
Andoaingo Udala
XXI. Erreportari Gaztea Saria epaitzeko helburuz Andoaingo Udalak izendaturiko epaimahaiahonako hauek osatu dute: Jone Larrañaga, Enekoitz Telleria eta Jon Ander Ubeda kazetariek,eta Lourdes Loiarte izan da, hizpidez baina hautespiderik gabe, idazkaritzaz arduratu dena.Epaimahaiak ondorengo azken erabakia hartu eta ezagutzera ematea adostu du, aho batez.Erreportari Gaztea Sariaren XXI. edizio honetan 38 idazlan aurkeztu dira, eta 97 gaztek partehartu  dute lan horien  idazketan.  Andoaingo Udalak euskarazko komunikazioa bultzatzekohelburuarekin hainbat ekimen sustatzen ditu. Ezagunena Rikardo Arregi Kazetaritza Saria da,baina  ez  da  bakarra,  Erreportari  Gaztea  Saria  ere  ekimen  horietako  bat  baita,  gazteeizuzendutakoa, eta, beraz, garrantzitsua euskarazko komunikaziogileen harrobia bultzatzekoaletxo bat den heinean.Aurtengo parte‐hartzaileak 16 urte inguruko  andoaindarrak edo Andoainen ikasten dutenakdira.  Idazlanetan jorraturiko gaiei  dagokienez,  berriz,  ugaritasuna ageri  da nabarmen, etagaurkotasuna.  Gazteen  interesekoak  diren  eta  gazteak  kezkatzen  dituzten  gaiak   jorratudituzte.  Batzuk  aipatzearren  aipa  ditzagun  gatazkak,   teknologia  berriak  eta  motadesberdinetako  dependentziak. Aurten sarietan berrikuntzak izan ditugu, hau da, bi motatako sariak emango dira, 
� Sari nagusia 
� Andoaingo eskola bakoitzeko lanik onenari saria.Saritutako  lan  bakoitzaga.k  ez  da  sari  bat  baino  gehiago  jasotzerik  izango:  lan  saritubakoitzeko sari bakarra, alegia.  Lanok ebaluatzerakoan erreportajeen egokitasuna, es.loa, datu‐bilketa eta zailtasuna hartudira kontuan, baita gaiarekiko lotura eta originaltasuna ere. Honakoa da sariari buruz Epaimahaiak aho batez harturiko erabakia:

� La  Salle‐Berrozpe  ikastetxeko  lanik  onenaren  saria,  180  euro  eta  diplomazhornitua:Historian  ongi  kokatua,  Andoaingo  industrializazioaren  garapenari  buruzko  datubilketa ikaragarri egin dute eta informazio hori lantzeko moduak  jakin‐mina sortarazi digu.Argazki bilketa egokia egin dutela ere esan beharra dugu. 
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Andoaingo UdalaDena den,  aipatu berra daukagu historiako lan bate.k oso gertu dagoela, hau da,erreportaje  es.loa  faltan  bota  dugula  eta  bertan  erabiltzen  duten  sintaxia  nahikoerrepikakorra dela.Saridunak:Ibai Estanga, Iker Mediavilla eta Adei Rodriguez Saritutako lana: ANDOAINGO BIGARREN SEKTOREAK IRAGANEKO SUSTRAIEI GOGOR EUSTEN. 
� .‐   Leizaran Ins.tutuko lanik onenaren saria, 180 euro eta diplomaz hornitua:

Menpekotasun  desberdinen  berri  emateaz  gain  deskribapenak  ere  jasotzen  dituzte.Dena  den,  esan  beharra  dago  ar.kulu  hau  gogorra  dela,  bertan  jasotako  tes.gantzakerrealitate krudela islatzen baitutela.   Hobetu beharreko puntu gisa, erreportajearen teknika aipatu nahi du Epaimahaiak,informazioa hobeto eta helburu jakin batzuen arabera antolatzea komenigarria bailitzateke.Saridunak: Nahia Iglesias eta Janire BajoSaritutako lana: BIZI BERRI BATEN BILA. 
� Aipamen berezia, Gaztezulo aldizkarirako harpidetza,  Kixotenean erreportaje liburua(Iñigo  As.zek  idatzia  eta  Maite  Mutuberriak  ilustratua,  iazko  Rikardo  ArregiKazetaritza Sarian sari berezia jaso zuena), Mar.n Ugalderen Hiltzaileak ipuin liburuaeta diplomaz hornitua:Nahitaezkoa ez bada ere, epaimahaiak aipamen berezi bat egitea erabaki du, oso ongiidatzi eta egituratutako erreportajea dugu. Gaia oso ezaguna bada ere pelikulak sortzen duenjakinmina asetzen du. Elkarrizketak oso ondo eginda. Saridunak: Maddi Bekarte eta June MinerSaritutako lana: HERRI TXIKITIK MUNDU ZABALERA. 
� Sari nagusia,  360 euro, Xabier Laka eskultoreak Erreprotari Gaztea Sarirako berariazegindako eskultura  eta diplomaz hornituaEpaimahaikideek, aho batez, zalantzarik gabe, aurtengo edizioko irabazletzat jo duteerreportaje  hau,  gaia  desberdin  landuta  dago,  sarrera.k  interesa  pizten  du,  gaia   ondoaukeratu eta landua. Donos.ako portuari buruzko informazio ugari jaso dute bikain egindakoelkarrizketan eta duela hilabete batzuk martxan jarria dagoen proiektuaren xehetasunak osoondo jaso dituzte. 
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Andoaingo UdalaDiseinua oso ondo landua.Hau  guz.a  esanda,  adierazi  beharra  dugu  erreportajea  ongi  landuta  egon  arrenErakundearen irizpidea faltan bota dugula. Saridunak: June Montejo eta Maialen LumbrerasSaritutako lana:  ERAKARRI ALA ZAINDUSaria: 360 euro, diploma eta Xabier Laka eskultorearen oroi.kurra.Sari  hau  arautzen  duten  oinarrietan  aurreikusitako  argitalpenari  dagokionez,saritutako lanen erreportajeak argitaratzeko eta finalista izan diren lan guz.ak ERREPORTARIGAZTEA  izeneko  blogean  zintzilikatzeko  gomendio  egiten  dio  Epaimahaiak  AndoaingoUdalari.Honaino,  bada,  XXI. Erreportari  Gaztea  Sariari  dagokion  erabakia,  epaimahaikideguz.ok  ontzat  ematen  eta  sinatzen  duguna  gaur,  Andoainen,  bi  mila  eta  hamazortzikoekainaren 14an.Jone Larrañaga  Enekoitz Telleria  Jon Ander Ubeda
Idazkaria
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