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Donostian, 2021eko irailaren 4an 

 
Gure nahia da TRAS LA ELA EN VELA proiektua aurkeztea. Hirugarren urtez egingo da, eta urtero 

Alboko Esklerosi Amiotrofikoa (ELA) duten gaixoen alde egiteko asmoz sortu da. 
 

2018an, TRAS LA ELA EN VELA proiektua "El Desafío Fisterra 2018" 
(https://www.youtube.com/watch?v=Z5uSSst0zzk), izan zen, Bilbon hasi eta Fisterrara iritsi eta, etxera 
itzultzean, Kantauriko ELAko elkarte guztiak  bisitatu zituena. Parte hartzaileak Iñaki Elorriaga, ELAko gaixoa 
eta proiektuaren arima, Unai Basurko, Kepa Junkera, Jon Aurtenetxe eta Josu Martinez izan ziren. Alboko 
Esklerosi Amiotrofikoa (ELA) ikusaraztea eta Adela Euskal Herria Federazioaren bidez gaixotasunaren aurka 
borrokatzeko  dirua biltzea izan zuen helburu. 
 

TRAS LA ELA EN VELA ondoren, 2019an, "Abra 2019ko triatloia" bihurtu zen 
(https://adelaeuskalherria.com/2020/03/23/amar-la-vida/), Getxon. Horren helburua zen Zainketa 
aringarriek ELAko gaixoentzat duten garrantzia ezagutaraztea eta dirua biltzea lboko Esklerosi  
Amiotrofikoaren Bizkaiko Elkartearentzat. Ideia honen inguruan beste kirolari garrantzitsu asko bildu ziren: 
Begoña Beristain, Jaime Caballero, Eneko Van Horenbeke, gaixoak, senideak eta lagunak. Egunero-egunero 
kirolean trebatzen direnek gaixotasunarekin egunero ahalegintzen direnekin beren helburuak lortzeko 
egiten duten ahaleginaren arteko antzekotasuna lortzea. 

 
Aurten, erronka "GorbELA 2021" izango da, Gorbeia mendira igotzeko, Mendi Solidarioak 

elkartearekin batera ( http://montessolidarios.org ). ELArekin, zaintzaileekin eta senideekin, boluntarioekin 
eta ELArekin duten kolektiboarekiko hurbiltasuna erakutsi nahi duten guztiekin. Helburuak: gure 
gaixotasunari ikusgarritasuna ematea, bereziki bere zainketa aringarrien beharrari, eta Adela Euskal Herria 
Federazioarentzako funtsak jasotzea, ELA gaitza duten pertsonei eta haien familiei zaintzen jarraitu ahal 
izateko. 

 
            Horregatik guztiagatik, jakinarazten dizuegu jardunaldi hau datorren igandean izango dela, 2021eko 
irailaren 19an. Aire zabaleko ekitaldi bat da, eta eskatzen dugu uneoro errespeta daitezela hura egin zen 
unean indarrean zeuden segurtasun-neurriak, bizikidetza eta anaitasun egun bat bizi ahal izateko, 
Gorbeiarako igoera gure gaixotasunari ikusgarritasuna emango dion marea berde batekin jantziz. 

 
Zure komunitatearen kamiseta berdea badaukazu, ekarri! 
Oraindik ez badaukazu, hemen jakinarazten dizugu nola lortu zurea: 

https://forms.gle/viZ42L6NHjq46qhr7. Gainera, zure hornidura-poltsa lortzeko aukera ere baduzu! 
Ahal duzun tokiraino egin dezakezu ibilbidea, beti izango dituzu lagunak eta familiak partekatzeko eta 
hitz egiteko. 

 
Euskal Herriko Federaziotik agur bero bat bidaltzen dizuegu. 
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