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lepa, irakurle! Hauxe duzu zure txokoa, inguruko deialdien berri emateko edo zeure iritziak eta kezkak plazaratzeko. Deitu 943 300 222
telefonora edo bidali mezua 943 300 255 faxera edo barkatu_ama@egunkaria.com posta elektronikora. Animatu!

Sarearen
indarra
Hautsak harrotu ditu egunotan 36 urteko andre bati ezarri
dioten sententzia. Safiya Tudu harrikatuta hiltzera kondenatu
dute, ezkonduta egon barik ume bat edukitzeagatik. Amnesty
International-ek eta beste elkarte
batzuek informazio kanpainiak eta
sinadura bilketak jarri dituzte abian.
Arrakastatsuena sarean ari da egiten
Espainiako AI, amnistiaporsafiya.org
webgunea eta posta elektroniko bidezko
ahoz ahoko uhina baliatuz.
Hegoaldeko internauten artean bereziki zabaldu da mezua. Askok hiru-lau bidetatik jaso dute deialdia, mezuak izan
duen hedapenaren seinale. Emaitza hor
dago: ia milioi erdi sinadura telematiko
bildu dituzte Alkoek. Presioak ere izan du
ondoriorik, harrikatze epaiaren inguruko
erabakia astebetez atzeratu baitu Gwadabawan-en xaria legea aplikatzen duen
epaitegiak. Astebete gehiago, beraz, internauten sinadura gehiago jasotzeko.

Lehiaketak
Santiago Onandia Ikerketa Beka/Zornotza, Udalak Euskal Literaturaren
alorrean ikerketa sustatzeko bi urteko ikerketa bekarako deialdia egin
du. Proiektuak banaka zein taldeka
aurkez dait ezke. Ezinbestekoa da
originalak eta argitaratu gabeak izatea. Euskaraz, gaztelaniaz edo frantsesez egin daitezke. Irabazlearentzat 6.010 euroko saria izango da,
eta urtebeteko epea izango du lana
amaitzeko. Interesa duenak dokumentazioak martxoaren 22a baino
lehen aurkeztuko beharko ditu. Informazio
gehiagorako :
946300002.
Dobera saria/Hernani. Dobera Euskara Elkarteak Dobera Saria antolatu du, Hernanirekin zerikusia duten

Sarearen indarra eta komunikazio boterea islatzen duen beste adibide bat izan dugu Bartzelonako
gailurraren inguruko Indymedian. Bertan, ohiko komunikabideetan agertu ez diren irudiak ikusi ahal
izan ditugu: poliziak manifestarien artean sator lanean istiluak eragiten erakusten dituen bideoa edo
euskal presoen alde eginiko ekintzetako bideoak.
Izan ere, sarea telebistaren alternatiba moduan ikusten dute
batzuek, telebista saioak ikusteko. Iragan urtean itxiarazi zuten
Kanadako iCrave TVcom; AEBetako ordaindutako telebistetako
saioak doan eskaintzen zituen, baina salaketen eta presioen aurrean etsi zuen. Orain berriz agertu da iCraveTVbiz domeinuan,
eta antzeko zerbitzua eskainiko du maiatzetik aurrera, doako
edukiak eta ordainduta ikusi ereduak tartekatuz.
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GASTEIZKO GAZTETXEAREN ALDEKO
MANIFESTAZIOA
Gasteizko gaztetxearen alde azkenengo hilabeteetan sortu den
dinamikaren barnean, datorren larunbatean (hilaren 23an) manifestazioa egingo da Gasteizen. Hiriko 90 talde inguruk deitu
dute manifestaziora, eta sindikatu guztien eta alderdi politiko
gehienen babesa izango du.
Alfonso Alonso Gasteizko alkateak gaztetxea botatzeko asmoa azaldu zuenetik, gaztetxearen aldeko aldarrikapenak eta
ekimenak ugarituzjoan dira. Besteak beste, basoetako iratxoen
laguntza jaso zuten gazteek -egun batetik bestera hirian zehar
sakabanaturik agertu ziren-, eta 32 taldek Herri mugimendua
gaztetxean deitutako jardunaldiak antolatu zituzten.
Nolanahi ere, gaztetxearen egoerak larria da oraindik ere, eta
larunbatean manifestazioa egingo da Gasteizen. Arratsaldeko
19:00etan irtengo da Iparralde gizarte etxetik, eta gaztetxearen
beharra aldarrikatuko du.

gaiei buruzko ikerketa eta azterketa
sustatzeko. Ikerketa egiteko 3.000
euroko diru laguntza izango da saria . Ikerlana egiteko 6 hilabeteko
epea izango du irabazleak. Eskabideak eta agiriak aurkezteko azken eguna martxoaren 22an amaituko da.
Informazio gehiago nahi duenak dei
dezala 943332799 telefonora .

Erakusketak
Hegoafrika/Bilbo. Hegoafrikako hamabost artistaren lanak ikusgai
izango dira gaurtik aurrera Rekalde
aretoan. Erakusketa maiatzaren
12ra arte egongo da ikusgai
Belfast/Donostia. Apirilaren 19a bitartean , Belfasti buruzko argazki
erakusketa dago ikusgai Egiako KulturEtxean.

Miarritzeko Koliseoan izango da
ikusgai Maskaradaren antzezlana,
20:00etan.
'Mundopolski: errebolta ren ziaboga'/Durango eta Bilbo. Antzerkiola
Imaginarioak Mundopolski: errebol-

Antzerkia

taren ziaboga antzezlan berriaren

'Kaio luma zikina'jMiarritze. Gaur,

aurkezpena egingo du aste hone-

tan . Bihar, Durangoko San Agustin
aretoan , 22 :00etan, eskainiko du
antzezlana , eta igandean, Bilboko
Kafe Antzokian, 20:30ean.
'Kontenedore baten istorioak'/ Beasain. Maskarada taldeak bihar, ostirala, 22 :15etatik aurrera Usurbe
antzokian eskainiko du antzezlana.

Banda zabaleko konexioak hedatzen ari diren neurrian gero
eta eduki astunagoakeskaini ahal izango dira etxeko erabiltzaileontzako. Telefonicak Espainian 500.000 ADSL jarri ditu jada,
eta kablea, satelitea zein mikrouhinak ari dira modemak ordezkatzen.
Baina teknologiek ere aurrera egiten dute, eta artxibo handiak garraiatzeko konpresioa hobetzea da gakoa. Berriki, MP3
formatua ren bertsio berria osatu dute, soinu artxiboak garraiatzeko kon presio maila handiagoak eta kalitate handiagoa ahalbidetzen duena. Entervision sistema erabiliko du iCraveTVcomekoBere webgunean dioenez, Entervision sistemak bideo seinalea garraiatzeko sistema berria du, seinalea ren frame bakoitza
jpeg irudi moduan gordez, segundoko 30 irudi eskaintzen dituena. Seinalea jasotzeko ez da beharrezkoa izango programa berezirik edo nabigatzailean gehigarririk instalatzea .
Antzeko sistema erabiltzen du publizitate
formato berri batek, betiko bannerra ordezkatzeko aukera handia duena. Bideo iragarkiak
ikusiko ditugu gure pantailan Eyewonderteknologiaren bidez. Euren eyewonder.comwebgunean ikus dezakegu publizitate modu harrigarri honen adibide bat. Argi dago, sareak indarra du eta indar gehiago hartzeko
ahalmena ere bai .

Zineklubak
Laburrak! Tolosa. Arrate Fernandezen Ekintzen ispilu gardena eta Juanan Urkolaren 7 arrebatos[Purificacion, Sokatira, Oone Ostia, Parto, Inmundicias, Torpedo eta Extrafio en
el paraiso) film laburrak emango dituzte larunbatean, 20:00etan, Bonberenean.
'Underground' / Bergara. Emir Kusturicaren Underground filma emango dute igandean, 18:00etan, Bergarako gaztetxean.

Bertsolaritza
Bertso liga / Lesaka. Bertso Ligako
txapelduna zein erabakitzeko lagunarteko saioa egingo da bihar, ostirala, Lesakako Linddurrenborda sagardotegian. Inigo Olaetxeak, Bittor
Elizagoienek, Xabier Silveirak eta Estitxu Arozenak hartuko dute parte.
Nafarroako bertsolari lehiaketa/ Sara. lgandean hasiko da Saran Nafarroako bertsolari txapelketa. Lehenengo finalaurrea Omordian jokatuko da, arratsaldeko 16.o0etan, eta
bertsolari hauek hartuko dute parte: Estitxu Arozena, Sustrai Colina ,
Juan Mari Lopez, Aritz Saragueta,
In igo Ibarra eta Txomin Ezpondak.
Bertsolariak lkastolarat Bertsulariak
Ikastolarat kanpainaren bigarran
itzulia hasiko da astelehenean Ipar
Euskal Herriko zenbait herritan. Astelehenean bertan, Senpereko ikastolako areto nagusian, 15:30ean ,
Odei Barroso, Maindi Murua, Kristine Txoperena eta Txomin Urriza ariko dira bertsotan. Asteartean, berriz, 10:30ean Hendaiako ikastolako
areto nagusian Odei Barroso, Kristine Txoperena , Maddalen Arzallus

'The balde'· .. en
biga .... ena. The
balde aldizkariaren bigarren alea kalean dugu jada .
2001. urteko abenduan aurkeztu zuten bihilabetekari hau,
eta apurka-apurka ezagun egiten ari da euskal gazteen artean.
Lehenengo alean bezalaxe
otsailari eta martxoari dagokien honetan oso gai ezberdinak jorratu dituzte . Besteak
beste, Kirmen Uribek arabierazko hiru olerkari ren testuak
bildu ditu , Asier Leozek The
Chemical Brothers taldea izan
du aipagai , Koldo Almandozek
Lars Von Trier eta Inaki Font
aktorea hartu ditu hizpide ""
Argazkilaritza , informatika ,
artea , publizitatea eta beste
hainbat gai jorratu dituzte.
Oso argazki eta maketa erakargarriekin, diseinua ri testuari adina garrantzi eman dio The
balde-k. Oso ale ikusgarria da
bigarren hau ere.
The balde doan jaso daiteke
taberna , kultur etxe, arropa
denda, tatoo denda eta abarretan . Harpidetzat bidez jaso nahi
duenak, hala ere, badu horretarako aukera : 948-12.19.76.

