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KORRIKA  Kilometroa erosi dute Udalak eta Osinalde elkarteak

 Erbie elkarteak eta Gazte taldeak, zer?.

 Korrika laguntzailea: 12 € ordainduta Korrika laguntzaile txartela, pina eta hainbat 
dendetan deskontuak izango ditugu. Informazio gehiago: www.korrika.eus webgunean

 Korrika lagun: Komertzio, taberna, enpresa eta abarrek ere badute Korrikari 
laguntzeko aukera. Goierriko Korrikako arduraduna laster jarriko da gurekin 
harremanetan kontu hau bideratzeko eta behar den lekuetara laguntza eske joateko. 

 Toki hauetatik pasatuko gara diru-laguntza eske; apirilaren 5a baino lehen eman 
sobreak Iñigori.

 - Ostatu (Jokin), Aztiri erretegia eta Aztiri Bat elkartea (Xabat), Korta (Nekane), 
Guraso elkartea (Iñigo), Altzibar (Blanka), Arrondo (Eresti), Lasa (Leire).

 Autobusak egongo dira Goierritik Garesera Korrika hasierara joateko, eta baita 
Gasteizera Korrika amaierara joateko ere. Horren propaganda egingo dugu behar 
denean

 Korrika txikia egingo al dute eskolakoek?





 Apirilaren 13an, goizeko 9:30ean pasatuko da Altzibar paretik. Mutilo aldetik 
etorriko da eta zumarraga aldera joango da. Ordutegia ikusita, 11:30ak aldera pintxo 
lehiaketa egitea pentsatu dugu eta ondoren bertso saioa. Propaganda egiteko kartel 

http://www.korrika.eus/


mutuak marrazketa tailerrekoek apaindu dituzte.

 ● Pintxo hotzak prestatu beharko dira (11 pintxo)

 ● Banaka, binaka edo nahi den bezala

 ● Bakoitzak bere etxetik prestatuta ekarriko du

 ● Bi kategoria izango dira: umeena eta helduena

 ● Epaimahaia egongo da eta irabazleentzat sariak

 Pinto lehiaketaren ondoren, bertsoak izango dira

36ko gerran ibili
ziren gabiriarrei

buruzko lana

 Aimar Maiz 36ko gerran ibili ziren gabiriarrei buruzko lana egiten ari da. Aurreko 
legegintzaldian Foru Aldundiak memoria historikoaren baitan atera zuen diru-
laguntzarekin hasi zen proiektua. Lana bukatua du, baina argitaratzeko txukuntzea 
falta da. 2019.urtean gauzatzea da asmoa.

Makilari
Datorren asterako ea Makilariren lehen proba izaten dugun,  Aste Santuko oporrak       baino 
lehen ateratzea baita asmoa


