitu, unitate didaktikoaren aurkezpenean. LUIS JAUREGIALTZO / ARP
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Korrika hasi bezperan, herritarrak parte hartzera animatu ditu
Korrikako koordinatzaile Edurne Brouardek, «lasterka edo
kale bazterrean txaloka animatzea» ere Korrika egitea baita.

Hastear den Korrikari azken uki-
tuak ematen ari da Edurne
Brouard lasterketako koordina-
tzailea. Elkarlana eta euskalte-
gietako ikasleen ahalegina na-
barmendu ditu batez ere.
G Azken asteotako lanaren ondo-

ren, Korrika hasteko irrikan egongo
zara,ezta?
E Bai, noski. Egia esan gogo han-
dia daukagu Korrika jada martxa
hartzen ikusteko eta orain arte
egindako lan guztiaren fruituak
ikusten hasteko.
G Lasterketa hasi aurretik ere eki-

taldi ugari antolatu dituzue.
E Bai, hori dauka Korrikak. Ez
da soilik bidean ematen ditugun
hamar egunak. Korrika askoz
gehiago da. Azken batean, sei hi-
labeteko kanpaina bihurtzen da.
Kontuan hartu behar da Korrika-
ren mezua eta nondik norakoa
azaroaren 7rako aurkeztu genue-
la jendaurrean, eta oraindik hasi
gabe dagoela lasterketa. Benetan
kanpaina luzea da, baita nekeza
ere. Baina, oso emankorra denez,
guztiarekin pozik gaude.
G Andoaindik abiatuko da aurten-

go Korrika,Martin Ugalde kultur par-
ketik.
E Urteotan Martin Ugalde par-
kean batu den euskalgintzari kei-
nu bat egiteko asmoz hautatu du-
gu. Egindako aukeraketarekin
pozik gaude gu, eta kultur parke-
ko jendea ere hala egongo dela us-
te dugu.
G Baionari egokitu zaio amaierako

hiri izatea,hamabi urteren ondoren.

E Hiribururen batean amaitzen
da Korrika beti, eta, normalean,
hamar urtetik behin izaten da;
txandakatu egiten ditugulako.
Iruñea errepikatu egin genuen;
unean uneko beharrei erreparatu
behar baitie Korrikak sarri; eta,
unea nolakoa zen ikusita, Iruñe-
an berriz egitea garrantzitsuagoa
zela iruditu zitzaigun. Iparraldea-
ri bi urtez atzeratu zaio lekukoa. 
G Euskara ikasleak omentzea era-

baki duzue. Zergatik hautatu ditu-
zue?
E Korrika amaitu eta berehala
hasten gara hurrengoan pentsa-
tzen. Gure ustez, euskaldun mu-

gimendua bi urte geroago nola
egongo den irudikatzen dugu. Ez
da, beraz, ariketa erraza. Aurten
Eman euskara elkarri mezua era-
bili nahi izan dugu. Leloaren az-
pian dagoen mezua da hizkuntza
propio bat badaukagula, elkar
ulertzeko balio diguna, elkarri
hitz egiteko, elkarrekin ados jar-
tzeko... elkar horri eman diogu in-
darra. Mezu hori ardatz hartuta,
ezinbestean dator euskara daki-
ten pertsonak edukitzeko beha-
rra. Alde horretatik, pentsatu ge-

Edurne Brouard
«Ikasleen esfortzua
benetan kontuan
hartzekoa da»

«Euskalgintzatik
kanpoko
erakundeak elkarlan
honetara erakartzea
da oraingo erronka»

JON HERNAEZ / ARGAZKI PRESS

nuen zeresan handia daukatela
euskaltegietan dauden 30.000
ikasle baino gehiago horiek, me-
rezi dutela Korrikaren omenal-
dia, eurei esker ere plazaratzen
delako gure mezua. Kontuan har-
tu behar da euskara ikasteak es-
katzen duen esfortzua, fisikoa eta
psikikoa. Eta, zalantza barik, di-
ruarena. Hori nabarmendu nahi
dugu, eta horregatik erabaki du-
gu euskara ikasleak 18. Korrikan
omentzea.
G Bide batez esfortzu hori saritze-

ko ere balio al du?
E Duda barik. Hori da gure
nahia. Gure helburuak bete ahal
izateko, pertsona euskaldunak
behar ditugu. Jakina da Euskal
Herrian batzuk etxean jaso dugu-
la euskara, beste hainbestek esko-
laren bidez eduki dute aukera.
Baina, oraindik ere, badaude eus-
kaldundu gabeko hainbat pertso-
na, eskolak ez dituelako euskal-
dundu, kanpotik etorri direlako,
edo dena delakoarengatik. Eus-
kaltegietako euskalduntze proze-
suaren barruan daude. Horiek
egiten duten esfortzua benetan
kontuan hartzekoa da.
G Nolako bilakaera dute AEK-ko

ikasleek? Gorantz edo beherantz
egin dute?
E Ez dut batere gogoko hedabi-
deetan eta leku guztietan entzu-
ten den krisi ekonomiko famatu
hori errepikatzea. Ez zait batere
gustatzen. Baina ez dago zalan-
tzarik guztian sumatu dela, eta
gurean ere, nolabait, nabaritu du-

gu. Hasieratik esan dut, ikasleei
eskatzen zaizkien esfortzu guz-
tiez aparte, batere makala ez den
ahalegin ekonomikoa ere eska-
tzen zaiela. Guretzat hori penaga-
rria eta lotsagarria da. Uste dugu
badela garaia doakotasunaren bi-
dean zer egingo dugun plantea-
tzen hasteko. Omenaldiaren zati
bat bada hori agerian ipintzea.
G Elkar hitza nabarmendu duzu le-

hen. Elkarlanik gabe etorkizun gutxi
edukiko luke euskarak,ezta?
E Hori hala da; elkarlana oso ga-
rrantzitsua da. Euskalgintzak as-
paldi zabaldu zituen elkarlanera-
ko esparruak, eta horretan gabil-
tza. Euskalgintzatik kanpoko era-
kundeak eta bestelako eragileak
elkarlan honetara erakartzea da,
nik uste, oraingo erronka. Bide
onean gaudela uste dut.
G Itxaropentsua al zara etorkizu-

nari begira?
E Berez, emakume optimista
naiz, baina ez oinarri barik. Herri
honek sarri erakutsi du prest da-
goela hizkuntza propioaren de-

fentsan kalera irteteko, dirua
emateko eta egin beharrak egite-
ko. Zantzu guztiek esaten dute no-
rabide horretan jarraituko duela.
Are gehiago, 18. Korrikari buruz
dagokigunez, gero eta jende
gehiago ari gara erakartzen bo-
rroka horretara. Alde horretatik,
konfiantza osoa daukat, nahiz eta
arriskuak nabarmenak diren: he-
rri hau adi egongo da, ez du euska-
ra hiltzen utziko.
G Ospakizuna eta aldarria uztar-

tzen ditu Korrikak. Nagusitzen al da
horietakoren bat?
E Ezin izango nuke bereizketa
hori egin. Korrika Korrika da. Ba-
dauka bere alderdi ludikoa, baina
beti eskabide batzuen defentsan
egiten da. Ez nuke esango bat edo
bestea denik. Bere osagai guztiek
egiten dute Korrika. Zalantza ba-
rik, ludikoa bada horietako bat;
baina, zabaltzen duen mezua, lor-
tzen duen parte hartzea eta era-
kartzen dituen atxikimenduak
erreibindikatiboak dira dudarik
gabe.
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Herri guztiek gustura hartzen dute Korrikaren etorrera.
Aspaldiko partez, Zaldibiara itzuliko da bihar, eta
Sartaguda bigarrenez zeharkatuko du asteartean.

I
lusioa». Hitz hori aipatzen
dute Korrika zeharkatzen
duten herrietako biztanle-
ek. Ilusioa, euskararen al-
deko lasterketan herria

euskaltzalez beteta ikustea berri
pozgarria delako.

Zer esan Korrika herri hartatik
gutxitan pasatzen bada. Sartagu-
dako (Nafarroa) kasua da hori.
Herritarrek hamazazpi lasterke-

ta itxaron behar izan zituzten Ko-
rrika herritik barrena ikusteko.
Ondotik pasatu izan zen behin
baino gehiagotan, baina ez Sarta-
gudatik. Aurten, bigarrengoz ja-
rraian zeharkatuko du herria. 

17. Korrikako oroitzapen ezin
hobeak ditu Iñigo Telleria Ibaial-
de ikastolako zuzendariak: «La-
runbatean iritsi zen, 16:00etan.
Eguraldi paregabea egin zuen,

eta oso jendetsua izan zen. Ipa-
rraldetik jende ugari etorri zen,
eta festa giroa nagusi izan zen».

Aurten, baina, gauez pasatuko
da, eta ez du hainbeste jende era-
karriko. Horrek ere ez dio kopeta
belzten Telleriari: «Afaria egingo
dugu Sartagudan, denbora erra-
zago pasatzeko». Ikastolako hau-
rrek duela bi urte bezala goza de-
zaten, Korrika Txikia antolatu

dute Lodosan, eskola publikoan
euskara hautazko ikasgai gisa au-
keratu duten haurrekin batera.

Telleriaren hitzetan antzeman
daitekeen ilusio berarekin min-
tzatzen dira Zaldibiako Korrika
batzordeko kideak. Aurretik iga-
ro izan da lasterketa herritik, bai-
na urteak eman dituzte Ordiziara
edo ondoko herrietara joaten  par-
te hartu ahal izateko. 18. lasterke-
tak gurutzatuko du berriro Zaldi-
bia. Bihar pasatuko da 1.500 biz-
tanle inguru dituen Goierriko
herri horretatik, 21:00 aldera.
Nola ez, ilusio hitza behin eta be-
rriz aipatu dute berriro. Egural-

diari begira daude, hori bai; ira-
garpenak ez baitira onak. Hala
eta guztiz ere, herria girotzeko as-
moarekin kaleratuko dira zaldi-
biarrak. Arratsaldean pintxo po-
tea antolatu dute, herriko taber-
nekin adostuta. Herrian halako
ekintza bat egiten duten lehenda-
biziko aldia dute.

Herritarren parte hartzea na-
barmendu dute batzordeko kide-
ek, izan ere, jende asko mugitu du
Korrikak azken hilabeteotan, eta
kirol eta kultur taldeek kilome-
troak erosi dituzte. Aurretik, erre-
tiratuentzako talo jana eta 80 per-
tsonentzako afaria antolatu zituz-
ten.

Ibilbidea antolatzen
Korrika ibilbidea egiteaz ardura-
tzen da Juan Mari Urruzola. Guz-
tia ondo antolatzea «nahiko zai-
la» dela dio, «lehendabiziko da-
tuek, neurketek...» lan handia
baitakarte. Elkarlanak duen ga-
rrantzia nabarmendu du. Laster-
keta beti herri garrantzitsuetatik
pasatzen dela azaldu du, eta jaki-
na izaten dela hasiera eta bukae-
ra. Geratzen den lana guztia
«egokitzea» da. Hiriburu bakoi-
tzak, gainera, badu bere ordutegi
kuttuna. 

Normalean AEK-k aukeratzen
du zein herri gurutzatuko dituen
Korrikak; baina, noizbehinka, he-
rri batzuek eskatzen dutela esan
du Urruzolak. Ibilbidearen beste
bitxikeria bat ere nabarmendu
du: furgoneta ez doa beti korrika-
larien aurretik. Bidegorrietatik
eta itsasontzi bidez ere bidaiatzen
du lekukoak. Aurten, lehendabi-
zikoz, Uribarri Ganboako Azuako
pasabidea zeharkatuko du Korri-
kak. Orain arte inguruetatik iga-
ro izan da, oinezkoen pasealekua
zeharkatu gabe.

Irri egiteko iturri
Azkeneko Korrika, Lodosa zeharkatzen. Euskaltzale andana erakarri zituen AEKren euskararen aldeko lasterketak. RAUL BOGAJO / ARGAZKI PRESS


