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De los Toyos Arriolaren bidetik
AZKEN URTEOTAN GAUZAK
GEHIEN ALDATU DITUZTEN HAU-
TESKUNDEAK IZAN ZIREN ATZOKO-
AK. Urte bi dira Iñaki Arriolak alka-
tetza laga zuenetik eta, Miguel de
los Toyosen lehenengo hauteskunde
hauetan mila boto galdu arren,
PSE-EE lehenengo indarra da orain-
dik. Hala ere, Bilduk lortutako bo-
to kopuruak zeharo aldatu du he-
rriko zinegotzien alderdikako bana-
keta, izan ere, Bilduren sei zinego-
tziek ordezkaritza barik laga ditu
Aralar, Ezker Batua eta H1!

Eibarko hirugarren indarrak, EAJ-k,
orain dela lau urtekoarekin alderatuz

ehun boto gutxiago jaso ditu, baina zi-
negotzi bat galduta lehenengo aldiz
jaitsi da hirugarren alderdi bozkatuena
izatera. Espainian PP-k igoera handia
izan badu ere, Eibarren 60 boto inguru
irabazi ditu bakarrik; ondorioz, baina,
alderdi popularrak orain zortzi urteko
emaitzetara bueltatu eta zinegotzi bi
izango ditu udalbatzan. Aralar eta
Ezker Batua legeak eskatzen duen
%5era gutxigatik ez dira ailegatu eta
horrek Udaletik kanpo laga ditu.

Parte-hartzeari dagokionez, %64koa
izan da 2011n, orain lau urte baino
puntu eta erdi handiagoa, baina orain
dela urte bi baino beste puntu bi txi-

kiagoa. Osatuko den udalbatzan ema-
kume gehiago izango dira gizonezkoak
baino: 12-9 banatuko dira eserlekuak. 

Batzar Nagusietarako hauteskundeei
dagokienez, honakoak izan dira emai-
tzak: PSE-EE (4.395), Bildu (3.623),
EAJ-PNV (3.071), PP (1.253), Aralar
(628), EB-Berdeak (490) eta H1! (233).
Diputazioarako, PSEk 600 boto gutxiago
jaso ditu eta EAJ-k, aldiz, 500 gehiago. 

Bildu, indartsu sartuta, bigarren alderdi bozkatuena izan da

UDAL
ZINEGOTZIAK

BATZAR  NAGUSIAK

Gipuzkoa
Bildu (22) EAJ-PNV (14)

PSE-EE (10) PP (4) Aralar (1) 

Bizkaia
EAJ-PNV (22) Bildu (12)

PSE-EE (9) PP (8)

Araba
PP (16) EAJ-PNV (13)

Bildu (11) PSE-EE (9) EB (2) 

Nafarroako Parlamentua

UPN (19) PSE-EE (9) NA-Bai (8)
Bildu (7) PP (4) Ezkerra (3)

46 2

Emaitzen berri izan ondoren, ongi-etorri beroa eman zioten Miguel de los Toyos sozialisten 
zerrenda-buruari Ifar-Kaleko egoitzan afaltzeko zain zeuden alderdikideek.

9

Hamabost egun besterik ez duen Bildu koalizio berriaren partaideek txanpainarekin ospatu zuten atzo
herrian izandako emaitza, Toribio Etxebarriako lokal berrian.

2007ko zinegotziak
PSE-EE 11
EAJ-PNV 5
EB-Aralar 2
EA (gero H1!) 2
PP 1



A l d e r d i x e t a k o  O R D E Z K A R I X E K I N  b e r b e t a n

1.- Zelan ikusi dozu KANPAINIA? 2.- Zelako EMAITZAK espero dittuzue?

B O T U A  EM O T ER A K U A N

1.- Kanpaiña politikua intensidade
haundixarekin bizi izan dogu
eta oso ondo landu. Bestela
erregular, gorabehera haundirik
barik, lasai juan da.

2.- Herrittarrak oiñ arte egindako
gestiñuarekin ados eta pozik
egon ezkero, emaitza onak izan-
go dittugu, panoramia kanbixau
eta talde bat gehixago egotiak
izango daben eragiñarekin.

1.- Kanpaiña batez be Bilduren partehartziaren inguruan
zentrau da eta, gauzak holan, guretako ez da erreza
izan. Halanda be, gure programa gizarteratzia eta jen-
diarengana aillegatzia lortu dogula pentsatzen dogu.

2.- Aurreko hauteskundietan koaliziñuan juanda lortu gen-
duan ziñegotzixari eusteko esperantza daukagu, oin-
guan bakarrik aurkeztuta be.

SERGIO SAN JOSE (ARALAR)
Aralar alderdiko alkategaixak udaletxian emon eban botua,
11.00etan. Ordu horretan Untzagan jende mordua zebillen atzera
eta aurrera. Botua emoten be mugimendu haundixa eguan.

1.- Kanpaiña trankilla izan da giruari begiratuta. Bestela,
egindako biharrari begiratzen ipiñiz gero, kanpaiñare-
kin lotutako guztiak egitteko bihar haundixa egin dot.

2.- Emaitzak aurreikusteko edo horren gaiñeko prebisiño-
ren bat egiñ ahal izateko, ez naiz inkestekin larregi fi-
datzen. Nahixago izaten dot botuak kontauta emaitzak
jakiñ arte itxaitzia; horrek balixo desta neri.

CARMEN LARRANAGA (PP)
Goizeko 10.00etarako sartu zan Carmen Larrañaga botua emotera
Coliseora. Ordurako euri lanbrua hasitta eguan eta lehen orduan
baiño jende gehixago ikusten zan, batez be kolegixo inguruetan.

1.- Martxa onian juan da eta gure alderdixan alkatetza
lortzeko ahalegiñetan bihar haundixa egin dogu. Pozik
nago oinguan alderdi politiko guztiak parte hartzeko
aukeria izan dabelako.

2.- Kanpaiña politikuan egindako biharrak jendiarengan
eragiña eukiz gero, oinguan gure alderdixak aurrekue-
tan baiño botu gehixago jasotzia espero dogu.

MIREN SOJO (EAJ-PNV)
Azken urtiotako martxari jarraittuta, interbentore biharrian tarte bat
eginda Urkizuko eskolatik urten eta San Andres eskolan emon eban
botua Miren Sojok, 10.15ak aldera.

ARCADIO BENITEZ (PSE-EE)
Mahaixak osatu eta segiduan, 09.30xetan juan zan botua emotera
Arcadio Benitez udaletxera. Ordu horretan oindiok ez zan jenderik
ikusten ez kalian ezta kolegixuetan be.

1.- Guretako kanpaiña ezohizkua
izan da. Azken momentuan le-
galizau ginttuen eta harrezkero
lana besterik ez dogu egin. Gu-
re albuan egon diraneri eske-
rrak emon bihar detseguz egin
daben lanagaittik.

2.- Pentsatzen dot Udalian jendia
izango dogula. Ilusiñua sortu
dogu eta politika egitteko beste
modu bat daguala erakutsi.

SOCO BASKARAN (BILDU)
San Andres eskolan tokau izan jakon botua emotia Soco Baskarani.
Interbentore moduan zeguan han eta 11.00etan sartu eban botua
hautestontxixan. Giro lasaixa zan momentu hartan.

1.- Eibarko asanbleako kidiak optimis-
mo haundixarekin bizi izan dogu
kanpaiña. Gure kandidaturarekin oso
pozik gagoz, ona begittantzen jaku
eta hautagaixen zerrendan indepen-
diente asko alkartzia lortu dogu.

2.- Emaitzeri begira, aurrekuan koali-
ziñuan juanda ziñegotzi bat lortu
genduan eta oinguan be horri eus-
teko moduan izatia espero dogu
eta, akaso, zeozer igotzia.

ELI GOMEZ LACONCHA (EB-BERDEAK)
Eguardixan, 12.00xetan puntuan sartu zan EPAra botua emotera
Eli Gomez, alderdikide bik lagunduta. Ordurako geletako ate
inguruetan jende mordua pillatzen zoian, batez be edadekuak.

1.- Hedabidiak kanpaiñia baldintza-
tu eta gure alderdixa gitxietsi
egin dabe. Orokorrian ez dot
proposamen argirik ikusi alder-
dixen artian, blokien arteko bu-
rruka izan da.

2.- Baikorrak gara, ondo irudika-
tuak izan ez garan neurrixan.
Espero dogu oiñ arteko EAren
botu tradizionala gure alderdi-
xan eustia.

JOSE ANTONIO MUTILOA (H1!)
Eguraldi illuna izan arren, normala baiño jende gehixago zebillela 
aittatu eben mahai elekektoralekokuek. Jose Antonio Mutiloak 
San Andres eskolan emon eban botua goixeko 10.00etan.
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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

PSE-EE    Bildu EAJ-PNV PP           Aralar EB-Berdeak H1! Zuriak

Amaña 664 (%54) 177 (%14) 134 (%11) 140 (%11) 15 (%1) 58 (%5) 11 (%1) 25 (%2)

Ipurua 644 (%35) 500 (%27) 315 (%17) 113 (%6) 87 (%5) 94 (%5) 28 (%2) 36 (%2) 

Coliseoa 428 (%28) 412 (%27) 339 (%22) 120 (%8) 93 (%6) 61 (%4) 47 (%3) 35 (%2)

Gerontologikoa 238 (%44) 134 (%25) 64 (%12) 53 (%10) 17 (%3) 23 (%4) 2 (%0) 2 (%0)

San Andres 630 (%27) 680 (%29) 498 (%21) 181 (%8) 135 (%6) 83 (%4) 67 (%3) 37 (%2)

Udaletxea 831 (%30) 774 (%28) 627 (%23) 173 (%6) 121 (%4) 85 (%3) 66 (%2) 35 (%1)

Urki 731 (%47) 355 (%23) 193 (%12) 119 (%8) 33 (%2) 76 (%5) 20 (%1) 17 (%1)

Urkizu 825 (%33) 641 (%25) 487 (%19) 213 (%8) 136 (%5) 93 (%4) 59 (%2) 65 (%3)

Guztira 4.991 (%35) 3.673 (%25) 2.657 (%19) 1.112 (%8) 637 (%4) 573 (%4) 300 (%2) 252 (%2)

HAUTESKUNDE BEREZIAK 2011 URTEKOAK,

aspaldiko partez hautesleei aukera guztiak boz-

katzeko bidea eman zaielako eta aspaldiko par-

tez ETAren indarkeriarik gabekoak izan direla-

ko. Horretaz gain, izan dira beste pare bat ger-

taera aipagarri: ez dela izan eztabaida larregi

programa edo proiektuen inguruan eta komuni-

kabideetan indar asko hartu duten zenbait hiri-

tako plazetako akanpadek apenas izan dutela

isladarik Eibarren, zapatu gauean Untzagan

ikusi genituen lagun gutxi batzuk kenduta.

Zortzi aukera genituen lehian Eibarren Udal

ordezkariak lortzeko (PP, PSE, EAJ, Aralar, Bildu,

Hamaikabat eta Ezker Batua – Berdeak), baina

azkenean bakarrik lauk lortu dituzte ordezka-

riak. Izan ere, aurreko udalbatzan ordezkariak

zituzten Aralar, Hamaikabat eta Ezker Batua –

Berdeak eserlekurik gabe geratu dira oraingoan,

hauteskunde legeak eskatzen duen %5era ailega-

tu ez direlako. Trukean indar handiz sartu da

Bildu udaletxean, bigarren indar bezala.

Emaitzei begira, giro edo testuinguru kalte-

garrian PSEk indar nagusia izateari eutsi dio.

Baina sozialisten garaipena azken urteetako

“klasikoa” denez, Bilduren sarrera indartsua da

gaurko hauteskudeetako daturik esanguratsue-

na. Bigarren indarra da, sei zinegotzi lortu di-

tu, eta urte asko atzera egin beharko genuke

Bilduren inguruan batu diren indarrek lortu di-

tuzten emaitzak aurkitzeko.

Aralar eta Ezker Batuaren arteko hauteskun-

de-ituna haustea kaltegarria izan da bientzat:

ia ez dute botorik galdu –1300 boto orain dela

lau urte eta 1200 aurten–, baina zituzten or-

dezkari biak galdu dituzte. PPk, aldiz, etekin

handia atera dio orain dela lau urte lortutako

boto kopuruari eusteari eta zinegotzi bi lortu

ditu. EAJ-ak, 200 boto inguru galtzearekin ba-

tera -2.790 orain dela lau urte eta 2.624 aur-

ten- zinegotzi bat gutxiago eskuratu du eta hi-

rugarren lekura pasatu da. 

Hurrengo udal gobernua osatzean ez da

gehiengo garbirik egongo, baina De los Toyosen

alderdiak lortutako 9 zinegotziek, eta beste al-

derdien arteko botu banaketak, beste lau urte

Udal Gobernuaren buruan jarraitzeko aukera

garbia ematen diote, lehen aldiz zerrenda buru

bezala aurkeztu den hauteskundeetan.

1995ean Arriolak 7 zinegotzirekin lortu zuen,

gero luzaroan izan zuen alkatetza.

Eibarren egon diren emaitzetik haratago joa-

nez gero, badirudi Gasteiz eta Madrilgo

Legebiltzarrek ez dutela gaurko egunean boto-

emaileek adierazitako aukerak ordezkatzen, zi-

legi dirudi hauteskunde aurrerapenak eskatzea:

Gasteizen Lopezek eta Madrilen Zapaterok ez

dituzte une gozoak izango.

Bilduren olatua eta PSE garaile
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H U R R E N G O  
L E G E A L D I R A KO

ZINEGOTZIAK
Miguel de los Toyos (PSE-EE)

Eneko Andueza (PSE-EE)Esther Kareaga (PSE-EE)Arcadio Benitez (PSE-EE)Maria Jose Telleria (PSE-EE)

Pedro Escribano (PSE-EE)Ana Rodriguez (PSE-EE)Jose Luis Vallés (PSE-EE)Miren Gallastegi (PSE-EE)

Leire Abanzabalegi (BILDU)Soco Baskaran (BILDU)Josu Cristóbal (BILDU)Igor Aldalur (BILDU)

Iñaki Zuloaga (EAJ-PNV)Eva Juez (EAJ-PNV)Begoña Vesga (BILDU)Nerea Castro (BILDU)

Sofia Vázquez (PP)Carmen Larrañaga (PP)Javier Zorrakin (EAJ-PNV)M. Luz Balenziaga (EAJ-PNV)

PSE-EE  (MIGUEL DE LOS TOYOS)
“Emaitzarekin benetan pozik gaude, hauteskunde hauei begira erantzun bariko
hiru galdera genituelako: batetik, Madriletik egindako politikaren eragina zela-
koa izango zen, bestetik Bilduren partehartzearena eta, hirugarrenik, Arriola
joanda ni alkategai modura lehenengoz aurkeztu naizela ere kontuan hartu be-
har da. Gipuzkoa mailan emaitza onenetakoak lortu ditugu, 99ko emaitzetara
bueltatuta”

BILDU  (IGOR ALDALUR)
“Oso gustora gaude lortutako emaitzarekin. Jendeak ulertu du Udalaren
kudeaketa ez dela batere ona izan eta zigortu egin dute azken lau urteetan
Gobernuan egon direnen kudeaketa. Herritarrek ulertu dute Bilduren auke-
ra sendoa eta erreala dela, ezkerreko alternatiba erreala dela. Oposizioan
gogoz lan egingo dugu gure programan aldarrikatzen genituen proposame-
nen alde”

EAJ-PNV  (IÑAKI ZULOAGA)
“Talde guztiak zoriondu behar ditugu, baina bereziki PSE eta Bildu. Gure
emaitzak oraingo honetan nahiko txarrak izan dira, eta ez gaude txalotzeko
moduan. Baina beno, herriaren borondatea izan da eta onartu egin behar du-
gu. Garrantzitsuena da PSEk iniziatiba hartuko duela hurrengo lau urteetan
bere proiektuak aurrera ateratzeko, PPrekin edo bakarrik. Eibarrek horrela
erabaki du”

PP  (CARMEN LARRAÑAGA)
“Oso pozik eta oso emozionatuta nago. Egia esan behar badut, ez nuen inon-
dik inora horrelako emaitza onik espero. Inkestek hori zioten, zinegotzi batetik
bira igoko ginela, baina nik ez dut inkestetan larregi sinesten. Beraz, ezustean
harrapatu nau. Eskerrik beroenak eman nahi dizkiet gugan sinestu eta gure al-
deko botoa eman duten eibartar guztiei. Ia orain denon artean herriaren alde
lan egiteko gauza garen”

ARALAR  (SERGIO SAN JOSE)
“Bilduren efektua oso kaltegarria izan da guretzako. Nahiz eta lau urte hauetan
Mariasun Gartziak lan ona egin duen Udalean, herritarrek ez dute hori ikusi.
Zinegotzia lortzetik oso gutxira gelditu gara, 50 bat botoren faltan, baina pozik
gaude egindako lanarekin. Euskal Herriko datuak ere ez dira onak, baina
behintzat argi dago independentista eta ezker abertzaleen mugimendu indar-
tsua dugula”

EB-BERDEAK  (JUAN S. VALLEJO)
“Hasteko, ez da istilurik egon eta oso positiboa da hori. Espero zen Bilduren
urakana ere aipatu nahi dut eta hauek zoriondu. Orain zer egiten duten ikusi
beharko da. Hirugarrenik, EAEn, PSE-EEren eta batez ere gure muturrekoak
aipatu nahi ditut. Honek gauzak gaizki egin ditugula esan nahi du eta gure es-
pazio politikoa berrikusi beharko dugu. Eibarren emaitzak ez dira hain txarrak
izan, baina, EAEn bai. Mila esker bozkatu gaituztenei”

H1!  (MERTXE GARATE)
“Garbi dago alderdi sozialistak irabazi egin duela, jaitsi egin den arren.
Bilduren igoera da adieraztekoa. Ez genuen espero hainbeste zinegotzi lortuko
zituztela. Guk bat ateratzea espero genuen, Aralarrek bat, PSE-EEk 8-9, EAJk
5, PPk 1-2 eta Bilduk 4.  Abertzale moduan, jendeak Bilduren alde egin duela
ikusten da eta EAJk jende finkoa daukala. Lan egin dugun arren, oraingoan
jendeak ez ditu alderdi txikiak kontuan eduki”


