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Europan hizkuntza gutxituetan
argitaratzen diren egunkarien
elkartea da MIDAS eta 26 egun-
kari batzen ditu. Bertako kide
zen Euskaldunon Egunkaria eta
bertako kide da BERRIA. Egunka-
ria-ren aurkako polizia opera-
zioa gertatu zenean, elkarte
horrek gogor kritikatu zuen eus-
karazko egunkari bakarra itxi
izana, eta, euskarazko prentsa-
ren omenez —eta BE R R I Ari
ongietorria emanez—  MIDASek
Euskal Herria aukeratu du bere

lehendabiziko mintegia antola-
tzeko.

Elkarteko kide diren hedabi-
deetako  kazetarien artean espe-
rientziak trukatzea eta kideon
testuingurua ezagutaraztea da
mintegiaren helburua. BERRIAri
egokitu zaio trukaketa horretan
lehendabiziko urratsa egitea,
baina bide horretan urtero
pauso gehiago ematea da MIDA-
Sen nahia.  

Parte-hartzaileak

Italiako alemanezko Dolomiten
egunkariko Rainer Lechner; Fin-
landiako suedierazko Vasabla-
det kazetako Styg Nigard; Italia-
ko eslovenierazko Primorski
Dnevnik-eko Daniel Radetic;
Kataluniako El Punt-eko Maria
Dolors Belles i Sabata; Finlan-
dian suedieraz argitaratzen den
Jakobstads Tidning egunkariko
Petter Granroth; Eslovakian
hungarieraz plazaratzen duten

Uj Szo egunkariko Katarina
Jukaszova; katalanezko Diari de
Balears-eko Joan Riera; eta
MIDAS elkarteko idazkari nagu-
si Gunther Rautz etorri dira Eus-
kal Herrira mintegian parte har-
tzera. Atzo heldu ziren euretako
batzuk, eta gaur etorriko dira
azkenak.

Bihar murgilduko dira guztiak
MIDASen I. Mintegian, Ando-
aingo Martin Ugalde Kultur Par-

kean, 10:00etan. BERRIA argita-
ratzen duen EKTren Administra-
zio Kontseiluko idazkari Joan-
mari Larrartek egingo die
harrera bertan. Jarraian, egun-
kari honen sorrera eta proiektu
komunikatiboa azalduko die
Martxelo Otamendik. Behin
hortik ostirala bitartean, Euskal
Herriko gizarte eta politika era-
gileak (Kontseilua, Behatokia,
Eusko Jaurlaritzako Kultura

Saila, Batera, Demoak, Seaska,
AEK...), euskarazko komunika-
bideak (Goiena Komunikazio
Zerbitzuak, Gure Irratia,
EITB...) eta kultura ezagutzeko
aukera izango dute.

BERRIAko erredakzioaren fun-
tzionamendu orokorraren berri
asteartean jasoko dute, eta oste-
gunean eta ostiralean sailka eza-
gutuko dute eguneroko lana,
bertatik bertara. 

MIDAS-EK IAZ HELSINKIN EGIN ZUEN BATZARRA, eta bertan jaso zuen Euskaldunon Egunkaria itxi izanaren
berri. Euskarazko prentsari omenaldia egin asmoz, Euskal Herrian antolatu dute I. Mintegia. BERRIA

BERRIAko eguneroko
jarduna eta Euskal
Herria ezagutuko
dituzte hizkuntza
gutxituetan lan egiten
duten zortzi kazetarik

berria17berria igandea, 2004ko otsailaren 15a berria 
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Jaizkibel ez dagoela salgai adierazi dute
Jaizkibelgo Superportuaren Aurkako Taldeak dei-
tuta, 80 lagun inguru bildu ziren atzo Pasaiako
(Gipuzkoa) udaletxearen aurrean Pasaiako Udala
entzun: Jaizkibel herriarena da eta ez dago salgai
lelopean. Ekimenaren helburua Pasaiako Super-
portuaren proiektuak kaltetuko dituen Jaizkibelgo

itsaslabarrak babestea zen. Izan ere, eremu horre-
tan Portuko Agintaritzak hainbat pista eraiki ahal
izateko zundaketa geoteknikoak egingo ditu, Uda-
laren onarpenarekin. Pasaiako Udalak eremu hori
babestu egin behar duela eskatu zuten. Ondoren,
manifestazioa egin zuten. JUAN CARLOS RUIZ / ARGAZKI PRESS

PASAIAKO SUPERPORTUA


