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KOMUNITATEA

Zuri ere iritsi zaizu ale berezi bat etxe-
ra? Niri bai, eta ez dut oso ondo harra-
patzen nondik doazen tiroak... Aktua-
litatearen Gakoak... 2016ko urtarrila... 
Hilabeteko gaien bilduma egiten hasi 
dira orain ARGIAn? A! Itxaron itxaron, 
barruan eskutitz bat du: “ARGIAko kide 
estimatua, bla bla bla, Larrun eta asteka-
ria berritu genituen, blo, blo, blo, Euskal 
Kulturaren Urtekaria, bli, bli, bli...”. Aaa 
bale bale, urtekari berritua da! Bazen 
garaia, ARGIAko hauek zer pentsatzen 
zuten bada, Euskal Kulturaren Urtekaria
horrek betiko iraungo ziela ala?

Baina onartu beharra daukat, era-
berritzen hasita aldaketa handia egin 
dute. Lehen urtekaria irekitzen zuten 
bi kronika sakonek, eta orain horrela-
ko zortzik hartzen dute protagonismoa 
liburuxkaren lehen herenean. Kultu-
raren, hezkuntzaren eta hizkuntzaren 
gaiak alde batera utzi gabe, ARGIAk 
egunero lantzen dituen beste zenbait 
gai eta balore gehitu nahi izan dizkio-
te urtekariari: ingurumena, feminis-
moa, herri mugimenduak, gizarte gaiak, 

ekonomia, politika, kirola... Eta atal ho-
netan 2015ean zehar gertatu diren eta 
zer esana emango duten aktualitateko 
gaien gakoak azaldu nahi dizkigute, ira-
kurketa patxadatsu eta sakon bat eskai-
ni. Zortzi kronika orotara.

“Joerak” dira tarteko atala, liburux-
karen bigarren herenean. Aurreko zati-
ko kronikena baino modu laburragoan, 
baina lehen planora ekarri edo iritsiko 
diren gaiak mahai-gainean jartzen aha-
legindu dira, datozen hilabeteetako ten-
dentziak erakutsi nahirik-edo. Hamabi 
joera, Joseba Larratxeren ilustrazioekin.

Eta nola ez, “ARGIAren onenak”. Bildu-
ma ederra jasotzen du urtekariak azken 
zatian. Egunero webean eta astero pape-
rean argitaratzen den guztia irakurtzea 
zaila da, eta urteko erreportaje, artikulu 
eta elkarrizketa esanguratsuenak bil-
tzearen hautua egin da. Denborari eus-
ten diote, eta tartea dugunean besaul-
kian eseri eta berreskuratzekoak dira.

Papera klasiko bat baino gehiago dela 
sinesten dugunontzat apalategian izate-
ko modukoa! n

“ ARGIA Sariak dira urteko 
egunik politena. Euskal 
kulturako jende langilea 
biltzen delako bertan”
Imanol Lazkano, 
Bertsolaria
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Europako 
parlamentuan
GUE Europarlamentari taldean dagoen 
EH Bilduk gonbidatuta, Ekonomia So-
zial Eraldatzailearen I. Foroan izan zen 
ARGIA, Bruselan, Euskal Herriko beste 
hainbat eragilerekin batera. Harreman 
sarea lantzeko ere balio izan zuen bi-
daiak. Urko Apaolazak Angelu Itsua blo-
gean egin zuen zuzeneko jarraipenean 
irakur dezakezu jardunaldien edukia .

AKTUALITATEAREN GAKOAK

Aktualitatea patxadaz ere 
irakur daiteke

Txioak urtekari 
berrituaz




