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988ko lehen hilabeteetan Mondragoen
herri-aldizkari bat euskaraz ateratzeko posibilitateaz, lehenengoz biltzen eta hitz egiten
hasi ginenean, panorama ez zen oso baikorra
euskal prentsaren egoerari zegokionez.
Batetik, euskararen erabilpena egunkarien
Arrasateko kroniketan erabat testimoniala zen
eta ez zuen ematen beniemaileek jarreraz
aldatuko zutenik.
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nArrasate Press doan banatzen zaie hala eskatzen duten guztiei.

%18,47 %5 ,00

1 Aza. eta abe.1989koak. Urt, ots. eta martzoa. 1990koak.

Bestetik, euskal prents aren salmentak gure
herrian ez zuen esperantzarako motiborik
ematen. .

Une luzeetako tradizioan oinarritutako
aldizkariek gutxi saltzen zuten. Azken ordukoek -Hemen, Eguna...- are gutxiago. Bi13

dazten*o
garren koadroari begiratuz gero, esan zitekeen 160 irakurle seguru izango genituela. Ez
zen asko, ez.
Baina bazen itxaropenerako bidea eskaintzen zuen daturik. 1986an egindako azken
erroldaren arabera, Arras aten 11.746 pertsona
gai zireneuskaraz ongi edo zerbait irakurtzeko.
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goen. Azkenik, irakurleak inplikatu nahi genituen, Arrasate Press erakargarri eta beharrezko bihurtuz.
Ja bi urte pasatu direnean atzera begiratuz
gero, ez dago dudarik Arrasate Pressek sekulako arrakasta izan duela, inplikazio maila
hauek beren emaitza eman dutela. Hon i horrela
dela ikusteko, Arrasate Pressen tiradaren bilakaerari begiratu baino ez dago.
Hasteko, 1.700 ale zabalduz abiatu zen;
horietatik Arras aten 1.400 inguni banatzen
ziren eta beste 300 Deba Garaian, euskal
prentsaren gainontzeko aldizkariek Mondragoen 570 ale baino gehiago banatzen ez zituzten bitartean. Ja hi urteren buruan 3.976
dira Arrasaten banatzen diren aleak, 1.600 ale
inguru Deba Garaian eta beste 1.400 Euskal
Herri osoan.

Printzipioz ja 12.000 irakurle potentzial
horiengana heldu nahi genuenez, aldatu egin
genituen ordurarte euskal argitalpenetan ohizkoak izan ziren planteiamenduak. Metahizkuntzarik ez, artikulu laburrak eta erakargarriak, gauza praktikoak eta herri-aldizkariaren
filosofia geureganatu.
Inplikazio mailak
Asmoaren arrakasta segurtatzeko, inplikazio maila desberdinak ezarri genituen. Batetik
lau profesional gazte hartuko genituen, luzagarri izan zitezkeen sei hilabeteko lan kontratuekin. Egun osoz lan eginez, euren ardura
aldizkaria agindutako epeetan astero plazaratzea zen. Arrasate Pressen lan egin eta gero,
profesional gazte hauek helduago eta jantziago
irtengo ziren lan-merkatura. Hauetaz gain,
ordea, kolaboratzaile sare zabala sortu nahi
genuen, idazteko zaletasuna izanik, musutruke
idatziko zuen jendea. Zorionez, Arrasate eta
inguruetan hogeitamarretik gorako taldea egin
dugu. Instituzioak ere sartu nahi genituen gure
egitasmoan. Udalak lehen egitura-inbertsioak
egin zituen, eta Gipuzkoako Foru Aldundia
eta INEMekin batera, parte hartzen du pertsonal aren ordainketan. Laugarren inplikazio
maila iragarleena zen. Ez genien dirua eskatuko euskararen alde egingo zutelakoan, baizik eta publizitatea negozio moduan aurkeztu
genien, aldizkariaren zabalpena kontuan
izanda. Iragarleek inbertitzen bazuten, aldizkariaren osasun ekonomikoa segurtatuta ze-
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Zifra hauek Arrasaten ezezik, Euskal Heni osoan ere marka guztiak hautsi dituzte
euskal prentsa idatziari dagokionez.
Autoedizioa
Tirada oso inportantea izanda ere, badago
beste elementurik Arrasate Press berezia egiten
duena euskal prentsan. Batetik, Arrasate Press
herri-prentsaren eremuan kokatu behar da.
Gaurko baliabide teknologikoak aprobetxatuz, Europako zenbait herrialdetako eta Iparrameriketako prentsa lokalaren esperientzia
berea egin du, Mondragoen herri-prentsa
modernoa egin asmoz. Hor kokatzen da autoedizio sistemaren hautapena. Bestetik,
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Hau dok ona, haul Joan hadi orain buzoiz buzoi...

Arrasate Press nahitaezko bihurtu da gure
herriari buruz ondo informatuta egon nahi
izanez gero. Bi elementu hauek erabateko
garrantzia dute Arrasate Press definitzeko orduan. Izan ere, euskal prentsari darion militantismoa, marginalismo edota kulturalismotik ihesi, Arrasate Pressek eskaintzen duen
produktuak publiko zabalera iristea du helburu, euskaraz irakurtzeko zaletasunik ez dutenek irakurriko duten aldizkaria egitea, edukiz
zein itxuraz eskura erraza.
«Proportzioz, herritarrek askoz ere gehiago irakurtzendute aldizkari hau gainerako
egunkariak baino, daudela euskaraz zein erdaraz» idatzi zuen Pello Salaburuk «El Correo Español» egunkarian Arrasate Pressi
eskainitako artikuluan. Iazko otsailean ida-

tzitako baieztapen hori bete egin da dagoeneko, Arrasate Press proportzioz erdal egunkaririk zabalduena baino zabalduagoa eta irakurriagoa bait da gure herrian. Izan ere, Arrasaten gehien saltzen diren egunkariak, DV eta
Egin, 1.800 eta 600 ale zabaltzen dituzte egunero. Arrasate Pressek, gorago ezan bezala,
3.976 ale banatzen ditu Arrasaten.
LKAren azterketa
Bestalde, 1989ko irailean Lan Kide Aurrezkiaren Marketing-S ail ak Arrasate Pressen
zabalpen eta ezarpenari buruz egin zuen azterketaren arabera, Arrasateko familien %35 zen
Arrasate Pressen harpidedun eta arrasatearren
%60 inguru Arrasate Pressen irakurle. Gaur
egun berriz, 1990eko azaroaren bukaeran
15

daztendd
Arrasateko familien %60 da Arrasate Pressen
harpidedun. Irakurleok Arrasate Pressi buruz
azaldu zuten eritzia hau da:
• Irakurleen %81ak aldizkaria oso ona edo
ona dela uste du.
•Irakurleen %81 ak uste du euskara ikasten
an direnek ere neurri handi batean ulertzeko
modukoa dela.

koa da publizitate aldetik ere duen garrantzia,
publizitatea euskaraz egiten da eta. Aide honetatik ere hizkuntz normalizazioan oso tresna egokia da, euskarak publizitatearen munduan sarbiderik ez duelako eritzia indarrik
gabe utzi bait du, agerian jarriz euskarazko
publitzitatearen urritasuna hizkuntzari ez,
euskarazko komunikabideen ez-konpetitibo-

Eta San Juanetan, Mondragoeko telebisiñue Sebero Altuben. Berak baleki!
• Irakurleen %100ak uste du oso positiboa
edo positiboa dela aldizkarian herriko gauzak
agertzea.
• Irakurleen %84ak uste du oso positiboa
edo positiboa dela aldizkaria do anekoa izate a.
• Irakurleen %86ak uste du oso positiboa
edo positiboa dela aldizkaria etxean jasotzea.

Publizitatea euskaraz
Aide horretatik, Lan Kide Aurrezkiaren
aipatu azterketak argi eta garbi utzi du Arrasate Pressen formulak, herriko berri ematea euskara errazean eta modu armn batez, doan banatzea eta harpidedunaren etxera eramatea,
Arrasaterako ezezik, beste herri eta bailara
askotarako ere balio duela.
Goian esandakoez gainera, azpimarratze16

tasunari leporatu behar zaiola.
Arras atetik kanpo ere izan du oihartzunik,
gorago aipatu artikuluan adierazten den bezala: «Ez dago inolako zalantzarikaldizkari hau
bezalakoek bultzatzen dutela euskara eta esperientzia hedatu egin beharko litzatekeela
gainerako lekuetara ere. Ez algara an euskaraz egin behar dugula egunkaria? Hona hemen nola egin daitekeen zerbait erabilgarria
eta merkea».

Arrasate Telebista
Jende askoren ahotan zebilen, bai, Arrasate Press, baina gu ordurako telebistan an ginen
pentsatzen, Mondragoek behar zuen herri telebistaz.
Ez genuen irratia ahaztu, ordea. Eusko
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Jaurlaritzak 1989ko abuztuaren hasieran
emango zituen irrati-frekuentzietako bat guk
eskatutakoa zen, baina berandu samar ibili
ginelako, batetik, eta beste interes batzuk nagusitu zirelako, bestetik,- argi geratu bait zen
Eusko Jaurlaritza bera sostengatzen zuen koalizioak eraman zituela pastelaren zatirik handienak-, ezer bank gelditu ginen.
Honi horrela, baina Arrasateko irratiari uko
egin bank, gure indar guztiak telebistan biltzea erabaki genuen. Lehenengo eta behin argi
ikusi genuen herri telebista nahi genuela, baina ez udal telebista, gerora agerian geratuko
zen moduan, bigarren kasu honetan elebiduna
izan beharko zen eta. Hon lortzeko ordea,
AED ez zen nahikoa eta herrian euskara bultzatzen ziharduten beste erakundeetara jo zen,
telebistaren proiektuari giza oinarri sendoa
eman asmoz.
Berehala jarri ginen ados medio elektronikorik eraginkorrena behar genuela Arrasaten nonahi zehar bezala, hemen ere mundu
mai 1 ako komunikabideek planetaren albisteak
segundotan zabalduz batera, geroz eta handiagoa bait da hurbileko albisteekiko jakinmina.
Beste Mora joan beharrik bar, Anasate Pressek ederki frogatzen zuen hon.
Gainera, telebista hori euskara hutsean
emango zen, oraindik ere uste bait dugu, gauzak behar bezala eginez eta beharrezko baliabideekin, euskara izan daitekeela herri honen elementu integratzaileetarikoa.
1990eko otsailaren hamahiruan, Arrasate
Telebista, ATB, antenaratu zen. Lau langile
zeuzkan honek ere, eta hainbat kolaboratzaile.
Telebistan ere inplikazio desberdinak eratu
ditugu, Arrasate Pressen bezala, haren sustraitze eta arrakasta lortzeko.
Programazioa
Orain arte egin den programazio guztia
propioa da. Astean sei egunetan ernititzen
dugu, horietatik hiru beste hiruren errepikapenak direlarik. Egunean ordubete t'erdi, bi orduko programazioa egiten dugu bataz beste.
Finkatuz doan neurrian, ATBren programazioa zabalduz doa. S. Juanetan lau egunetan zehar kaletik zuzenean emititu genuen,
egunean !au orduz.
Informatiboak dira gure programazioaren
oinarria, eta beroiekin irekitzen ditugu gure
saioak. Bestela, kirolak, mahainguruak, elka-

rrizketak, sukaldaritza, osasuna eta musikaprogramak sartu ditugu ATBn.
Ohizko programazioaz gainera, Arrasate
Telebistak beste zerbitzu batzuk eskaini nahi
dizkie mondragoetarrei eta horregatik atera
dugu teletestua. Hasieran ordubetez egunean,
eta gero zabalago, teletestuak denetariko informazioa ematen du, informazio praktikoa,
abisuak, agenda, iragarkiak , dena euskara
hutsean.

ATBk eta Arrasate Pressek badute
zerbait beste guztiek eman ezin
dutena: hurbiltasuna, eta
Arrasateko eta arrasatearren
zuzeneko berra
Telebista pribatua eta satelite edo kable
bidez datorkigun uholdearen aurrean (dena
erderaz) ATBren programazioak eskasa irudi
luke, baina ATBk badu zerbait beste guztiek
eman ezin dutena: hurbiltasuna, eta Arrasateko eta arrasatearren zuzeneko berra.
Horregatik, bere mailan ere, inportantea
da, ATB albisteak euskaraz ematen dituen
herriko telebista delako.
Hona iritsi eta gero, baten batek galde
dezake ea Arrasate Press eta ATB sortu direnetik Mondragoe euskaldunago den. Horni
horrela erantzutea zaila da, hizkuntzekiko
eguneroko jarrerak ez bait dira goizetik gauera aldatzen.
Guk garbi ikusten dugu mundu moderno
honetan arrasatearrek Arrasate Press eta ATB
bezalako medioak herrian edulcitzea eta herritarrek egina, oso inportantea dela eta hori
euskara hutsean egiten den neurrian, medioen
arrakastarekin batera, euskararen prestigioak
eta erabilpenak gorantz egingo dutela arrasatearron artean.
AlabaMa, Arras ate ezin liteke itsaso erdaldunean dagoen euskal irla bihurtu. Hemengo
esperientzia zabaldu egin beharko litzateke
Euskal Herri osora, herri txiki eta handienetatik hasita euskarak geure artean dagokion lekua han dezan. Hala bedi.
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