
FRANKISMOA ESPAINIAR ESTATUAN (1939-1975)

Guda Zibilean Falangisten eta Tradizionalisten garaipenarekin eman zitzaion hasiera diktadura 
frankistari. Francisco Francok aginte guztiak bereganatu zituen eta bere nahieran kudeatu zituen. 
Espainiako historian bere eskuetan botere gehien izan duen gobernaria izan da Franco.
Falange Epañola de las JONS eta Karlista Tradizionalisten babesa izanik bere oinarri ideologikoa 
Nazionalkatolizismoa izan zen, ultrakatolizismo espainolista alegia. Autoritarismoan eta nazionalismo 
zentralistan oinarritu zuen bere erregimen berria, Faxismoa oinarri harturik. Francok faxismoaren 
(nazionalsindikalismoa (JONS)) , militarismoaren (autoritarismoa) eta tradizionalismoaren 
(Katolizismoa) sintesi bat egin zuen Falange Española Tradicionalista de las JONS egituratzean.
Beraz, erregimen frankistaren oinarriak Falangea, Eliza, Armada eta lur jabe handiak, jabe industrialak 
nahiz bankariak izan ziren. 

Halere, Francok politika ildo ezegonkorra gauzatu zuen erregimenaren beharrizanen arabera, 
frankismoaren jarraipena segurtatzeko. Hala, garaiaren arabera eta testuinguruaren arabera politika 
ezberdinak gauzatu zituen, horren adibide dugu Bigarren Mundu Gerran erakutsitako neutraltasun 
jarrera. Estatuko lege nagusi multzoa ezarri zuen Francok, zeinaren gainean erregimenaren egitura 
politiko nahiz ekonomikoa eraikiko zen. Lanaren Forua lan munduko harremanak egituratu eta Falangea 
derrigorrezko sindikatu bakartzat (baina ez ekonomiaren diseinatzailea, JONSek nahi zuten moduan) 
izendatu zuen (sindikalismo bertikala). Mundu Gerran Aliatuak garaitzen ari zirela diktadoreak herriaren 
sasi parte-hartze bat ezartzeko Gorteak Eratzeko Legea bultzatu zuen, “herriak estatuko lanetan parte 
hartzeko organo gorena” izanen zena. Ordezkaritza-ganbera hura Francok berak izendaturiko pertsonez 
eta ofiziozkoak ziren beste kargu batzuez osaturik egonen zen. 
(6.dok iruzkina) Bestetik, aliatuek guda irabaztean, hauen eskakizunei erantzuteko Francok Espainolen 
forua argitaratu zuen EAO-n 1945eko uztailaren 18an, “espainiarren eskubidea nahiz betebeharrak 
zehazten eta euren bermeak babestuko zituen agiria”. Agiriak, erlijio-sinesmenengatik eta gurtza 
pribatuarengatik eragozpenik ez zela jarriko aldarrikatzen zuen, baina arlo publikoan, soilik erlijio 
katolikoaren barneko profesioak eta praktikak baimenduko ziren zeinek babes ofiziala izanen duten. 
Herritar guziek, estatuaren funtsezko printzipioen kontra jo ezean, askatasun osoz bere ideiak adierazten 
ahalko zituztela zioen, horrela, erregimenari oposizioa egitea debekatuz. Gainera espainiar orok aberria 
zerbitzatu, legeak bete eta gobernuburuari leialtasuna erakutsi behar ziotela zioen. Gainera Francok 
atzerriari begira, Espainiari erregimen demokratikoko itxura emateko Demokrazia Organikoa ezarri 
zuen, zeinaren bidez gizonezkoek estatu buruak baimendutako zenbait gauza erabakitzen ahal ziren 
erreferendumen bidez. Dena dela, bozketak ustelak ziren eta putxerazoa zen nagusi. Beraz, soilik itxuraz 
zen eskubide aldarrikapena, izan ere, Francoren gidaritzapeko erregimen autoritario eta konfesionala 
babesten zuen eta honen jarraipena bermatu.
Arestian aipaturikoari ezaugarri politikoek Mugimendu Nazionala zeritzona osatzen zuten.

                    Franco                       FET de la JONS ikurrina                     Erregimeneko ikurrina

Erregimena bitan bana genezake, batetik gosea eta errepresioaren ondorioz gogorrena izan zen 
aldian, Gerraostean eta bestetik, estatuaren berrindustrializazioa nahiz garapen ekonomikoa sustatu zen 
garai “desarrollista”-n.
Europa gerran murgildurik zegoela, Espainian gerra zibila bukatu zen arren, irabazleek errepresio 
gogorrenaren bidez herria zapaltzean jardun zuen gerraoste osoan zehar. Horren ondorioz, frankismoaren 
aurkako 90.000 (5820 Euskal herritarrak) (bertze iturri batzuk kopurua 100.000 gorakoa ematen dute) 
pertsona guti goiti beheiti fusilatu zituzten berme judizialik gabe eta besteek euren jarrera nahiz 



jokabideak aldatu behar izan zituzten (mezara joan, Falangeko kide egin, erregimenak zigorturiko 
pertsonak baztertu...). Nafarroan adibidez biztanleriaren %1,13 erail zuten, nafar biztanleriarekiko 
eragina Hego-Afrikako, Argentinako edota Txileko estatu kolpeetan baino handiagoa izan zelarik. Beste 
batzuek, muga igaro eta Frantziara igaro ziren, fusilamenduaren ihesi. Nafarroan abertzaleen eta 
errepublikazaleen aurka bideratu zen errepresioa gehien bat eta Guardia Zibilak, polizia militarrak, bete 
zuen egiteko hori. Gainera oposizioaren ondareak errekisatu zituzten (Adb. Egoitzak). (Ardura 
politikoen auzitegiak)
1939ko otsailean Erantzukizun Politikoen Legea atera zen frankismoaren aurkaritza akitzeko, 1936ko 
altxamendura ez atxikitzea delitu bilakatuz. Horrela kontrol sozial nahiz ideologikoari eman zitzaion 
hasiera. Honengatik, arazketa-prozesu bati ekin zitzaion estatuko administrazio osoan, hezkuntzako 
irakasle gehienak postutik kenduz eta Espainia irakasle gabe utziz. Espainiar intelektualen %90 erbestera 
ihes zen. Hau erregimenerako atzerakada ikaragarria suposatu zuen bai intelektualki bai ekonomikoki, 
estatua zientzialaririk, artistarik, juristarik, historialaririk... gabe gelditu baitzen. 
1940ko martxoaren 2ko Espainiako Aldizkari Ofizialean Zapalkuntzaren legeak argitaratu ziren, 
komunismoaren eta Masoneriaren aurka jotzen zuena batez ere. Hala, debekaturik gelditzen zen 
honelako taldeetan militantzia eta hauek defendatzen zituzten ideien propaganda egitea. Elkarte 
klandestino horiek deusestatzerakoan bere ondasunak konfiskatuko dira eta bere burkideak, printzipioz, 
espetxealdi luzeekin zigortuko zituzten baina gehienak fusilatu egin zituzten. Azken finean, errepresio 
frankista salaketa nahiz mendeku sistema polizialean oinarritu zen.
Herritarrek beste herritarra salatzen zituzten haiek ez fusilatzeko edota hobariak eskuratzeko, horren 
adibide dugu Iruñeko Taberna okindegien jabea, zeinak konpetentziako kideak salatzen zituen euren 
okindegiekin gelditzeko.

1939. urtean gobernuak Langile Batailoiak sortu zituen, espetxeraturiko langileez osaturik 
zeudenak. Hauetaz baliatzen ziren bortxazko lanak egiteko eta horrela, Pirinio gotortzeko bunker eta 
egitura sistema, errepideak edota trenbideak bezalako azpiegiturak eta abar eraiki izan zituzten. Hauek 
zigortzeko era egokia suposatu zuen baita erregimenerako esku lan merke-merkea ere.

       Bortxazko lanak Bermeon            Presoak harrobi batean lanean         Hitler eta Franco Hendaian

Espainiar estatu frankistaren kanpo harremanik estuenak Ardatzarekin, hots, Alemaniarekin eta 
Italiarekin eduki zituen. Guda Zibila bukatzean estatua NBEtik irten eta Alemania eta Espainiaren arteko 
Adiskidetasun Ituna sinatu zuen Francok Hitlerrekin 1939ko martxoaren31an. Hala ere, Francok 
neutraltasuna aldarrikatu zuen (ez beligerantzia) 1942.urtetik aurrera Mundu gerra iristean eta aliatuen 
garaipena bertan zegoela, hauekin harremanak hobetzen saiatu zen, Estatu Batuekin batez ere.
Aliatuek guda irabaztean, 1945-1950.urteetan zehar Espainiak nazioarteko isolamendua pairatu zuen, 
nahiz eta estatuak itxura ona ematen ahalegindu zen. NBE-k blokeo ekonomiko nahiz diplomatiko arina 
ezarri zion eta herrialde gehienek euren enbaxadoreak atera zituzten bertatik. Honen ondorioz eta guda 
zibilak sorrarazitako azpiegituren (trenbideak, zentral elektrikoak...) suntsipenaren  nahiz Gerraren 
kostuen ondorioz Espainia krisi sakon batean murgildu zen. Urte hauek gosearen urteak izan ziren. 
Francok AUTARKIA ezarri zuen arestian aipaturiko arrazoiak bultzatuta. Modu horretan estatu buruaski 
bat eraiki nahi zuen, inportazioa murriztuz (aduanak indarrean ipini) eta esportazioak handituz. 
Estatuaren esku hartzea ekonomian handia zen eta legeen bidez soldatak, prezioak, kontsumoa, 
inbertsioak nahiz komertzioa kontrolatzen zuten baita modernizazioa sustatu  eta enpresa publiko berriak 
sortu ere (ENDESA, Telefonica, SEAT...).
1940ko hamarkada Espainiak bizitako garairik txiroena izan zen, ekonomia jardueraren gainbeheraren 
ondorioz. Industriak ez zuen lehengai askiri eta nekazaritzan, uztak urriak ziren eguraldi 
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kaxkarrarengatik. Soldatak baxuak ziren, Pezetak balioa galdu zuen eta ikaragarrizko inflazioak sorrarazi 
ziren. Herritarren urritasun hark, Errazionamendura bultzatu zuen gobernua. Oinarrizko baliabideak 
modu bidezkoan eta oinarrizko prezioetan banatzen hastean, merkatu beltzari hasiera eman zion.
18 urte arte ez zen iritsi Espainiak 1936an zuen errenta per capita mailara.
Dena dela, AEB zein Europako zenbait enpresak interesatuak zeuden Espainian, bertan eskulan merkea 
baitzegoen eta gainera  langile mugimendurik ez zegoen eta, zapalkuntzaren ondorioz. 1947an hasi zen 
berriz ere, desblokeoa.
     

      Errazionamendu kartila                   Ogia eskuratzeko ilara                            Emazteak ogiarengatik 
                                                            franco “eskertzen”

Guztiarekin ere, mendietan erregimen nazinalkatolikoarenganako aurkaritza jarraitu egin zuen. 
Erresistentziaren kide hauei Makiak deitu zieten eta gerrilla antifrankista osatu zuten. 1945-1947 
urteetan izan zuten haien goraldia baina hortik aurrera errepresioa ugaritu egin zen eta erresistentzia 
antifrankista gainbeheran utzi zuten. PCE-k bultzatu zuen talde hauek sortzea eta zenbait ofentsiba 
garrantzitsu eraman zituzten aurrera, 1944eanArango Ibarraren hartzea adibidez, non 4000-7000 gudari 
inguru parte hartu zuten. Nafarroan 1944ean 800 gudari igaro ziren Orreaga eta Erronkaritik eta Nafar 
lurraldean erasoaldi gutxi egon baziren ere, hauen presentzia nabaria izan zen.

Gerra Hotzeko garaian, AEBk aliatu antikomunistak bilatzen jardun zuen eta hori Espainiaren 
desblokeorako mesedegarria izan zen oso.1948an Frantziako muga ireki zuten eta frankismoarekiko 
onarpena handiagoa zabaldu zen. Francoren Espainiaren pentsamenduak Mendebaldeko Europa 
antikomunistaren interesekin bat zetozen eta AEBrekin sinaturiko akordioa eta Vatikanoarekiko 
konkordatuak nazioarteko erakundeen artea sartzea ahalbidetu zion Espainiari.
1953an AEBrekin sinaturiko akordioan defentsarako eta diru-laguntzarako politika ezarri zuten, Sobietar 
Batasunaren kontra eginen zuen bloke kapitalista bat egituratzeko asmoarekin. Horrenbestez, Francok 
Estatu Batuei penintsulan zenbait base militar kokatzea baimendu zien, hala nola, Rotan, Zaragozan, 
Moronen eta Torrejonen. Hala eta guztiz ere, Nafarroan ere beste bat ipini zuten, Baztango Gorramendi 
mendian eta bere inguruan hain zuzen ere. 60 hektarea okupatzen zuen 877 Squadron Warning Control 
W-6 basea eta bertatik hegazkin guzien joan-etorriak kontrolatzen zituen. Halere ezezaguna da oraindik 
ere, betetzen zuen funtzioa. Basea hiri estatu batuar txiki baten antzera egituraturik zegoen eta dolarra 
erabiltzen zen soilik bertan.
Amerikarrek, ordainetan, Espainia defendatzeko beharrezkoak ziren gutxieneko materialaren horniketaz 
arduratuko zen eta gobernu estatu batuarrak espainiar gobernua eskaturiko laguntza tekniko edo diru-
laguntza oro emanen zion.
AEB-k trukean emandako diru-laguntzak garrantzia handia izan zuten errazionamenduarekin bukatzeko 
eta espainiar ekonomia zertxobait orekatzeko. Baina akordioak ekarri zuen hobari onuragarriena Francok 
erregimenaren nazioarteko onarpenaren frogatzat erabili ahal izatea izan zen, bere erregimenaren 
oinarriak aldatu gabe.
Bestetik, Espainiaren eta Vatikanoaren arteko Konkordatuaren bidez erregimen konfesional katolikoaren 
eta elizaren pribilegioen jarraipena hitzartu zen. Honen arabera, estatuak elizari ekonomikoki hornituko 
zuen eta hezkuntzaren aferan eskubide zabalak emanen zion. Gainera estatuko erlijio bakarra katoliko 
apostoliko erromatarra izanen zela berresteaz gain, erregimenak elizaren aginte espirituala nahiz 
jurisdikzioa betetzea bermatuko zion. Hala bada, gobernuak diru-laguntza handiak eskaini zion elizari 



eta elizak erdi aroan zuen haina botere edukitzera iritsi zen ia.

                              bere erregimenaren nazioarteko onarpen lortzea zuen xede
                                                                bi akordio hauekin

50. hamarkadan, autarkiaren porrotaren ondorioz, emeki-emeki hasiera eman zitzaion irekiera 
ekonomikoari. Espainiar estatua “desarrollismo” delako txanpan sartu zen, garapen ekonomikoko 
garaian. Honetan AEB-ren diru-laguntzak garrantzia handia izan zuten, hauei esker industria-sektorea 
berpiztu baitzen, 1974.urteraino iraungo zuen industria-hazkunde oso handi eta iraunkor bat eraginez. 
Horrez gain, baita nekazaritzan ere lehiakortasuna irabazten hasi ziren Mediterraneo herrialde batzuk 
eta ez hori bakarrik, Mediterraneoa urte haietan turismoren garapen izugarri bat bizi izan zuen eta. 
Eguzki eta hondartzako turismoa, gaur egun espainiar turismo eredu klasikoa dena, aparteko fenomeno 
sozial eta ekonomikoa eragin zuen, erregimen frankistaren isolamendu politikoa baretuz.
1957.urtean Espainiar Estatuaren sistema ekonomiko autarkikoa gainbeheran zegoelarik, Francok 
Falangeren ideal ekonomikoak aldatu (11-13 lerroetara lotura) eta ekonomia liberalizatzeari ekin zion, 
mendebaldeko herrialdeen lerroan kokatuz eta atzerriko inbertsioei abaguneak eskainiz. Eta horretarako 
teknokrata taldea jarri zuen ekonomiaren gidaritzan. Hori erdiestearren 1959an Egonkortze, 
Estabilizazio edo Oreka Plana ezarri zen, zeinaren bidez Pezeta debaluatu (60 pzt. Dolarreko), gastu 
publikoa murriztu eta merkatu liberalizatua ezarri zuten, estatuaren esku-hartzea mugatuz.
Beraz, estatuak hazkunde ekonomiko oso azkarra pairatu zuen eta mediterraneoko industria europar 
industrien mailan kokatu zen. Arazoa, lurraldetasun desorekak izan ziren, nahiz eta Francok 
berrindustrializazio urgenteko zonaldeen (BUZ) edo garapen poloen bidez hori orekatzen saiatu.
Guztiarekin ere, Francok ez zuen benetako aldaketa fiskalik bultzatu, burgesiari kalte eginen baitzion, 
hortaz, aurrekontu latzen ondorioak herri xeheak pairatu behar izan zituzten. Gainera Nekazaritzako uzta 
txarrak zirela medio, espainiar nekazari askok periferiako industria guneetara emigratu zuten. Euskal 
Herrira adibidez, Andaluziar eta Extremadurako anitz emigratu zuten, gatazka sozial andana eraginez.
Orekatze planaren ondorioak epe laburrean nabaritu ziren, inflazioa jaistea eta merkataritza balantza 
(esportazioak-inportazioak) orekatzea lortu zuen baina langabezia gora egin zuen. Hala ere epe ertainera 
ekonomia asko hobetu zen (herri xehearen sufrimenduaren bizkarrera, jakina!) eta gorakada izugarria 
bizi izanen zuen. 1962tik aurrera, garapen planak ezarri zituzten teknokratek eta hobari fiskalak nahiz 
diru-laguntzaz baliatuz industria berpizten saiatu ziren, arestian aipatu legez, garapen poloen bidez. 
Enpresa handienei mesede egin zien gehien bat, Espainiako enpresen %91a ETEak (PyME) izanik.
Helburuak ez ziren bete %100ean baino munduko-hazkunde tasarik altuenetarikoa lortu zuen 
Espainiak. Industrian ez ezik Zerbitzuen sektorean ere gorakada eman zen, batez ere turismoaren efektu 
biderkatzaileari eta bizi-mailaren hobetzeari esker: garraioa, ostalaritza...
Nekazaritzan, aldiz, modernizazio prozesuaren ondorioz lan postuak jaitsi egin ziren eta horrek landa 
exodo bat eragin zuen. Beraz, nekazaritzan jornalari gutxiago zeudenez gero, soldatak gora egin zuten 
eta sektore lehiakorrago batean bilakatu zen, nekazaritza eredu tradizionala amatatuz. Hauxe eragindako 
migrazioak, demografiari dagokionez, desorekak suertatu zituen estatuan eremu batzuk biztanle barik 
utziz eta periferiako industria guneak kongestionatuz.
Modernizazio eta garapen prozesua, batez ere, alemaniarren nahiz estatubatuarren inbertsioekin eta 
turismoak zein emigranteek (gehien bat Alemaniatik, Frantziatik eta Suitzatik) bidalitako dibisa-jario 
iraunkorrekin finantzatu zen. Garapen ekonomiko honen onuradun nagusiak banketxeak (Falangearen 
oligopolioaren ondorioz ez baitzegoen ia kanpoko banketxerik estatuan) eta industria enpresa handienak 
izan ziren. Orain gizarte egitura aldaketa harrigarria emanen da lur jabe handiek eta nekazariek 
nagusitasuna galduko baitute eta  industria jabeek nahiz langileriak irabazi. Gainera klase ertainetan 
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eraldaketa sakona emanen da, gizarte talde berriak sortuko baitira, hala nola, funtzionarioak, langile 
kualifikatuak, merkatariak e.a.
Horrenbestez espainiar erdi klaseak, kapitalismoaren oinarrietako bat den kontsumismoan eroriko dira, 
soldaten nahiz bizi mailaren igoerarekin, aisialdirako denbora haztearekin... batera.

Frankismoaren oposizioa, erbestean edo ezkutuan, diktadura osoan mantendu egin zen eta horren 
adibide dugu arestian aipaturiko gerrilla antifrankista. Hauek 1947tik aurrera disolbatzen hasi ziren, 
baina estatua 1955.urtean NBE-n sartu ostean langile grebak, unibertsitateetako asaldurak  eta 
nazionalismoa birsortu egin ziren eta erbesteraturiko pertsonen ekintzak geroz eta oihartzun 
handiagoa izaten hasi ziren, Berlingo erbesteratuenak kasu. Horri erantzuteko erregimenak polizia 
kopurua handitu zuen, Industriako langileen grebak gogorki zapalduz. Alderdi Komunista izan zen urte 
haietan oposizio indartsuena. Hala bada, Ibarrurik eta Carrillok zuzendutako PCE-k protagonismo 
handia hartu zuen eta are gehiago, Madrilen Grimau burkidea erailtzean.
Garai berri hauetan (1960tk aurrera) oposizioa langileetan, ikasleetan, eskualdeetan (abertzaletasuna) eta 
Elizan beran ere kontzentratu zen. Langile mugimendu berriak greba- eta sindikatu-askatasunaren aldeko 
mobilizazioak gauzatu zituzten eta testuinguru horretan sortu zen CCOO adibidez.
Unibertsitateetan, hasieran, ikasle falangistek hezkuntza erreforma kristauaren aurka jo zuten, baino 
geroago, ikasle antifrankisten ahotsa geroz eta ozenago entzuten hasi zen. Ikasle biltzar askeak egiten 
hasi ziren gatazkak nabarmen erradikalizatuz eta mobilizazio gogorrak eraginez. Erregimenak gogorki 
zapaldu zuen ikasle mugimendu berrantolatua.
Klero berria ere frankismoaren kontra kokatu zen , elizaren eta estatuaren arteko harremanak narriatuz. 
Laster hasi egin ziren klero gazte katoliko horien aurkako salaketak. Gehienak euskaldunak izan ziren 
eta ETAri laguntzea zenbaitetan leporatu zieten. Euskal elizgizonen ekimen ezagunenetarikoak Hego 
EH-ko 339 abadek frankismoaren aurka sinaturiko gutuna dugu. Espainiako erregimen ultrakatolikoan 
abade preso gehiago zeuden edozein herrialde komunistan baino.
Bestetik, periferiako eskualdeen industriaren goraldiaren ondorioz, nazionalismo katalanista eta 
euskalduna ere berpizten hasi zen eta beste eskualde batzuetan (Galizian, Kanarietan, Valentzian...) nazi-
berrespenerako kultura-adierazpenak berpizten hasi ziren ere (folklorea, ikur identitatezkoa...).
Kataluniak izan zuen indar gehien nazionalismoari dagokienez bina 1959.urtean eraturiko ETA 
erakundeak, armak hartu eta erresistentzia antifrankista egitera ekin zionean, erregimenaren etsai 
handiena bilakatu zen, bere erresistentzia gaitasun itzelarengatik. Halatan, Euskadi Ta Askatasunak geroz 
eta indar gehiago hartzen joan zen eta Burgoseko Prozesuari esker ETA-k nazioarteko ospe handiagoa 
eta indarkeriaz baliatzeko legitimazio osoa bereganatu zuen gizartean. 1973ko abenduaren 20an 
erakundeak gobernuko lehendakaria, Carrero Blanco, hil zuenean erregimena koloka handiagoan 
ipintzea lortu zuen.
Frankismoa gainbeheran zegoenaren adibide bat Ekintza Talde Karlisten (GAC) izan daiteke. 
1960.hamarkadan sortu ziren talde hauek Katalunian, Andaluzian, Valentzian eta Euskal Herrian eta 
Errekete tradizionalisten eta frankismoaren aurka egin zuten. Ez zuten oihartzun handirik lortu, baino 
argi ikus daiteke honekin, Francoren aldeko ingurua hauste zihoala.

        Makiak mendian                       ETA: Carreroren hilketa                 Langile greba bat zapaltzen
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Ondorioz, garapen ekonomikoak garapen kultural nahiz soziala ekarri zuela erraterik bada. 
Erregimenak bultzatu ez bazuen ere, are gehiago, erregimenak ekiditen saiatu zen arren, mentalitate 
aldaketa sakon bat eman zen gizartean. Turismoak atzerritik ohitura nahiz jokamolde desberdinak 
inportatu zituzten, faktore garrantzitsua izan zelarik. Gizarteak sistema patriarkala zalantzan jartzen hasi 
eta afera horretan ere aldaketa anitz eman ziren, emazteek galtzak janztea edota etxez kanpoko lanak 
egitea esaterako. Elizak pisua galtzen zihoan heinean, gizarte toleranteagoa bihurtzen ari zen espainiar 
estatua eta laizismo prozesu bat ematen ari zen pixkanaka. Hori argi nabaritu zen hezkuntzan. 
Politikan ordea,  ez ziren aldaketa sakonik eman. 1975era itxoin beharko zuten Espainiar Estatuko 
herritarrek aldaketa sakonak ikusteko.
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