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RIKARDO ARREGI KAZETARITZA SARIAREN DEIALDIA 
AURKEZTU DUTE DONOSTIAN  
 
XXIX. edizioa da aurtengoa, eta uztailaren 8an izango da sari banaketa Andoainen, Bastero 
Kulturgunean 
 
Aurtengo Rikardo Arregi Kazetaritza Sariaren deialdia egin du Andoaingo Udalak, eta urteroko moduan deialdiaren 
xehetasunak aurkeztu dituzte Andoaingo Udalak eta Eusko Jaurlaritzak Donostian, Eusko Jaurlaritzaren egoitzan 
emandako prentsaurrekoan. Prentsaurrekoan parte hartu dute Ainara Rodriguez Andoaingo Udaleko Euskara zinegotzi 
eta alkateordeak, Estibalitz Alkorta Eusko Jaurlaritzako Euskara sustatzeko zuzendariak, eta Unai Oiartzun Rikardo 
Arregi Kazetaritza Sarian iaz, 2016an, “kazetari berria” ataleko saria irabazi zuenak.  
 
“Euskararen normalizazioak ezinbestez behar ditu euskaraz egindako kazetaritza eta komunikazio prestu eta modernoa, 
kalitatekoa eta garaian garaiko beharrizanetara egokitua”: hori da Andoaingo Udalak urtero gogorarazten duen mezua 
eta Kazetaritza Sari hau hogeita bederatzi urteotan antolatzeko arrazoia. Andoaingo Udalak deitu eta antolatzen duen 
Sari honek, Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren dirulaguntza jasotzen du, urtero bezala baita 
aurten ere.    
Ainara Rodriguezek azaldu duenez, “euskarazko kazetaritzaren kalitatea, bikaintasuna eta berrikuntza bultzatzea dugu 
Sariarekin helburu”. Gaineratu du, “betiko prentsa, irrati eta telebistaren ondoan, edozein eratako tramankuluak 
erabiltzen ditugu gaur informazioa eta entretenimendua eskuratzeko, eta horiek guztiak euskaraz izatea ezinbesteko 
dugu. Euskaraz bizi nahi dugulako, indartsu ikusi nahi dugu euskara hedabideen mundu gero eta zabalago honetan”. 
Estibalitz Alkortak ere euskarazko hedabideen eta euskarazko kazetaritzaren ekarria goraipatu du. Gogorarazi du urte 
asko daramatzala Eusko Jaurlaritzak Rikardo Arregi Saria diruz laguntzen, uste duelako behar-beharrezoa dela 
euskarazko kezetaritzaren bikaintasuna sustatzea. Aurtengo ediziorako Eusko Jaurlaritzak 12.000 euro jarriko dituela 
esan du. Ainara Rodriguezek adierazi du Sariaren bideragarritasunerako ezinbestekoa dela Jaurlaritzaren dirulaguntza.  
Aurtengo edizioaren oinarriak aurkeztu ditu Rodriguezek. Bi sari nagusi banatuko dira: Rikardo Arregi Kazetaritza Sari 
Nagusia eta Kazetari Berria saria. 2016ko maiatzaren 7tik 2017ko maiatzaren 7ra arteko tartea da saritu litezkeen lanak 
kaleratzeko kontuan hartuko den epea. Sari Nagusia eskuratzeko aukera izango dute epe horretan egunkari eta 
aldizkarietan, agerkari digitaletan edo irrati eta telebistan euskaraz plazaratu diren lanek. Saria 9.000 eurokoa da, eta 
Xabier Lakak Sarirako berariaz egindako eskultura. Kazetari Berria Sariak ezaugarri berak ditu epeari eta aurkeztu 
litezkeen lanei dagokienez, baina hogeita zazpi urtez behetikoek bakarrik dute sari hori eskuratzeko aukera. “Kazetari 
berria” ataleko saria 3.000 eurokoa da, eta Xabier Laka eskultorearen eskultura. Epaimahaiak hala nahiko balu, Sari 
Berezia ematea erabaki dezake. Kasu honetan, Xabier Lakaren serigrafia da saridunak eskuratuko lukeena. 
Ainara Rodríguezek azpimarratu duenez, saritua izateko ezinbestekoa izango da aldez aurretik lanak aurkeztea, nahiz 
Sari Nagusirako, hala Kazetari Berria atalerako. Eta lanak aurkezteko epea maiatzaren 14 artekoa da. Lanak aurkeztera 
deitu ditu Rodríguezek kazetariak eta euskarazko komunikazioari modu batean edo bestean lotuta lanean ari diren 
hedabide, elkarte eta bestelakoak. 
Epaimahaian bada berrikuntzarik aurtengo edizioan. Epaimahaia osatzen dutenak dira: Goio Arana, Marijo Deogracias, 
Maria Gonzalez de Gorosarri, Xabier Landabidea, eta Ainara Rodríguez mahaiburua dena, eta Patxi Baztarrika idazkari 
lanetaz arduratuko dena.  
Aurtengo edizioaren aurkezpenean parte hartu du Unai Oiartzunek. Iazko edizioan berak eskuratu zuen “kazetari berria” 
saria, Irunero aldizkarian urtean zehar argitaraturiko erreportaje eta elkarrizketa sortagatik. Irunero aldizkarian lan egiten 
du Oiartzunek, eta iaz saria jaso izanaren onurak azpimarratu ditu. Adierazi du Rikardo Arregi Saria maila goreneko 
Saria dela, eta horrelako sariak jasotzeak euskal kazetariaren  lana duintzea eta aitortua izatea dakarrela berarekin. Iaz 
jaso zuen saria, esan du, onuragarria izan zaiela bai berari eta baita Irunero toki-aldizkariari ere, eta sariaren antolatzaile 
eta epaimahaikideei eskerrak eman dizkie sari hori tokiko hedabideen lanaren aitortza ere badelako. Bere aldetik, 
kazetari gazteak animatu nahi izan ditu lanak aurkeztera, “merezi du-eta, dudarik gabe”. 
XXIX edizio honetako sari banaketako ekitaldia uztailaren 8an izango da, Andoainen, Bastero Kulturgunean. orduan 
jakingo da nortzuek diren aurtengo saridunak. 
Andoainen, 2017ko apirilaren 3an. 


