
Ahal Dugu nagusi
Eibarren, EAJ-PNV eta
PSE-EEren aurretik
ATZOKOA EZ ZEN HAUTESKUNDE EGUN NORMALENETAKOA IZAN GU-
REAN. Hasteko, gutxitan izaten den jende kopurua gerturatu zen hau-

testontzietara euren botoa ematera: aurten bertan, maiatzeko Udal

eta Batzar Nagusietarako hauteskundeetan parte-hartzea %62,27an ge-

ratu zen (%37,73ko abstentzioa) eta atzo %70,36k eman zuen botoa,

abstentzioa %30era iritsi barik. Gainera, urte bereko bigarren hautes-

kundeak ziren atzokoak eta, hori gutxi balitz, Espainiako gobernua au-

keratzeko balio du-

tenak, maiatzekoak

askoz ere gertukoa-

goak zirenean, hau

da, Eibarko Udale-

rako alkate eta zi-

negotz iak  jokoan

zeudela.

Emaitzei begira ere badago gauza berririk, ia inoiz gertatu gabekoa suerta-

tu baita oraingoan: PSE-EE gurean hirugarren indar geratu da, Ahal Dugu -

Podemos eta EAJ-PNVren atzetik. Sozialistek ez dute askorik galdu orain dela

lau urteko emaitzekin konparatuta (600 boto inguru), baina bai aurtengo maia-

tzekoekin alderatuta (2.500 boto). EAJ-PNVk maiatzetik hona 500 boto irabazi

ditu. EH-Bilduk ere galera handia izan du, batez ere orain dela lau urte Amaiur

izenarekin lortutako boto kopuruaren ondoan: 1.700 botok egin die ihes.

Maiatzeko hauteskundeetan ere orain baino 834 boto gehiago atera zituen ez-

ker abertzaleak. PP ere orain dela lau urte lortutako emaitzetik urruti geratu

da, 700 boto gutxiagorekin, baina maiatzetik hona behintzat 780 boto irabazi

ditu. Eta Orain Batera - Unidad Popularrek orduko Ezker Batuak baino 90 boto

gutxiago jaso ditu. Ciudadanos-ek 416 boto lortu zituen atzo Eibarren eta

UPyD-k 31. Irabazlea, argi dago, Ahal Dugu - Podemos izan da, garaile herriko

ia hauteskunde kolegio guztietan. Lau bototik bat kolore morearentzat izan da

Eibarren alderdiaren estreinaldian.

Jendea botatzeko gogoz Eibarren: maiatzean baino zortzi puntu gehiago

Aurrekoetan baino boto gehiago zenbatu behar izan zituzten atzoko hauteskundeetan.
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1.- Oinguan telebistan asko oiña-
rrittutako kanpaina izan dogu
eta Euskadiz zeharo ahaztu di-
ra. Horren aurrian gu kanpaiña
osua kalian, herritarrengandik
gertu egitten ahalegindu gara,
azaltzen ez dogula aukeratzen
Espaiñiako gobernua zein izan-
go dan, baizik eta gure ordez-
karitza Madrillen zein izango
dan. Kanpaiña zailla baiña po-
litta izan da, gure herriko jen-
dearekin aurrez aurre egoteko
aukera hori izan dogulako.

JOSU MENDIKUTE (EAJ-PNV)

2.- Gaur gabian Espaiñiako telebistetan estatuko mapa lau
kolorez, gorriz, urdiñez, morez eta laranjaz margotzen
hasten diranian, Euskadi barriro be beste kolore batez
margotuta egotia; hori da guri inporta jakun emaitza.

1.- Intensidade haundikoa eta ez-
bardiña izan da; indar politiko
barrixak agertu dira eta irudi-
xaren kanpaiñan sartu gara,
komunikabidien eta debate
publikuen bittartez jendiaren-
gana aillegatzia billatu dalako.
Aurrerantzian be kanpaiña egi-
tteko orduan joera hori nagu-
sittuko dala uste dot. Kanpai-
ña garbixa izan da eta bako-
txak bere programa azaldu
dau.

JAVIER NUNEZ (PP)

2.- Espaiñiako herritarren konfiantzia izatia espero dogu.
Alderdi popularrak botu gehixen jasotzia eta beste lau
urtez agintzen jarraitzia espero dot, holan susperraldi-
xarekin segitzeko.

1.- Ezker Batuari ikaragarrizko
zentsura egin jako: Ciudada-
nos eta Podemos izan dira lau-
ko debatietan eta Alberto Gar-
zon, barriz, milloi bat botore-
kin kanpuan. Atzo bertan La
Sexta Nochek albo batera laga
zeban erreflexiorako egunaren
kontzeptua eta La Sexta patro-
zinatzen daben horren alde
egitten jarraittu dau. Gu gara
kapitalaren benetako etsaia,
Kutxabank eta bestientzat de-
serosuak garalako.

ITOITZ GARCIA-ANTON (Orain Batera)

2.- PP izango da nagusi eta, %5eko aldiarekin, PSOE, Pode-
mos eta Ciudadanos egongo dira, orden horretan. Guk
talde parlamentarixua etarako dogu, Kataluñan eta Ga-
lizian gure botuak kontuan izango ez dittuen arren.

1.- Kanpaiña oso politta egin do-
gu, Euskal Herrixan 100 ekital-
dittik gora egin dittugu, Espai-
ñia maillan pabilloi guztiak be-
te dittugu, Eibarren be 60 la-
gun batu genittuen... Anbiente
politta eta jendia esperantza-
rekin, hau aldatzeko ilusiñua-
rekin ikusi dot.

JULEN BOLLAIN (Ahal Dugu - Podemos)

2.- Emaitza oso onak espero dittut, jendia oso sartuta ikusi
dot eta abstenziño gitxiago egongo da. Ez gara konfor-
matzen bigarren postuarekin, garaipenaren billa goiaz
eta gitxienez Bildurekin parekatuta egotia espero dogu.

1.- Jendia ilusiñuarekin ikusi dot,
askok Espaiñia maillan indar
aldaketa gertatu leikiela eta
Euskal Herrittik aldaketa hori
emoten lagundu leikegula pen-
tsatzen dabelako. Euskal He-
rrirako egin behar dogu, baiña
Madrillera juanda gure ahotsa
entzunaraztera. Komunikabi-
diak guri emondako tokixa hu-
tsaren hurrengua izaten da as-
kotan, baiña neri herririk herri
ibiltzia tokau jata eta jendia-
ren berotasuna somatu dot. 

IGONE LAMARAIN (EH-Bildu)

2.- Euskal Herrixan aldaketa sozialaren alde egitten dogu-
non igoeria egotia espero dot, horrek mesede egin ahal
deskulako etorkizunian. 

1.- Oingoan kanpaiña berezixa
izan dala uste dot, komunika-
bidiak pisu haundixa izan da-
be, beste batzuetan baiño
gehixago; emoten dau alderdi
bik biharrian, gaurkuan lauk
izango dittuela emaitza ga-
rrantzitsuak. Guk, betiko mo-
duan, kanpaiña gertukua egi-
tten ahalegindu gara, mezu
orokorrak helarazten. Rajoiri
Pontevedran gertatutakua alde
batera lagata, kanpaiña lasai-
xa izan dala uste dot.

MIGUEL DE LOS TOYOS (PSE-EE)

2.- Inkesten arabera, gehiengo absolutua lortuko daben al-
derdirik ez dago eta, agindu ahal izateko, hitzarmenak
egin biharko dira nahitaez. Gauzak holan, sozialistak
hitzarmen horietarako nahikua indar izatia espero dot. 



H A U T E S K U N D E  E G O I T Z E T A K O  B O T U A K
A U Z O R I K - A U Z O

Ahal Dugu EAJ-PNV PSE-EE EH-Bildu PP Orain Batera

Amaña 385 (%27) 143 (%10) 488 (%35) 114 (%8) 167 (%12) 49 (%3)

Ipurua 474 (%26) 351 (%19) 398 (%22) 331 (%18) 140 (%8) 59 (%3)

Coliseoa 388 (%23) 464 (%28) 254 (%15) 293 (%17) 139 (%8) 46 (%3)

Gerontologikoa 121 (%21) 78 (%14) 161 (%29) 87 (%15) 70 (%12) 21 (%4)

San Andres 615 (%25) 661 (%27) 353 (%15) 432 (%18) 178 (%7) 79 (%3)

Udaletxea 654 (%22) 793 (%27) 493 (%17) 532 (%18) 229 (%8) 78 (%3)

Urki 451 (%28) 227 (%14) 441 (%27) 199 (%12) 159 (%10) 50 (%3)

Urkizu 645 (%24) 610 (%23) 556 (%21) 388 (%14) 248 (%9) 87 (%3)

Guztira 3.733 (%25) 3.327 (%22) 3.144 (%21) 2.376 (%16) 1.330 (%9) 469 (%3)

URTE BUKAERAKO HAUTESKUNDE HAUE-
TARAKO BOTO-EMAILEEN BABESA JASO-
KO ZUTEN JOKALARI BERRIEN ETA, NEU-
RRI BATEAN BEHINTZAT, EZBERDINEN
GARAIA IRAGARRITA ZETORREN.

Aldaketaren zantzuak, alderdi gehiago
eta politika “berriaren” etorrera horrek,
interes puntua eman die hauteskundeei
eta 2011ko hauteskundeetan baino jende
gehiago joan da bozkatzera. Baina, ez di-
rudi eskaintza berriek hiritarrak guztiz
konbentzitu dituztenik: berriro ere, popu-
lazioaren zati handia ez da hurbildu bere
botoa hautestontzietan lagatzera.

Baina Podemos - Ahal Dugu alderdi be-
rriaren sarrera indartsua izan da.
Adibidez, Espainiako Gorteetarako hautes-
kunde hauetan, Eusko Alderdi
Jeltzalearekin nahiko parekatuta, EAEn

eta Nafarroako bozkak gehituta lehen in-
darra litzateke. Jakin badakigu Gazteizko
Legebitzarrerako edo Udal eta Foru hau-
teskundeak bestelako irakurketa eta ezta-
baidak sortzen dituztela, baina datua hor
dago. Etorkizunari begira oso kontutan
hartuko dute, seguruenez, bai EAJ berak,
bai Bildu-k zein PSE-EEk.

Alderdi moreak Eibarren izan duen pla-
zaratzea ez da izan hala nolakoa, irabazle
garbia izan da partidu morea Espainiako
Gorteetarako hauteskundeetan. Bitxia ba-
da ere, ditugun datuen arabera, Estatuko
lau hautes-lurraldetan baino ez da gertatu
hau: Bartzelona eta Tarragona Kataluinan,
eta Gipuzkoa eta Araba, Euskal Herrian.
Joera aurrerakoiak ala salbuespenak?
Denborak esango digu.

Podemos - Ahal Dugu (3.750), EAJ-PNV

(3.327) eta PSEk-EEk (3.138) eta apur bat
atzerago EH Bildu (2.376) lehen lau tokie-
tan ageri zaizkigu Eibarko Gorteetarako
datuei begiratuta, Senaturako datuak zer-
bait aldatzen diren arren eta azken haue-
tan EAJ-PNVko hautagaiak garaile izan
Eibarren. Botoen norabidea jakitea zaila
bada ere, badirudi Podemos-eko bozkak
Bildu eta PSE-tik datozela nagusiki, baina
auskalo PP-tik etorritako jendea gehituko
ez ote zitzaien.

Edonola ere, ez dago gehiengo nagusia
duen alderdirik eta badirudi hemendik au-
rrera gobernaketarako itunak egiteko or-
duan beste jokalari berriak kontutan har-
tuko beharko direla. Eta seguruenez,
Espainako Gobernu buru izateko hauta-
gaiek, Sanchez, Iglesias, Rajoy,... kontu-
tan izango dute.

Kolore morea hauteskunde mapa berrietarako
K o l a b o r a z i o a  
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Ahal Dugu (Julen Bollain)
“Oso pozik gaude Eibarren lehen indarra izatea lortu dugulako, bigarren
geratu diren jeltzaleei 400 botoko aldea atera diegu. PP eta PSOE oso
atzean geratu dira, Euskadin nabarmen jaitsi dira eta Podemosek alde
handia kendu die. Euskadin lan egin behar dugu, baina Madrilen ere.
Gure diputatuek Euskadiko gaiak milaka botoren babesarekin Kongresuko
agendan sartzeko aukera izango dute eta, horrekin batera, autogobernua-
ren alde egin eta pendiente dauden estatutako transferentziak eskatu”

INMOBILIARIA ASEGURUAK
690 610 715 943 200 795

EH-Bildu (Igone Lamarain)
“Ikusita Podemos-ek Eibarren, Gipuzkoan eta Euskal Herrian, orokorrean,
irabazi duela, pentsatzen dut jende askok erabili duela botua estatu mai-
lan pentsatzen, jendea aldaketa baten bila dabilelako. Geuk ere barne
hausnarketa egin beharko dugu: Podemos-en atzetik geratu gara, baina
baita EAJ eta PSOEren atzetik ere. EH Bildutik aurrera eraman nahi du-
gun prozesurako euren atzetik geratzea ez da ona. Agian Podemos-etik
etor daitezkeen aldaketa sozialak onak izan daitezke Euskal Herrirako”

EAJ-PNV (Eduardo Zubiaurre)
“Balorazio positiboa egiten dugu. Hamaika mahaitan irabazi dugu
Eibarren, eta 2. indarra gara herrian. Hauteskunde hauetan egoera be-
rria zen, desberdina. Lehiakide berri indartsuak agertu dira, eta gu ken-
duta, gainerako alderdiak jaitsi egin dira. Guk, aldiz, eutsi egin diogu in-
darrari, eta oso pozik gaude. Boto asko Madrilera begira eman dira, al-
daketa baten alde, baina gure kasuan ez da horrela izan, gure boto-
emaileek gugan konfiantza izaten jarraitzen dutela erakutsi digute-eta”

PP (Javier Nuñez)
“Eibarko eta Gipuzkoako emaitzak ikusita, balorazio positiboa egiten
dugu. Espainian irabazi egin dugu, baina ezin dugu ukatu botu gehia-
go espero genituela. Eibarren Ahal Dugu izan da alderdi irabazlea,
zalantzarik gabe, eta Eibarren nagusi diren indarrek horren azterketa
sakona egin beharko dute. Maiatzeko udal hauteskundeei begiratzen
badiegu, gure emaitzak hobetu egin dira, eta lehengo egoerara buel-
tatzea espero dugu”

PSE-EE (Eneko Andueza)
“Eibarren hirugarren indarra izan gara eta maila horretan emaitzak ez
dira onak guretzat. Argi dago jendeak Espainiako ikuspegia izan duela
kontuan bozka ematerakoan. Podemos-ek sortu duen olatua aprobe-
txatzen jakin du eta etekina atera dio egoera horri, oso emaitza onak
lortuz; dagoeneko zoriondu dugu euren idazkari nagusia. Espainia mai-
lan izan ditugun emaitzekin pozik gaude, baina, hemen, Eibarren lane-
an jarraitu behar dugu eta egoera honi guztiari aurre egin”

Orain Batera (Itoitz Garcia-Anton)
“Eibarren Ahal Dugu-k botu asko kendu dizkio EH-Bilduri, eta baita PSE-
EEri ere. Guk botuen %15a galdu dugu, baina ez da kopuru handia, bi
indar berri daude-eta. Beraz, botu fidelak hor jarraitzen du. Dena dela,
botu gehiago espero genuen. Kanpainan zentsura mediatikoa izan du-
gu, eztabaidetatik kanpo laga gaituzte. Bipartidismoak oraindik bizirik di-
rau, ez da amaitu. Ikusi beharko da orain zen gertatzen den, nolako pak-
toak egiten diren. Gabonetako otorduak oso dibertigarriak izango dira”

PP (123): lehen (186) 

PSOE (90): lehen (110)

Podemos (69)
Ciudadanos (40)
ERC (9): lehen (3)

EAJ-PNV (6): lehen (5)

DyL (8): lehen (16)

EH-Bildu (2): lehen (7)

UP-IU (2): lehen (11)

CC (2): lehen (2)

UPyD (5), BNG (2), F. Asturias (1), Equo (1) eta
Geroa Bai  (1) galdu egin dituzte zituzten ordezkariak.

KONGRESU BERRIA
Mariano Rajoyren PP izan bada ere alderdi bozkatuena
Kongresurako eta Senaturako atzoko hauteskundeetan, oso

zail izango du Gobernua osatzea bere 123 eserlekuekin. Pedro

Sanchez-en PSOE-k bigarren postuari eutsi dio, oraingoan 90

eserleku bereganatuta, eta Pablo Iglesiasen Podemos indartu-

ta atera da hauteskunde hauetatik, Ganbaran izango dituen

69 eserlekuekin (garrantzitsua izan da bai Katalunian eta bai-

ta Euskadin ere lortutako emaitza). Ciudadanos laugarren

postuan geratu da, 40 ordezkarirekin Kongresuan. Honako al-

derdiek osatuko dute Kongresu berria:

350
eserleku


