
 

 

 
 

 

XXX. Rikardo Arregi Kazetaritza Sariak 2018 

30 urte, 10 mugarri 

 

BANATU DIRA AURTENGO RIKARDO ARREGI KAZETARITZA SARIAK 
“30 URTE – 10 MUGARRI” LELOPEAN 

 
Azken bost hamarkadetan euskarazko kazetaritzan mugarri izan diren hamar ekimen 
egin dira aurtengo sarien jabe: Anaitasuna, Zeruko Argiatik Argiara, Ttipi-Ttapa, 
UPV/EHUko Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea, EITB, Elhuyar aldizkaria, 
Euskaldunon Egunkaria, Euskal Irratiak iparraldeko federazioa, Eibar.org eta Goiena. 
 
  

 Hogeita hamargarren urtebetetzea ospatuz eman dira ezagutzera, eta banatu, 2018ko 
Rikardo Arregi Kazetaritza Sariak, “30 urte – 10 mugarri” lelopean.  Andoainen, Bastero 
Kulturgunean izan da  ekitaldia, urriaren 26ko ilunabarrean. Bertan izan dira Andoaingo alkatea, Ana 
Carrere, Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika sailburua, Bingen Zupiria, Nafarroako 
gobernuko Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanetako kontseilaria, Ana Ollo, Araba, Bizkaia 
eta Gipuzkoako Foru Aldundietako ordezkariak, Andoaingo zinegotziak eta euskal herri-aginteetako 
beste hainbat herri-ordezkari. Bertan izan dira, halaber, Rikardo Arregiren sendikoak eta euskal 
hedabide ezberdinetako profesional eta aurpegi ezagun ugari, eta, jakina, epaimahaikideak eta 
aurtengo saridunak. Kazetaritza Sariak aurten hogeita hamar urte betetzen dituenez, edizio berezia 
antolatu zuen Andoaingo Udalak aurtengorako, eta ekitaldia bera ere berezia izan da. Euskarazko 
komunikazioaren esparruko askotariko lagunak eta euskalgintzako aurpegi ezagun ugari gerturatu 
dira Andoaingo ekitaldira. Euskal komunikazioaren festa, hogeita hamar urteotako ekitaldirik 
jendetsuena izan da. Joxan Goikoetxea, Olatz Prat eta Iosune Marinek modu hunkigarrian eta bikain 
interpretatutako kantu eta musikak gozatu du ekitaldia. Dani Álvarez eta Ilaski Serrano kazetariek 
aurkeztu eta gidatu dute ekitaldia, zeina ETBk zuzenean emititu baitu.   
 
 Ekitaldiari hasiera eman zaio, 1966an, Usurbilen, Udarregi bertsolariari egindako omenaldian  
Rikardo Arregik egin zuen mintzaldi zirraragarri eta sutsuaren pasarte batzuk bere ahotsean 
entzunez. Jarraian, Kazetaritza Sariaren hogeita hamar urteetako errepasoa egiten duen bideoa 
proiektatu da, Joxan Goikoetxeak okasiorako sortu duen musika ederraz lagunduta. Eta,  XXX. 
Rikardo Arregi Kazetaritza Sariaren testuinguruan, On Time ekoiztetxeak eta EITBk herri-erakundeen 
babesarekin egin duten Zubi lana dokumentalaren aurrerapen laburra proiektatu da, lehen aldiz, 
ekitaldian. Euskal kazetaritzaren errepaso bikaina egiten du dokumentalak, hainbat eragileren 
eskutik. Aipatu dokumentala osorik urriaren 29an, astelehen gauean emango du ETBk bere lehen 
katean.   
 



 
 Rikardo Arregi Kazetaritza Saria Andoaingo Udalak sortu zuen duela hogeita hamar urte,  eta 
harrezkero urterik urte, hutsik egin gabe, egin du deialdia, Eusko Jaurlaritzaren Kultura eta Hizkuntza 
Politika Sailaren  dirulaguntzaz. Euskal kazetaritzaren sari aitzindari eta dekanoa da Rikardo Arregi 
Kazetaritza Saria, eta bere helburua da euskarazko kazetaritzaren kalitatea, bikaintasuna eta 
berrikuntza bultzatzea.  
 
 XXX. edizioa da aurtengoa, eta, urtebetetzea ospatzeko asmoz, edizio berezia anolatzea 
erabaki zuen Udalak. “Izan zirelako gara” aldarrikapenaren aitormena izatea bilatu du edizio honek. 
Horretara dator aurtengo leloa: “30 urte – 10 mugarri”. Rikardo Arregiz gero, azken bost 
hamarkadetan alegia, euskarazko kazetaritzak egin duen aurrerabide ikaragarrian mugarri izan diren  
hamar ekimen saritu dira. Horrela, bada, aurtengoa ez da izan ohiko edizioa, oraingoan egin dena 
izan baita, atzera begira jarri eta aitortu eta saritzea azken berrogeita hamar urteotan euskarazko 
kazetaritzak egin duen ibilbidean protagonista nagusi eta biderakusle izan diren hamar mugarri. 
 
 Andoaingo alkate Ana Carrerek egin du ekitaldiko lehen mintzaldia. Bertaratuei eskerrak  
eman eta aurtengo edizioaren berezitasuna “izan zirelako gara” aldarrikapena dela azpimarratu 
ondoren, adierazi du “gaur egungo euskarazko kazetaritzak, zorionez, antzekotasun gutxi du 
iraganekoarekin. Aurrera egin du, hazi egin da, heldutasuna eskuratu du. Baina hau ez da hutsetik 
sortu azken urteotan. Urte askotako eta jende askoren lana dago oinarrian. Izan ere, egia baita “Izan 
zirelako gara!”. Horregatik ospatu nahi izan ditugu Sari hauen hogeita hamar urteak, atzera begira 
jarri eta, Rikardo Arregiz gero, euskarazko kazetaritzan mugarri izan diren hamar ekimen sarituz,  
bidegile eta biderakusle izan diren hamar mugarri ezagutzera eman eta goraipatu nahi izan ditugu. 
Aurrera begira gaude, ordea, eta Rikardo Arregi Kazetaritza Sariak izango du hogeita hamaikagarren 
edizioa, eta beste edizio asko. Eta gainera, indarberrituta etorriko da. Hori da Udalaren 
konpromisoa”.   
 
 Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburu Bingen Zupiriak egin du 
ekitaldiari amaiera emateko mintzaldia, eta adierazi du “Rikardo Arregi Sariek 30 urte bete dituzte, 
eta hiru hamarkada hauetan euskarak azken mendeotako biziberritzerik azpimarragarriena bizi izan 
du. Ez da kasualitatea izan. Gizartearen gehiengoaren babesarekin, erakunde publikoek eta hainbat 
eragilek lan handia egin dute euskarak galdutako denbora berreskura zezan. Bide horretan, 
funtsezkoa izan da hedabide publiko zein pribatuek egin duten ahalegina euskarazko kalitatezko 
informazioa eta entretenimendua euskal herritarrengana helarazteko. Gaurko ekitaldi honen 
helburua da ibilbide horretan protagonista izan direnen lana aitortzea eta txalotzea. Eredu eta 
pizgarria izan dadila etorkizunari begira egin beharrekoa hauspotzeko”.  
 
 Bertan izan dira, halaber, Nafarroako Gobernuko Herritarrekiko eta Erakundeekiko 
Harremanetako kontseilaria, Ana Ollo;  Arabako Foru Aldundiko Euskara, Kultura eta Kirolak Saileko 
diputatua, Igone Martínez de Luna; Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzako 
Euskara Sustatzeko zuzendaria, Estibalitz Alkorta; Nafarroako Gobernuko hizkuntza politikaren 
arduradun eta Euskarabideako zuzendaria, Mikel Arregi, eta Gipuzkoa eta Bizkaiko Foru Aldundietako 
euskara arloko zuzendariak, Garbiñe Mendizabal eta Ana de Castro, hurrenez hurren.    
 
Sariak: 10 mugarri 
 
  Epaimahaiak izendatu dituen hamar mugarriak ezagutzera eman dituzte Dani Álvarez eta 
Ilaski Serranok. Epaimahaiak azpimarratu nahi izan du, mugarrien hurrenkera ez dela inondik ere 
kualitatiboa, huts-hutsik kronologikoa baizik. Mugarri gisa saritutako ekimenaren sorrera-urtearen 



arabera ordenatuta eman dira ezagutzera 10 saridunak. Saridun bakoitzaren ordezkariari, 
aitormenaren diploma ez ezik, Xabier Laka eskultoreak berariaz edizio honetarako sortu duen 
mugarri eskultura txikia eman zaio.  
 
 Honakook dira saritutako hamar mugarriak: 
 
 - ANAITASUNA. Epaimahaiak aipatutako arrazoi ugarien artean ageri dira honakoak: 
“newsmagazine eredua euskarazko prentsara ekarri izana, formatu modernoa, eduki modernoak... 
kazetaritza modernoa. Eta bestetik, euskara batuari egindako ekarpena”. 
 

 - Zeruko Argiatik ARGIAra. Epaimahaiak aipatutako arrazoi ugarien artean ageri dira 
honakoak: “Rikardo Arregiren itzalpean, iraultza eta  modernotasuna ekarri dutelako; ideia 
laborategi izan delako; beste hedabideetarako harrobi izan delako. Laburbilduz, euskal kazetaritzaren 
ADNa ezin hobeto islatzen duelako, Zeruko Argiatik ARGIA-ra da mugarri hau”. 
 
 - TTIPI-TTAPA. Epaimahaiak aipatutako arrazoi ugarien artean ageri dira honakoak: “Inon 
bada-eta, toki hedabideetan garatu da, 1969tik hona, euskarazko komunikazioa. Jadanik sendoturik 
ematen duen errealitate horrek bere aitzindaria izan zuen: Ttipi-Ttapa aldizkaria. Beran sortu zen, 
1982an. Euskal Herriko zoko guztietan sortu diren bertze aldizkarien bide-erakusle espanturik gabea 
izan da urte hauetan guztietan”. 
 
 - UPV/EHUko GIZARTE ETA KOMUNIKAZIO ZIENTZIEN FAKULTATEA. Epaimahaiak aipatutako 
arrazoi ugarien artean ageri dira honakoak: “Euskal kazetari profesionalik gabe ez legoke euskarazko 
kazetaritza modernorik. Euskarazko kazetaritza unibertsitatean sartu zuen, eta geroztik 
globalizazioaren erronkei eta euskal gizartearen komunikazio beharrei erantzuteko gai diren 
profesionalak prestatzen jarraitu du”. 
 
 - EITB. Epaimahaiak aipatutako arrazoi ugarien artean ageri dira honakoak: “Euskarazko 
kazetaritzaren aitzindariak aitzindari, lehen uzta oso eta betea 1982an hasi ginen jasotzen. EITBko 
kazetariek, kazetari-hizkera betea osatu dute urtez urte kiroletan, politikan eta  beste hamaika 
esparrutan. Hizkuntzari dagokionez, herritarrak euskaraz informatu eta entretenitzerakoan, 
bultzagile izan dira medio honetako kazetariak. Hizkuntza eta gizartea, biak aberastu ditu mugarri 
honek”. 
 
 - ELHUYAR aldizkaria. Epaimahaiak aipatutako arrazoi ugarien artean ageri dira honakoak: 
“euskaratik zientziara begira jarri eta zientziaren berri euskaraz ematea ahalbidetu duen hedabidea 
da. Halley kometa, osasun eta medikuntza gaiak, teknologia mekanikoa eta digitala, biologia… gai 
horiek eta beste asko euskaraz jorratu eta zabaldu ditu”. 
 
 - EUSKALDUNON EGUNKARIA. Epaimahaiak aipatutako arrazoi ugarien artean ageri dira 
honakoak: “Funtsezkoa da hedabide honek euskararen biziberritzeari  eta informazioa euskaraz 
jasotzeko eskubideari egindako ekarpena. Eta erabakigarria, orobat, euskarari prentsa idatzian eta 
Interneten egindako lekua. 2003an bidegabeki itxi zuten arren, gaur egun Berrian bizirik dirauen 
mugarria da Euskaldunon Egunkaria”. 
 
 - EUSKAL IRRATIAK iparraldeko federazioa. Epaimahaiak aipatutako arrazoi ugarien artean 
ageri dira honakoak: “Azken hamarkadetan Ipar Euskal Herrian euskal irratien sorreraren lekuko izan 
gara: Gure Irratia, Xiberoko Botza, Irulegi Irratia, Antxeta Irratia. Gerora Euskal Irratiak deitu taldea 



osatu zen. 80ko hamarkadako aitzindari haien proiektua sendotu, eta erronka berriei ekiteko gai izan 
den talde sendoa osatu dute”. 
 
 - EIBAR.ORG. Epaimahaiak aipatutako arrazoi ugarien artean ageri dira honakoak: “1998an 
“Eibartarrak” posta-zerrenda sortu zuten eta Interneten euskarazko edukiak behar zirela ohartuta, 
gauza izan dira punta-puntako teknologia eta aurrerabideak jartzeko euskararen zerbitzura. 
Euskarazko komunikazioa aro birtualera egokitu eta bide berriak zabaltzea zor diogun plataforma 
digitala da”. 
 
 - GOIENA. Epaimahaiak aipatutako arrazoi ugarien artean ageri dira honakoak: “Tokiko 
hedabideek berebiziko garrantzia dute, itzela, euskarazko kazetaritza eta komunikazioaren 
aurrerabidean. Orain urte batzuk, Debagoienako euskarazko aldizkari guztiek Goienkaria izeneko 
komunikazio ekimenean  bat egin zuten. Gerora,  multimedia egitasmo osoa sortu dute, euskarazko 
komunikazioaren punta-puntako eredu bihurtuz”. 
  

 Mugarri saridunaren ordezkari gisa saria jaso eta esker oneko hitzak egin dituztenak, 
ondorengoak izan dira: Angel Zelaieta, Anaitasuna aldizkariak Imanol Berriatua eta Juan 
Azurmendiren ondoren izan zuen zuzendaria; Estitxu Eizagirre, Argiaren zuzendaria, Josu Landa 
lagun duela; Aitor Arotzena, Ttipi-Ttaparen zuzendaria; Nekane Balluerka, UPV/EHUko errektorea, 
Simon Peña dekanoa lagun duela; Maite Iturbe, EITBren zuzendari nagusia; Aitziber Agirre, Elhuyar 
aldizkariaren zuzendaria; Martxelo Otamendi, Euskaldunon Egunkariaren izenean; Maritxu Lopepe, 
Euskal Irratiak iparraldeko federazioaren lehendakaria; Luistxo Fernandez, Eibar.org plataforma 
digitalaren izenean; Iban Arantzabal, Goiena komunikazio taldearen zuzendari nagusia.  
 
 Sari emaileak ere berariaz aukeratuak izan dira. Izan ere, euskarazko komunikazioan eta 
euskal kazetaritzaren urteotako ibilbidean ekarpen nabarmenak egin dituzten pertsonak izan dira 
saridunei sariak entregatu dizkietenak, honakook: Begoña Arregi (Rikardo Arregiren arreba eta 
lankidea), Joxemari Zinkunegi (1967an hasi eta hutsik egin gabe 51 urteotan Zeruko Argian eta 
Argian publizitatea egin duen Zinkunegi Optikaren nagusia), Aritz Martínez de Luna (Arabako Alea 
toki hedabide sortu berriaren zuzendaria), Joxe Mari Iriondo (ETBko zuzendari izana, irrati eta 
telebistako komunikatzaile ezaguna), Luzien Etxezaharreta (ipar Euskal Herriko kazetari ezaguna), 
Juan Inazio Pérez Iglesias (EHUko Kultura Zientifikoko Katedraren zuzendaria), Felix Ibargutxi (Diario 
Vascoko euskarazko kazetari ezaguna, Zabalik gehigarriaren sortzaile eta zuzendaria), Mikel Bujanda 
(Euskalerria Irratiaren zuzendaria), Dorleta Alberdi (Bizkaia Irratiaren zuzendari izana zazpi urtez, 
Bilboko Elizbarrutiko Komunikazio arduraduna gaur egun) eta Elixabete Garmendia (Zeruko Argiatik 
Argiarako bidean aurrena, eta gero ETBko albistegietan jardundako kazetari ezaguna). 
  

Epaimahaia 

 
 XXX. edizioko epaimahaia osatu dutenak ondorengoak dira: mahaikide izan dira Miren 
Azkarate, Jose Inazio Basterretxea, Allande Boutin, Aingeru Epaltza, Elixabete Larrinaga, Jon Unanue, 
Arantxa Urretabizkaia eta Aitor Zuberogoitia; eta mahaiburu eta idazkari lanetan aritu dira, hurrenez 
hurren, Ainara Rodríguez Zalakain, Andoaingo Udaleko Euskara zinegotzia, eta Patxi Baztarrika, 
Euskara Zerbitzuaren arduraduna. Ekitaldian izan dira hamar mahaikideak. 
 
Andoainen, 2018ko urriaren 26an 

 
 
  


