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ARGIA KOMUNITATEA

Zazpi hilabete pasa al dira dagoeneko ho-
netaz idatzi nizuenetik? Sailarekin atzo 
hasi ginela ematen du eta... “Gunea”ri 
(zozketa eta sarien txokoa) ARGIA proiek-
tuak egindako azken hausnarketen harira 
egindako aldaketen berri eman genizuen 
iragan neguan. Euskal Herriko eragile so-
zialei leku bat ireki nahi izan zaie, beren 
lana geure egin eta balorean jarri. ARGIAk 
bere sentitzen baititu (behin eta berriz 
errepikatuta ere ez gara hau esateaz naz-
katzen) eragile horiek lanean diharduten 
borrokak eta baloreak.
 Eta pentsatuko duzu, irakurle, “bai bai, 
hori guztia oso ondo dago baina orain ar-
tekoa behintzat kontatua didazu hilabete 
batzuk lehenago; eta ezer berririk esaten 
ez badidazu hiru lerro baino lehen hu-
rrengo artikulura egingo dut salto”.
 Leku-aldaketa da berrikuntzatako bat. 
Gunea saila, irakurtzen ari zaren orri 
honen ondora ekarri dugu. Urtetan as-
tekarian egin den zozketa edukiz bete 
ondoren, ARGIAk bidelagun nahi dituen 
eragileak izanik eta ikusita beti ari garela 
ARGIAren lagunak, babesleak, irakurleak, 
komunitatea... eta ARGIA osatzen duen 
guztiaz hizketan, ez al da logikoagoa Gu-
nea bera komunitatetik gertu egotea? Ho-
rra, behintzat, gure gogoeta.

 Sari edo eskainitako produktu bakoi-
tza joango da, gainera, azalpen txiki ba-
tez lagunduta. Ulertzen baitugu bultzada-
txoa dela bai produktuarentzat eta baita 
eragilearentzat ere. Nolabaiteko erakus-
leiho izan nahi du ARGIAk, espazio bat 
ireki eta proiektuak ezagutzera emate-
ko. Baina orain arte balore bati hilabete 
bat eman bazaio, hemendik aurrera gaiak 
ere nahastuta joango dira, hau da, balore 
ezberdinetan oinarritutako produktuen 
“saskia” eskainiko da hilero. Astero eragile 
edo elkarte batek eskainitako materialak 
izango du protagonismoa. Sari hori izan-
go da zozketa-gai webgunean eta ohiko 
bideetatik zozketan parte hartzen duten 
ARGIAko kideen artean. Era berean, hu-
rrengo asteko saria zein izango den ikus-
teko aukera egongo da.
 Ezin egin, ordea, eragileen parte har-
tzerik gabe, ezta? Horretarako ere apro-
betxatu nahi dugu tarte hau, herri mu-
gimenduetan, proiektu ezberdinetan 
murgilduta dabiltzanei zozketan parte 
har dezaten eskatzeko.
 Produktu edo eskaintzaren bat badu-
zue herritarrari zabaldu nahi diozuena, 
jarri harremanetan gurekin telefono ho-
netara deituta: 943446815 edo helbide 
honetara idatzita: gunea@argia.eus. n
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Zozketak ere komunitatea  
egiten du

ARGIA IRRATIETAN
•	 Euskal Irratiak: 

Astelehenetan, 8:00etan.
•	 Euskalerria Irratia: 

Astearteetan, 16:15ean.
•	 Xorroxin Irratia: 

Astearteetan, 18:00etan.
•	 Info7 Irratia: 

Asteazkenetan, 16:15ean.
•	 Bizkaia Irratia: 

Asteazkenetan, 11:30ean. 
•	 Bilbo Hiria Irratia: 

Ostegunetan, 10:30ean.

Urriaren 1ean 
Ondarroan: zatoz 
ARGIA Egunera!
Aurtengoan larunbatez ospatuko dugu 
ARGIA Eguna, Ondarroan, “Puntadaz 
puntada txikitik eragiten” lelopean.
 Bezperatik joan nahi duenak ere aurki-
tuko du festarik: Trantsizioak erakusketa 
ikusgai egongo da eta gauean kontzer-
tuak izango dira ranpan.
 ARGIA Eguna 10:00etan ibilaldi gida-
tua eginez hasiko dute goiztiarrenek, eta 
egunean zehar izango dira jolas hezitzai-
leak, eragileen azoka, herri bazkaria, kale 
animazioa, Olinpiada desobedienteak, 
kontzertuak...
 Argiazaleen Topaketan aukera izango 
duzu ARGIAn lantzen ari garen harpide-
tza eredu berritua lehen eskutik ezagu-
tzeko eta ekarpenak egiteko.
 Ez galdu aukera balioetan oinarrituta-
ko festa egin eta zu bezalaxe argiazaleak 
direnak ezagutzeko!


