
ARGIA | 2015/11/29 43

KOMUNITATEA

Nork ez du ezagutu sukaldeko pareta ba-
tean jarrita ARGIAko egutegia? Nor ez da 
ahalegindu kolpe bakarrean atzeratuta-
ko egun guztiak kentzen, konturatu den 
arte gehiegi direla eta pixkanaka erre-
tiratu beharko dituela? ARGIAko klasi-
koetako bat bezala ere definitu du batek 
baino gehiagok.

Egutegia itxuraz betiko samarra da, 
zenbakia nagusi den orrialdean jaiegu-
nak, egun seinalatuak, santuak, euskal 
izendegia eta eguzkiaren, ilargiaren eta 
mareen gorabeherak aipatzen dizkiguna. 

Baina egutegiak bere erabilera-formu-

la du, sorpresa kaxa baten modukoa: orri 
bat kentzen duzun aldiro, atzealdean ira-
kurgai labur eta desberdin bat izango 
duzu. Gaiak askotarikoak dira; zientzia-
ri lotua izan daiteke, astekari honetako 
Denboraren Makina saileko pasarteren 
bat, baratzerako trikimailuren bat edo 
baita errezeta bat ere, esaterako. 

Urteroko oparia da, baina gaurkota-
suna mantentzeko ahalegina egiten da. 
Nork irudikatuko zuen bada, twiterrez 
bidalitako hitzokeiek (hitz joko burutsu 
eta umoretsuak) ARGIAko egutegian be-
ren tokia izango zutenik? n

Txomin Perurenari 
1985eko ARGIA opari 
Euskal txirrindulari eta zaleak bildu 
zituen Gabiria Koparen lehen edizioan, 
omenaldia jaso zuen Perurenak. Ando-
ni Egañak idatzitako bertso sorta eta 
ARGIAren 1985eko ale bat jaso zituen 
opari. “Euskadiko afizioa bezalakorik 
ez dut inon topatu”, zioen azaleko goi-
buruak. Argazkian Orbea taldeko hiru 
ziklista ageri dira, Peio Ruiz Cabestany 
tartean. 

Batura proiektuaren 
babesle gara
Ekonomia sozial eraldatzailearen 
Euskal Herriko mapa osatzea du hel-
buru Batura proiektuak. Zertarako? 
Herritarrok kontsumo arduratsu-
rako, identifikatu ditzagun hainbat 
balio eguneroko praktikara darama-
ten proiektuak. Besteak beste, langi-
leak enpresaren jabe izatea, proiek-
tuaren kudeaketa parte-hartzailea 
izatea, guztion onurarako ekonomia 
jarduerak burutzea... ARGIA ekono-
mia sozial eraldatzailea da eta ekar-
pen ekonomikoa egin dugu.  

“ Geografikoki ala politikoki 
beste nonbaitera 
begiratzeko prisma da 
ARGIA. Sarean berriz, 
mundu txikiak handiago 
egiten ditu”
Joanes Etxebarria, 
ARGIAko kolaboratzailea

AGENDA
Trantsizioak erakusketa
Lau hamarkadetako eraldaketa anitzak, 
ARGIAko artxiboko argazkien bidez.
•	 Hernanin: azaroaren 30etik abenduaren 

2ra, Biteri Kultur Etxean. Bisita gidatua 
azaroaren 30ean, 19:00etan.

Astekari berrituagatik topa egin genuenekoa 
Azaroaren 12an arratsaldez gure erredakzioak ez-ohiko itxura hartu zuen. Lasarte-Oria-
ko pabiloian kolaboratzaile, lagun eta ARGIAko kide ugarik aurkezpen-festa txiki batekin 
ospatu genuen astekari eraberritua jadanik kalean dela. Urtebetez eraberritze prozesuan 
murgilduta aritu gara ARGIAn: proiektu jasangarri, parekide eta parte-hartzailean sa-
kondu dugu, etxe barrutik hasita. Osteguneko aurkezpen ekitaldian bertaratutakoekin 
aldaketaren gakoak aztertu genituen eta ARGIAren egoitza ez ezik, guretzako funtsezkoak 
diren Ametzagaiña Taldeko beste enpresen instalazioak ere bisitatu genituen: Antzan as-
tekariko orrialdeak nola inprimatzen diren ikusi genuen; komunikazio eta teknologia be-
rriak uztartzen dituen Iametza enpresak eskaintzen dituen zerbitzuak ezagutu genituen; 
eta euskal prentsan hainbat jauzi ematerakoan Adur informatika enpresak bermatutako 
baliabideak klabeak izan zirela gogoratu genuen.
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