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Udalerri EuskaldunenEguna ospatuko da gaurAizamazabalen

Euskara hutsez funtzionatzeko
erabakia hartua duten hogeitazortzi
udalerriek Mankomunitatea osatze-

ko lehenengo bilera egingo dute gaur
Aizamazabalen (Gipuzkoa). Herri

h°netan ospatuko da gaur, hain zu-

Zen ere, Udalerri Euskaldunen biga-
rren Eguna. «Hórrela funtzionatzen
bastea erabaki zenetik egindako lana

eta bidea erakustea» da festaren xe-

ea. ‘Herria da gorputza, hizkuntza
b'hotza’ izango da lema nagusia.

Hogeitazortzi udalerri euskaldu-
nek koordinazio handiagoa behar
dutela ikusi dute, eta behar horri

Koordinakundeek
gizakatea egin
friten Iruñean

Ingurugiro auziei erantzu-

teko Nafarroan sortutako

koordinakundeek gizakatea
egin zuten atzo Iruñean, Na-

farroako Gobernuari elkarriz-
keta eskatzeko. Ehundaka la-
gunek erantzun zioten Itoizko

artegiaren kontrako koordi-

nakundeak, Lurraldeak,
Arangurengo zabortegiaren

°n trako Batzordeak, Saka-
nako Herrien Biltzarrak, Rie-
Zuko Übagua ibaiaren alde-

°koak, eta Aritzarte-Soro-

f'ngo urtegiaren kontrako-
°ak egindako deiari. /12
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erantzuteko eratuko dute denak bil-

duko dituen Mankomunitatea. Uda-

dira eus-

V kara hutsez funtziona-

tzea erabakia duten udale-

rriak, baina hogeitamar

izango dira laster.

laren euskalduntze prozesurako
beharko dituzten zerbitzuak ematea

izango da erakunde berriaren zere-

gina: aholkularitza juridikoaeta tek-

nikoa eskaintzea batipat.
Aizamazabalen hogeitazortzi

udaletako ordezkariak bilduko dira,

baina laster hogeitamar izango dira

Udalerri Euskaldunak, Bizkaiko

beste bi herri gehituko bait zaizkie

denbora gutxi barru. Arteak erabaki

dueuskara hutsez funtzionatzen has-

tea eta Bermeo ere hasi da horreta-

rako lehenengo pausuak ematen.

Udalerri Euskaldunen artean, bede-

ratzi bizkaitarrak dira, lau nafarrak

eta hamabost gipuzkoarrak. /10

Ardanzak Blanc-i pasa dio

Pirinioetako lehendakaritza
Jacques Blanc Languedoc-Rous-

silloneko lehendakariakArdanza or-

dezkatu zuen atzo Pirinioetako Lan

Kidegoaren Lehendakaritzan, bi ur-

tez postu hau bete ondoren. Irunen bi

egunez ospatutako ihardunaldietan,

Abiadura Handiko Trena (AHT) Ka-

taluniatik eta Euskal Autonomi El-

kartetik aldi eta neurri berean sus-

tatzea erabaki zuten Pirinioetako

Lan Kidegoko zortzi ordezkariek,

mugaz gaineko elkarlanari buruz

hartutako hamalau erabakien artean.

José Antonio Ardanzak, amaie-

rako hitzaldian, Europako eskual-

deek duten papera azpimarratu zuen

Europako Komunitate berria eraiki-

tzeko orduan, eta berauen eginbeha-
rra Estatúen egitekoaren gainetik

jarri zuen.

Jacques Blanc PLKko lehenda-

kari berriak berriz esan zuen Piri-

nioétako eskualdeen eginkizuna
«etorkizuneko eskualdeen Europa

izango dena gaurko egunera aurre-

ratzea» déla. / 4

Elkarren ondoan egon ziren Blanc eta Ardanza. CARLOS VRLAGRAN

Estatua lehen bankaria

bihurtzea onartezina

déla esan du
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Gaur jokatuko da

finaJa Donostian
Gaur jokatuko da Donostiako

Anoeta Belodromoan Euskal Herri-

ko Trikitilari Txapelketako finala.

‘Pareak bai’ sailean Imuntzo eta Ta-

pia bildu ditu Mielanjel Hara-

nak. / 27-30

EIGORRIAGA Bidasoak 20-15eko emaitzaz
irabazi zion atzo Irunen Milbertshofen talde alemaniarrari Errekopako
ftnaleko joaneko partiduan. Datorren astelehenean Alemanian jokatu
behar den partidurako errenta garrantzitsua lortu du Juantxo

Villarrealen taldeak. Alemaniarren joko gogor eta bertako zaletuen

presioari aurre egin beharko diote irundarrek Ausburgen jokatuko den

partiduan. CARLOS viLLAGRANen argazkian ikusten den bezala,

alemaniarrek joko gogorra egin zuten defentsan. Zortzi golekin, irudian

ageri den Alfred Gislason izan zen Elgorriaga Bidasoako goleatzaile
nagusia. /23

Kanporaketa berdin dezake gaur

Taugresek Joventuten kontra
Taugres Baskoniak eta Montigala

Joventutek titulorako play-offetako
laugarren partidua jokatuko dute

gaur Gasteizen. Badalonan jokatu-
tako lehen bi partiduetan Lolo Sain-

zek zuzentzen duen talde katalunia-

rra nagusitu zen erraz, baina ostegu-

nean Gasteizen jokatutakoan den-

boraldiko jipoi handiena jaso zuten.

Gaur arabarrek irabazten baldin

badute, kanporaketa Badalonan

erabakiko da partidu bakar batean.

Herb Brown horren jabe da eta bere

jokalariak gogoz prestatu ditu aste

honetan.

Caja Bilbaok jaitsierako play of-

fetako laugarren partidua jokatuko
du Granadan. Manu Morenoren tal-

dea da nagusi orain arteko partidue-

tan, baina gaur galduz gero datorren

astean La Casillan erabakiko da jai-
tsiera. / 22


