
 
 
 
 
 
 

 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 tef. 945 017 972  – e-mail: prentsa@ej-gv.es 

LEHENDAKARITZA 

Komunikaziorako Zuzendaritza 

 

PRESIDENCIA 

Dirección de Comunicación 

 

 

 

SOKATIRAKO EUSKAL SELEKZIOARI HARRERA  

RECEPCION A LA SELECCIÓN VASCA DE SOKATIRA 
 

 

2014-09-11 Lehendakaritza 11-09-2014 
 

Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 
 
 

 

Arratsalde on eta lehenik eta behin, eskerrik asko Gasteizera etorri zaretelako. 
Espero dut hurrengo batean Ajuria Enean ospatu egin ahal izatea, aukerarik 
baldin badaukagu. 
 
Baina gaurko honetan eta zuek entzun eta gero, bai sailburua eta baita Euskal 
Federazioko Herri Kiroletako Euskal Federazioko presidente entzun eta gero, 
bizpahiru gauza esan nahiko nituzke: 
 
Bat: Gertu gertutik jarraitu egin dugula Munduko Txapelketa hau. 
 
Benetan gertu gertutik ez bakarrik zuzeneko komunikazio izan egin dugulako 
baita komunikabidetatik, hedabidetatik jakin egin dugulako eta zentzu horretan 
hango kronikak irakurtzean emozionatu, hunkitu egiten ginen. Benetan. 
 
Adibide batzuk jarriko dizkizuet. Begira, irakurriko zenituzten hona etxera 
etortzerakoan irakurriko zenituzten, baina nik gaur gogoratu egin nahi izango 
nituzke bizpahiru kronika. Batek honela zioen: 
 
“Munduko Txapelketa honen balantzea positiboa da. Gure Herriaren izena 
behin eta berriz entzuten gozatu dugu. Gure ikurriña munduko beste banderen 
parean ikusteko aukera izan dugu. Eta kirol mailan nahiko domina daramagu 
Euskal Herrirantz.” 
 
Hori esaten zenuten han bertan zeundeten bitartean. 
 
Beste adibide bat eta horrela irakurtzen genuen: 
 
“Kirolaz aparte Txapelketa honetan nabarmendu nahiko genuke jaso dugun 
harrera ona. Jendea hurbildu bai zaigu, inoiz sokatira ikusi barik Basque 
Country-k parte hartzen zuela jakinik, ikustera etorri direnak ikurriña eskutan 
zutela.” 
 
Holakoak ere irakurri genituen eta hunkitu egiten gintuzten. Hunkigarria 
benetan. Irudikatzea bakarrik nahikoa da eta nahiko hunkitzeko. Ez dut 
pentsatu nahi zer izango zen zuek bezela bertan izatea eta parte hartzea. 
 
Aukera hori izan duzue eta punta puntan jarri egin duzue gure Herriaren izena 
eta esan bezela, izana. Historikoa benetan! Zorionak! 
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Bigarren ideia esan nahi dizuedala lehen pausoa izan da, sailburua berak 
esan egin du eta azpimarratu egin nahi dut: zailena eta garrantzitsuena 
lehen pausoa. 
 
El primer paso es el más difícil y el más importante y quizás no sea casualidad 
que se trate de la selección de Sokatira. 
 
Este deporte representa el esfuerzo. Antes, hablando con Bernardo (Ureta), 
decía que nos falta paciencia, pero yo creo que la sokatira también significa 
resistencia, analizar al rival, intentar saber las fortalezas-debilidades del rival, 
técnica, saber aplicar también técnica; estamos hablando de sokatira, pero 
también es una de las características: la técnica, y, lo que es más importante, 
la tenacidad y también, fundamental, que se trata de un trabajo en equipo. Son 
valores de nuestro pueblo. Con estos valores podemos conseguir lo que nos 
propongamos. 
 
Me habría gustado acompañaros, porque realmente me ha emocionado y 
enorgullecido leer las crónicas a las que antes he hecho referencia de vuestra 
participación, imaginar vuestro sentimiento, imaginar también vuestra ilusión, e 
imaginar también vuestra emoción allí presente. 
 
Hirugarren idea: Sailburuak esandakotik jarraituz, lorpen hau posible egin 
duzuen guztioi gure esker ona.  
 
Bernardok (Ureta) aipatzen zituen, duela berrogei urte hasitako bideari ekinez 
ekin egin diote esker eta baita zuei esker, baina baita selekzioaren ofizialtasuna 
dela eta, lan honetan azken bolada honetan izan da bai talde bat, bai 
Federazioa, bai taldeak, baita kirolariak zaretenok, baina baita legelariak eta 
baita Jaurlaritza bera ere. 
 
Eta guztiei nire esker ona aitortu nahi diet. Pertsona askoren lana aitortu egin 
behar dugu, ondo egindako lanaren fruitua gozatzen ari garelako. Beraz, 
eskerrik asko guztioi, bidea zabaldu egin duzue, aurrera egiteko eta nire asmoa 
gaur esatea izango litzakete “Soka, sokatiraz hitz egiten ari garen gainean, 
soka eten ez dadin” elkarlanean jarraitu behar dugu. 
 
Zorionak denoi eta Gora Basque Country Euskadi! 
 
 


