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Herri Agintariok, jaun andreok, egun on guztioi. 

 

Gaur erakutsi nahi izan duguna da Ekonomiaren Lehen Sektorea benetan 

lehena dela gure proiektuan. Urtez urte, egunez egun, egiten duzuen lana 

eskertu eta aitortu eta errekonozitu nahi izan dugu. Gure ekonomiaren oinarri 

garrantzitsua zarete eta beraz, honekin batera, gure Herriaren kultura eta 

nortasunaren erakusle paregabea ere. 

 

Argi gelditu da gaur, berritzen eta gaurkotzen ere aitzindariak zaretela. Duela 

hamabost urtetik hasita gaur arte egindako ibilbide honetan eta gaur bertan ere 

ospatu egiten dugun “hito” bat esango genuke atariko bat hori eredugarritzat  

hartuz aitzindariak zaretela. Mendeetako ohitura bat jaso egin duzue, baina 

eguneratzen asmatu egin duzue, garai berrietara ekarriz. 

 

Gaur aurrera urrats aurrera pauso bikoitza ematen duzue. Alde batetik, Euskal 

Kofradien Nazio Federazioa osatzea adostu egin duzue. Arrantza mundua 

elkarlanaren mundua da eta elkartasunaren bidea jorratu egin nahi duzue. 

Eusko Jaurlaritzak Federazio horri ongi etorria ematen dio. Seguru gaude, 

etorkizuneko erronkei hobeto erantzuteko guztiz baliogarria izango dela. 

 

Bestetik, Itsas Emakumeen Federazioa ere osatu egin duzue. Gogoan dut 

aurreko urteko abenduan elkartu egin ginela eta proiektu horren berri eman 

zenidatela. Berri on bat gaurkoa beraz, profesioa indartzeko eta emakumeen 

parte hartzea onartzeko eta zabaltzeko. 

 

Este es un acto de reconocimiento a la labor milenaria del sector pesquero de 

bajura de Euskadi. Un sector que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos. 

 

Buena prueba es la nueva estructura organizativa de los hombres y mujeres de 

la mar que habéis puesto en marcha. Por una parte la “Federación Nacional 

Vasca de Confradías”. Por otra la “Federación Vasca de las Mujeres de la Mar”. 

La unión hace la fuerza y necesitamos un sector unido y fuerte como garantía 

de futuro para nuestro País. 
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Mujeres y hombres de la mar representáis el carácter trabajador del sector 

primario de Euskadi. Este es un sector económico, el primero. Nuestro sector 

pesquero genera 9.000 puestos de trabajo y genera riqueza para las zonas 

litorales y para el conjunto de Euskadi. Este es un sector profesional que 

garantiza un producto de calidad, cuyo mejor ejemplo es la anchoa. 

 

Bukatzeko konpromiso bat: Eusko Jaurlaritzaren partetik elkarlana areagotu 

egingo dugu, Arrantza mundua laguntzeko eta indartzeko. Eusko Jaurlaritzaren 

lehentasuna da Ekonomia berpiztea, hazkundea bultzatzeko eta enplegu 

aukera berriak sortzeko. 

 

Berriro diot, Lehen Sektorea lehena da guretzako eta Garapen eta 

Lehiakortasunaren Sailaren gertutasuna eta laguntza izatea da gure 

konpromisoa. 

 

Eskerrik asko denoi eta ondo ospatu Antxua Eguna. Ondo izan. 


