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CórreEla Gasteizen zehar lasterketa
herrikoia eta martxa solidarioa da, Alboko

Esklerosi Amiotrofikoa ikusarazteko eta
Adela Araba elkarteak gaixo dauden

pertsonei eta haien familiei laguntzeko
garatzen dituen programetarako dirua

biltzeko.

CórrELA



Noiz eta non?
Irailaren 25ean egingo da, 
10: 30etik aurrera, Prado
parkean, Vitoria-Gasteizen
(Araba).



Lasterketa eta
ibilaldi
solidarioa12:30

1,8 KM

IBILALDI

10:30
10 KM

LASTERKETA

Ibilaldiak:
www.rockthesport.com/es/evento/correla/

documentacion



eta askoz gehiago...

11:00 - 12:30 
HAURRENTZAKO TAILERRAK

ETA
MAGIA IKUSKIZUNA

TAILERRAK ITAKA AISIALDI TALDEAREN
 ALDETIK EGINGO DIRA (@ITAKA_VG)

 ETA MAGIA IKUSKIZUNA 
@SHOWILUSIONISMA - REN ALDETIK

 
 

11:30 - 12:30
ZUMBAKO

MASTERCLASS

13:00 - 15:00
DJ SAIOA

DJ SAIOA

@DJL2_IELTXU
@WILDWARRIORDANCE -

@ZUMBA_CON_SABINE

@MONICASOLANO10802

@LORY.ICH



 Alboko Esklerosi
Amiotrofikoa

Nerbio-sistema zentraleko gaixotasun
bat da, neurona motorren endekapen
progresiboa duena. Horren ondorioa
giharren ahultasuna da, paralisiraino

iristen dena, gorputzeko alde
batzuetatik besteetara hedatuz.



AEA 
zenbakitan 
Euskadin

Gaur egun, Euskadin
200 kasu berri

diagnostikatzen dira
urtero.

Araban 40 kasu berri
diagnostikatzen dira

urtero.

Batez besteko adina 60
urtekoa bada ere, 23

urterekin
diagnostikatutako

kasuak ditugu Euskadin.
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 Adela Araba

Taldea

Víctor Llano Babesleak
 
 

Kontratatutako
langileak

 

Boluntariotza
 
 



Adela Araba
Arabako Alboko Esklerosi Amiotrofikoaren

(AEA) elkartea da. Gure jarduera nagusia
AEAko gaixoen, haien senideen eta

testuinguruaren bizi-kalitatea hobetzea da..
Osasun-arloko profesionalak, erakunde

publikoak, gizarte-eragileak eta, oro har,
gizartea sentsibilizatzeko proiektuak ere

baditugu, haien errealitatea ezagut dadin.

Informazio gehiago: 
www. adelaeuskalherria.com



LASTERKETA 10KM IBILALDI 1,8KM 0 DORTSALA BIRTUALA

INSKRIPZIOAK: WWW.ROCKTHESPORT.COM/ES/EVENTO/CORRELA

Nola parte hartu?
Ezin bazara joan eta korrika egin

nahi baduzu, aukera hau duzu.
Aukera honen bidez, edozein

lekutan egin dezakezu korrika,
bai aire zabalean, bai korrika

egiteko zinta batean.
RockTheSporten plataformari

esker zure kilometroak
zenbatuko dira.

0 Dortsala inskripzio
solidarioa da, dohaintza

bat egin dezakezu eta zure
ekarpena Adela Arabari

emango zaio.

1,8 km-ko ibilaldia, parte
hartu nahi duten pertsona

guztiek proba egiteko aukera
izan dezaten.

10km-ko lasterketa Gasteizen
zehar, gaixotasunari

ikusgarritasuna emateko
helburuarekin.

Lasterketa edo martxa aukeran bere aulki
elektrikoetatik edo Mendi Solidarioen Elkarteko

boluntarioek gidatutako joelette aulkien laguntzari
esker parte har daiteke (@montesolidarios).

Kontsultatu: adelaalava@gmail.com



Boluntariotza
Giza baliabideak proiektu hau gauzatu ahal

izateko funtsezkoak dira  Alde horretatik,
antolaketa-taldearen barruan boluntariotzak

balio handia du..
 

Boluntario taldeko kide izan nahi baduzu,
Instagram kontutik sar zaitezke estekan:

@correla_2022.

Informazio gehiago gure Instagram kontuan:
@correla_2022



Laguntzaileak eta
babesleak

Parte hartu nahi duten pertsonak, erakundeak eta enpresak bilatzen
ditugu.

 
Araba Adelak antolatzen duen taldea irekita dago lasterketa

gauzatzen laguntzen duen edozein lankidetza edo laguntza mota
onartzeko. Gizakia, ekonomikoa edo materiala izan, dena ongi

hartuko da, baldin eta ekitaldiaren izaerarekin bat badator eta egiten
ari den lanarekin bat badator.

 
 
 

         EMAIL: adelaalava@gmail.com 
TELEFONO ZENBAKIA: 688 77 19 35 



Babesleak



Laguntzaileak
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