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AURKEZPENA

1976ko martxoaren 3an Gasteizen jazotako gertaera historikoa ikasgele-
tara hurbiltzeko eta Bigarren Hezkuntzako ikasleei gertaera hura ezagu-
tarazteko beharra zela eta jaio zen unitate didaktiko hau egiteko propo-
samena. Gertaera zehatz horren bitartez, berau aztertzeaz gain, hatarago 
doan Euskal Herriko trantsizio prosezuaren garrantzia aztertu nahi da, 
beti ere oroimen historikoaren ikuspuntutik. 

Gasteizko bost langileen hilketa eta tiroz zauritutako pertsona ugariak 
hiri hontako historia hurbilaren parte dira; horregatik, unitate honen hel-
buru nagusia gertaera horiek aztertu eta beren testuinguru historikoan 
kokatzean datza. 

HELBURUAK

Honako hauek dira unitatearen helburu nagusiak:
 • Estatu espainoleko eta Euskal Herriko trantsizioaren eta  
 demokraziaren inguruan norberak dituen ideiak kritikoki  
 eztabaidatu eta berrikustea.  
 • 1976ko martxoaren 3ko gertaerak beren testuinguruan  
 kokatzea eta demokraziarako trantsizio prosezuan jazotako  
	 gertaera	historiko	moduan	identifikatzea.	
 • Trantsizioaren prosezu nagusiak eta gertaera ezberdinen  
 arteko erlazioa ulertzea eta haien zergaitiak eta testuinguru  
 politiko hurbil eta/edo urrunetan dituzten eraginak aztertzea. 
 • 1976ko martxoaren 3ko gertaeren inguruan hausnartzea. 
 • Informazio historikoa bilatu, bildu eta lantzea. 
 • Ikaslegoarengan talde lana sustatzea.
 • Bizikidetza, begirunea eta ikasleen garapen pertsonala  
 bultzatzea. 

UNITATEA GARATZEKO ESPARRUAK

Unitate didaktikoa hurrengo esparruetan garatu daiteke. Alor bakoi-
tzean, unitatearen planteamendua eta burutuko diren jarduerak ezber-
dinak dira. Unitatea honako kurtso hauetan landu daiteke: 

 • DBH 2. maila: Herritartasunerako Hezkuntza.
 • DBH 4. maila: Etika eta Gizarte Zientziak.
 • Batxilergoa: Historia Garaikidea (Euskal Herriko Historia).

OINARRIZKO GAITASUNAK

Nahiz eta aurreko puntuan ikusi dugun moduan, Etika, Historia eta He-
rritartasunerako Hezkuntza ikasgaietan garatzeko programa izan, gaia 
beste sailekin batera landu behar dela uste dugu. Honela, unitatean lan-
tzen diren oinarrizko gaitasun nagusiak honako hauek direla ondorioz-
tatzen dugu:

 • Informazioaren tratamendua eta gaitasun digitala
 Aurretik hautaturiko weborrietan informazioa bilatzeko jardue- 
 rak eta ariketa eta aurkezpen interaktiboak proposatzen dira;  
 baita ikus-entzunezko baliabideen ikuskatzea ere. 

 • Gaitasun kultural eta artistikoa
 Kontzeptu historiko teorikoak ikasteaz gain, martxoaren 3ko 
 testuinguru historikoan sakontzeko eta Gasteizko inguru   
 sozio-politiko eta kulturala ezagutzeko jarduerak proposatzen  
 dira, zehazki Zaramagako auzoari dagokionez. Garai horretara  
 hurbilketa bat planteatzen da, baita 70. hamarkadako ezaugarri  
 nagusiak ezagutzea ere. 

 • Gaitasun soziala eta herritarra / Autonomia eta ekimen   
 pertsonala
 Talde-lana ezinbesteko metodologiatzat hartzen dugu; izan ere,  
 pertsona bezala hazteko eta ikasleak elkarrekin begirunez bi  
 zitzen ikasteko nahitanahiezkoa da. 

 • Hizkuntza-komunikaziorako gaitasunak
 Hizkuntzaren erabilera egokiaren garrantzia azpimarratzen da,  
 bai ahozko bai idatzizko adierazpena landuz.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Ikasleen jarrera unitate honetan landuko den gaiarekiko, irizpide orokor 

hauek kontutan izanik ebaluatuko dira:

• Banakako zein taldekako jardueratan parte hartzeko gaitasuna.
• 1976ko martxoak 3ko gertaerei buruzko egia ezagutzeko jarrera.
• 1976ko martxoaren 3ko gertakarien memoria historikoa berreskuratze-
ko egin den edo egiteko dagoen lana baloratzen du.
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DIKTADURA FRANKISTAREN FINKAPENA ETA KRISIALDIA

Estatu frankista, hasieran nazioartearen blokeoa jasan bazuen ere, ez zen inoiz guztiz isolatua egon. 
Gainera, Gerra Hotzaren hasierarekin batera, birbaloratua izan zen, bere izaera antikomunistagatik. 
Hala, AEBen laguntza tarteko, Nazio Batuen Erakundean (NBE) sartu zen, 1955ean. AEBek laguntza 
militar, ekonomiko eta teknikoa eman zioten 1953tik aurrera, eta trukean, estatuan base militarrak 
ezartzeko aukera eman zien gobernu frankistak. 1958an, Estatu Espainiarra Nazioarteko Moneta 
Funtsan (FMI) onartu zuten, baina ez Europar Ekonomia Elkartean.

Bitartean, gobernu frankistan lehenengo teknokratak sartu ziren, eta norabide neoliberala eman 
zioten frankisten politika ekonomikoari. Nazioarteko erakunde ekonomikoek, gainera, jarraibideak 
eman	zizkioten,	laguntza	finantzarioaren	truke.	Jarraibideok	Egonkortze	Plan	Ekonomikoan	gauzatu	
ziren, 1959an. Hurrengo gobernu frankistetan, teknokratak nagusitu ziren, eta Carrero Blanco eta 
Opus Deiko López Rodó-ren ingurukoak gailendu ziren, falangisten aurretik. Frankista sutsuak izan 
arren, garrantzi handiagoa ematen zioten kudeaketa ekonomikoari (eta nazioartean ematen zuten 
irudia aldatzeari), garbitasun ideologikoari baino.

Teknokratekin,	Garapen	Planak	etorri	ziren	 (1962tik	1975era);	hazkunde	oso	azkarra	ekarri	zuten,	
baina oso desorekatua: bai lurraldeei dagokienez (Katalunia, Hego Euskal Herria eta Madril ziren 
nagusi), bai sektoreetan ere (industria nagusitu eta landa-mundua despopulatu egin zen). Indus-
trializazioa	bultzatu	zen,	baina	beste	sektore	batzuen	kaltetan.	Plan	ekonomiko	haiek,	dena	dela,	
atzerritar inbertsioetan eta teknologiaren menpekotasunean errotu zuten ekonomia espainiarra. 
Hala, petrolioa garestitzeak 1973an eragindako nazioarteko krisi ekonomikoak ondorio latzak ekarri 
zituen espainiar ekonomian, nazioartearekiko menpekotasuna handia baitzen. Kanpoko inbertsioak 
eta turismoa jaitsi egin ziren, eta atzerrian lanean ari ziren emigrante askok itzuli egin behar izan 
zuten. Krisia, ekonomikoa ez ezik, politikoa eta soziala ere izan zen. Izan ere, ekonomian aldaketak 

Gobernu teknokratak

Garapen ekonomikoak gizartea, ohiturak eta baloreak aldatu zituen: hiri-populazioa eta erdi mai-
lako klaseak hazi egin ziren, eta kontsumo-gizartea garatu zen, pentsamoldea aldatuz. Aldaketa 
horiekin batera, Francorekiko oposizioa garatu egin zen:

 • Industria-guneetan, langileria antolatu eta elkartu egin zen, lan-baldintzen eta, batzuetan,  
 helburu politikoen alde.
 • Katalunian eta, batez ere, Euskal Herrian, oposizio nazionalista antolatu eta hazi egin zen.
 • Unibertsitatean, ikasleen protestak ugaritu egin ziren.
 • Intelektualak kritiko agertzen hasi ziren diktadurarekiko.
 • Elizak eta Erregimenaren familia batzuek ere arazoak zituzten Erregimenarekin. 
 Kanpoko oposizioa erbesteko pertsona ezagun batzuek baino ez zuten osatzen; benetako  
 oposizioa barruan zegoen, eta barrutik etorri zen diktaduraren krisia.

Frankismoaren bukaera: oposizioa eta Francoren heriotza 

TESTUINGURU HISTORIKOA

1973an, ETAk Carrero Blanco almirantea eta gobernuburua hil zuen (Erregimenaren iraupena ber-
matu behar zuena), Madrilen izandako atentatu batean.

Francoren amaiera hurbil ikusten zela, oposizioko indarrak prestatzen hasi ziren:	1974an,	Parisen,	
Alderdi	Komunistak,	PSPk	(Alderdi	Sozialista	Popularra)	eta	PTEk	(Partido	de	los	Trabajadores/Espai-
niako	Langileen	Alderdia)	Junta	Demokratikoa	sortu	zuten.	Udal	batzorde	irekiak	sortu	nahi	zituzten,	
alderdi demokratiko guztiek bertan parte har zezaten.

Baina,	1975ean,	PSOEk,	ORTek	 (Organización	Revolucionaria	del	Trabajo/Lanaren	Erakunde	 Iraul-	
tzailea),	MCEk	(Movimiento	Comunista/Mugimendu	Komunista),	EAJk,	Alderdi	Karlistak	eta	Izquier-
da Democrática Cristiana-k, plataforma hartan parte hartu beharrean, moderatuago bat sortu zuten: 
Plataforma	Democrática.	Azkenean,	urte	bereko	urrian,	bi	plataformak	akordio	batera	iritsi,	eta	Coor-
dinación	Democratica-n	batu	ziren	(Platajunta	ezizenez	ezaguna),	Franco	hil	ostean	alderdi	horiek	
guztiek elkarrekin demokraziarantz egiteko helburuarekin.
Platajuntaren	programa	politikoa	haustura	demokratikoan,	amnistia	politikoan	eta	hauteskunde	li-
breetan oinarritu zen, nahiz eta UCDren erreforma onartu zuten. 

Bestalde, Erregimen barneko indarrak ere prestatzen hasi ziren:	1975ean,	Unión	Del	Pueblo	Es-
pañol	eratu	zen,	Herrero	Tejedor,	Suarez	eta	Solisekin;	lehenengoaren	heriotzak	Suarezen	lidergoa	
ahalbidetu zuen. Baina diktaduraren krisiaren protagonistak hiri, herri, fabrika eta ikastetxeetan izan 
ziren, hainbat erakundetan. Erregimenaren erantzuna, ordea, beti izaten zen gogorra: tribunal be-
reziak, salbuespen-egoerak, espetxeratzeak, hilketak, …

Euskal Herriari dagokionez, 50eko hamarkadan, etorkin ugari etorri ziren Bizkaiko eta Gipuzkoako 
ohiko industria-guneetara eta Araba eta Nafarroako industria-gune berrietara. Hego Euskal Herriak, 
1960an, 1,44 milioi biztanle zituen; 1975ean, berriz, 2,55 milioi.
Langileriak	Sindikatu	Bertikala	baztertzen	 jakin	zuen,	eta	erregimenari	momentu	gogorrak	eragin	
zizkion 60ko eta 70eko hamarkadetan.

60ko hamarkadaren hasieratik, ugaritu egin ziren liskarrak euskal fabrika eta tailerretan. 1961ean, 
Beasaingo CAFen, ondorengo lan-uzteen eredu izango zen greba egin zuten. Urte haietan, Astu-
riasen eta Bizkaian, CCOO sortu zen, langile sozialista, komunista, katoliko, independente eta aba-
rrek osatua. 1967an, frankismo garaiko grebarik luzeena egin zen (sei hilabetekoa), Etxebarriko Ban-
das enpresan.

Mugimenduak ez ziren lan-baldintzengatik soilik gertatu. 1970ean, adibidez, Burgosko epaiketa zela 
eta,	lan-uzteak	Euskal	Herriko	fabrika	ugaritara	hedatu	ziren.	Protestek,	estatuan	nahiz	nazioartean,	
heriotza-zigorrak geldiarazi zituzten. Bost urte geroago, 1975eko irailaren 27an —Francoren he-
riotzaren	bezperetan—,	Erregimenak	fusilatu	egin	zituen	Jon	Paredes	Txiki	eta	Angel	Otaegi	ETAko	
kideak	eta	FRAPeko	Ramon	Garcia	Sanz,	Jose	Luis	Sanchez	Bravo	eta	Xoxe	Humberto	Baena	militan-
teak. Orduan ere, erantzuna handia izan zen fabrika, ikastetxe eta kaleetan.
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TRANTSIZIOA

Kronologia: 1975-1982.
Definizioa: aldaketa-aldia, Francoren diktaduratik parlamentu-erregimenera.

Trantsizioko aukera politikoak (ezkerretik eskuinera):

 • Aukera iraultzailea: anarkistak, marxista iraultzaileak eta nazionalista ezkertiarrak ziren.
	 •	Haustura	demokratikoa:	haustura	nahiago	izan	arren,	erreforma	onartzen	zuten;	Platajun-
 takoak eta Kataluniako, Galiziako eta Euskal Herriko nazionalista moderatuak ziren.
 • Erreformistak: aldaketak nahi zituzten, baina barrutik (eurek) bideratutakoak eta boterea 
	 galdu	gabe:	Suarez	(Frankismotik	zetorrena)	eta	berak	sortutako	UCD	alderdia.
	 •	Irekiera	azalekoaren	aldekoak:	Fraga	eta	Alianza	Popular	(AP).
 • Inmobilistak (edo jarraipenaren aldekoak): politiko eta funtzionario frankistak ziren.
 • Ultrak: Frankismoan bezala, alderdi bakarra egotearen aldekoak ziren, aldaketaren  
	 aurkakoak;	Fuerza	Nueva	zen	haien	alderdia.

Aldaketen oinarri soziala (estatuak bideratua, aldaketa moderatuagoak egiteko):

 • Hazkunde ekonomikoak bultzaturik, erdi mailako klaseen garapena.
 • Hezkuntza-sistema orokortzea; horrek aldaketaren alde jarri zituen gizarteko zenbait  
 sektore, baina iraultzarako gogorik gabe.
 • Erdi mailako klaseen beldurrak: armada eta polizia (estatu-kolpe baten beldur); krisi  
 ekonomikoa eta erradikalizazioa.

Arias Navarroren gobernu kontserbadorea

	 •	1975eko	azaroaren	20an,	Franco	hil	zen,	eta,	azaroaren	22an,	gorte	frankistek	Juan		
 Carlos errege izendatu zuten. Erregea erreformaren alde agertu zen, monarkiaren iraupena  
 bermatzeko.
	 •	Erregeak	Arias	Navarro	berretsi	zuen	gobernuburu.
 • Hala ere, gobernu frankistaren barruan, erreformaren aldekoen (UCD) eta jarraipenaren  
 aldekoen arteko tirabirak sortu ziren.
 • Kalean, grebak eta amnistiaren aldeko mobilizazio handiak izan ziren: Euskal Herrian 
 (Gasteiz), Madrilen, Katalunian, …
	 •	Irekiera	azalekoa:	1976ko	maiatzean,	Elkarte	Politikoaren	Eskubide	Legea	onartu	zen		  
 (askatasun txikiak: prentsa-askatasuna, …). Bertan, funtsean, alderdi politikoak legeztatzea   
 onartzen zen, nahiz eta legean bertan “elkarte” gisa azaldu. Oposizioa lege honen kontra   
 azaldu zen, askatasun zabalagoak nahi baitzituen.
	 •	1976ko	uztailean,	Arias	Navarrok	dimisioa	aurkeztu	zuen.

Suarezen gobernu erreformista

 • Gobernu-aldaketarekin, frankisten arteko tirabiretan erreformistak atera ziren garaile. Hala,  
	 Adolfo	Suarez	gobernuburu	berriak	eta	Torcuato	Fernández-Miranda	gorteetako	lehendakari	
 berriak —Mugimenduko idazkari nagusi eta erregearen irakasle izandakoak— ekin zioten  
 Erreformari. 

	 •	1976ko	azaroan,	Gorte	Frankisten	gehiengoak	Erreforma	Politikoaren	Legea	—eta,	ondo-	
	 rioz,	beren	suizidio	politikoa—	onartu	zuen.	Bertan,	Elkarte	Politikoen	Legea	berritu	zen,	al-	
 derdi politikoak onartu ahal izateko. Horrekin batera, bertan onartu ziren demokrazia, he - 
 rri-subiranotasuna, gorteek bi ganbera izatea, ganberok sufragio unibertsalaz —hau da,  
 hauteskundeen bitartez— aukeratuko zirela eta botere legegileak izango zituztela; hori  
 guztia, ordea, aurreko erregimen frankistarekin hautsi gabe. 

 • Erreferendum bidez estatuan Erreformaren Legea onartu bazen ere, Euskal Herrian ez zen  
 hala gertatu, hemen hausturaren aldekoak baitziren gehienak (abstentzioa % 38koa izan   
 zen).

	 •	1977ko	apirilerako,	alderdi	gehienak	legeztatuak	ziren,	Alderi	Komunista	(PCE)	legez	onar-		
 tzean. Horretarako, alderdiak uko egin zion Errepublika planteatzeari, eta ontzat hartu zuen  
 bandera gorri-hori borboitarra. 

 • Urte bereko ekainean, hauteskunde orokorrak egin ziren. Lehenengo hauteskunde de-  
	 mokratikoak	UCDk	irabazi	zituen	(%34,6);	PSOE	atera	zen	bigarren	(%29,3),	PCE	hirugarren		
	 (%9,4),	Alianza	Popular	laugarren	(%8,3);	eta	ondoren,	Convergència	Democrática	de	Cata-	
	 lunya	(koalizioan)	(%2,8)	eta	EAJk	(%1,7)	lortu	zuten	bozka	gehien.	
 Bestalde, karlismoa (karlismoaren jarraipen historikoa berreskuratu zuena: ezkertiarra, laikoa  
 eta konfederala; Alderdi Karlista) eta errepublikanismoa ez ziren legeztatuak izan eta ezin  
 izan ziren aurkeztu hauteskunde haietan.

 • 1977ko urrian, Amnistia Legea ezarri zen. Hala, data horren aurretik egindako ekintza   
 politiko, matxinada, sedizio eta laguntza-ukatzeak barkatu, eta preso politikoak askatu ziren.  
 Era berean, autoritate, funtzionario eta ordena publikoaren agenteek aurretik aipatuen kon- 
 tra edo pertsonen eskubideen kontra egindako delitu eta faltak ere barkatu egin ziren.   
 Horregatik, lege hau puntu eta kito legea da askorentzat, ezin baitira ikertu frankismoa eta  
 1977 arteko bortizkeria polizial eta politikoa, errudun guztiak barkatuak izan baitziren. 
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GERTATUTAKOAREN KRONOLOGIA

• 1951eko greba:  Gasteizko langileen bi herenek hartu zuten parte; errepresioa Orbea enpresaren 
eta Aranzabaleko langileen kontra bideratu zuten nagusiki: kaleratze orokorrak egiteko mehatxuak 
eta 77 atxilotu. Errepresio horrek talde katolikoak, abertzaleak eta sozialistak batzea ekarri zuen, eta 
greba ia lantegi guztietara hedatu zen.

• 1970ean, 18 greba izan ziren lantegietan lan-hobekuntzak eskatzeko; Cegasan, Burgosko   
Prozesuaren	aurka	ere	bai.

•	 1972ko	 otsailean,	 Michelinen	 lan-uztea	 egin	 zuten.	 Poliziak	 langileak	 kaleratu,	 eta	 haien	 
eskaera guztiak baztertu zituzten ugazabek; ondorioz, Michelingo langile guztiek ekin zio-  
ten grebari (3.500). Beste enpresa asko ere gelditu ziren, elkartasuna adierazteko. Michelin-  
go langileen manifestazio batean, poliziak 30 langile zauritu eta 7 atxilotu zituen. 

• 1974an, Gasteizko Langile Koordinadora eratu zen, lantegi guztien koordinaziorako tresna  
gisa. Bertan, eskaera ekonomikoak eta politikoak biltzen ziren: elkartze-, greba-, manifesta-  
zio- eta adierazpen-eskubidea, preso politikoen askatasuna eta erbesteratutakoen itzulera.

• Michelineko grebaren ostean, langileak klase-kontzientzia hartuz joan ziren, eta, 1974an eta 
1975ean,	greba	orokorra	egin	zuten.	1975ean,	 lehergailu	batek	eztanda	egin	zuen	Jesus	Langilea	
eskolan, abertzaleak eta antifrankistak biltzen ziren gunea.

Aurrekariak

MARTXOAK 3

•	1976ko	urtarrilaren	9tik,	Forjas	Alavesas	enpresako	langileak	greban	zeuden;	hilabete	hartan	ber-
tan, beste 30 bat enpresak ere grebari ekin zioten, langileak beren artean koordinaturik zeudela. 
Urtarriletik bertatik, langileen emazteek ere hainbat ekimen eraman zituzten aurrera. Ezagunena 
azoka, kale eta erakundeen aurrean masiboki agertzea izan zen, erosketako saski hutsak eskuetan 
zeramatzatela, senarrak greban egonda ezertarako dirurik ez zutela salatu nahian. 
Emakume langileak ere baziren; ehungintzako sektorean, adibidez, gehiengoa ziren, kremailerak 
egiten zituen Areitio lantegian kasu. Asanbladetan eta grebetan parte hartzen zuten, eta solda-
ta-berdintasuna ere eskatzen zuten; izan ere, lan berdina egiteagatik askoz gutxiago irabazten zuten. 

• Martxoaren 3a hirugarren aldarrikapen-eguna izan zen, eta jende gehien bildu zen eguna: biz-
tanleria aktiboaren %80k egin zuen bat protestarekin; haiekin batera, ikasleak, irakasleak,   
etxekoandreak, … Gasteiz osoa atera zen kalera.

• Egun hartan, ehunka polizia zeuden Gasteizen. Lehenengo bala-zaurituak Gasteiz Hiribi - 
dean	izan	ziren,	goizean,	poliziak	Mevosako	eta	Areitiko	langileen	aurka	tiro	egin	zuenean.
• Enpresen Batzorde Ordezkatzaileen Koordinadorak asanblada deitu zuen arratsaldeko  17:00eta-
rako,	Zaramagako	San	Frantzisko	parrokian,	bertan	egiten	baitzituzten	batzarrak,	 modu	 publikoan	
eta bertako apaizak lekua utzita. Elizarekin adostutako konkordatua zela eta, indar polizialek debe-
katua zuten elizetan sartzea,  dagokion eliz aginteak hala eskatu ezean.

•	Polizia	bertaratu,	eta	eliza	bete	zedin	utzi	zuten;	kanpoaldea	ere	jendez	josita	zegoen.	Behin	eliza	
beteta, hura inguratu eta husteari ekin zioten poliziek, kosta ahala kosta; horretarako, gas negar-era-
gileak jaurti zituzten eliza barrura. Bertan zegoen jendetza ahal bezala saiatu zen handik ateratzen: 
batzuk leihoetatik, beste batzuk ateetatik. Ateratakoan, ordea, zain zuten polizia. Eliza inguruan bildu 
zirenen kontra ere egin zuten. Haietako asko poliziaren arreta erakartzen saiatu ziren, jendea elizatik 
atera ahal izateko; baina poliziak metrailetak hartu eta jendea tirokatzen hasi zen.

• Eraso hartan, gehienez 15 minutu iraun zuen arren, 5 hildako eta 60 zauritu larri izan ziren; horietatik 
44,	bala-zauriekin.	Pedro	Maria	Martinez-Ocio	(27	urteko	langilea)	eta	Francisco	Aznar	Clemente	(17	
urteko ikasle eta langilea) martxoaren 3an bertan hil ziren; Romualdo Barroso Chaparro (19 urteko 
langilea),	martxoaren	4an;	Jose	Castillo	(32	urteko	langilea),	martxoaren	7an;	Bienvenido	Pereda	(32	
urteko langilea), berriz, apirilaren 5ean. 

•	Poliziek	agindu	berberak	zituzten	martxoaren	4rako	ere:	herritarrak	elkar	zitezen	galaraztea	eta	
edozein dolu-adierazpen indarrez zapaltzea. Hori dela eta, beste hainbat zauritu izan ziren. (ikus 2. 
eranskina)
 
•	Bitartean,	Arabako	Gobernu	Zibilak	adierazpen	hauek	egin	zituen:	“Ordena	Publikorako	Indarrek	
eskura zituzten disuasio-neurri guztiak erabili zituzten manifestariak mendean hartu eta sakaba 
natzeko, ke-poteak, gas negar-eragileak eta gomazko balak erabiliz horretarako. Zenbaitetan, ekin-
tza errepresibo hori ez zen nahiko izan, autoritate-agenteen aurkako erasoak oso bortitzak baitzi-
ren; ondorioz, airera tiro egin behar izan zuten. Talde gatazkatsuek aurka egiten jarraitu eta poliziak 
behin baino gehiagotan inguratu zituztenez, beren burua tiro eginez defendatu behar izan zuten 
poliziek (…)”

• Martxoaren 5a dolu-eguna izan zen. Hildako hiru langileak agurtzeko, hiletak egin ziren Gasteizko 
Katedral Berrian, elkartasuna adieraztera bertara bildu ziren milaka hiritarren aurrean.

• Martxoaren 6an, Gasteizko gertaerak salatzeko Tarragonan egin zen langileen protesta batean, 
Juan	Gabriel	Rodrigo	19	urteko	gaztea	hil	egin	zen.	Lekuko	bakarrak	segika	zituen	poliziak	izan	ziren,	
eta, haien arabera, eraikin bateko teilatu batetik erori zen. 

•	Egun	berean,	Manuel	Fragak	(Gobernazio	Ministroa)	eta	Rodolfo	Martin	Villak	(Harreman	Sindi-
kaletarako Ministroa) martxoaren 3an larri zauritutako bi langile bisitatu zituzten ospitalean; horie-
tako	bat,	Jose	Castillo,	biharamunean	hil	zen.

• Martxoaren 8an, Gasteizko langileriari elkartasuna adierazteko, greba orokorra egin zen Euskal 
Herrian. Basaurin, Guardia zibilaren indarkeriak ondorio latzak utzi zituen: Vicente Anton Ferrero 18 
urteko langilea hil egin zen, buruan tiro bat zuela, eta zauritu asko izan ziren.

MARTXOAK 4
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JARDUEREN GARAPENA 

SAIO	KOPURUA BALIABIDEAK HELBURUAK METODOLOGIA

Saio	erdia - “Martxoak 3” komikia.

- Gertaeren kronologia-
ren	inguruko	fitxak.

Martxoak 3ko gertaerak bere  
testuinguru historikoan kokatu 
eta nola gertatu ziren eta zein 
eragilek parte hartu zuten  
aztertu.

1. Gertaeren kronologia taldean 
irakurri.
2. Komikiaren binetak krono-
logikoki ordenatu. Binaka zein 
banaka egin daiteke.
3. Orden egokia egiaztatu eta 
bineta bakoitzean gertatzen 
dena azaldu.

2. ARIKETA: Behatu eta ordenean jarri “Martxoak 3” komikiaren binetak. 

1. ARIKETA: “Martxoak 3” komikia behatu eta testuak bineta egokietan kokatu.

SAIO	KOPURUA BALIABIDEAK HELBURUAK METODOLOGIA

Saio	erdia - “Martxoak 3” komikia.
 
- Gertaeren kronologia-
ren	inguruko	fitxak.

- Komikiaren bineten 
bunbuiloetan sartzeko 
testuak.

Martxoak 3ko gertaerak bere  
testuinguru historikoan kokatu 
eta nola gertatu ziren eta zein 
eragilek parte hartu zuten  
aztertu.

1. Gertaeren kronologia taldean 
irakurri.
2. Binetatan sartu behar diren 
testuak taldean irakurri.
3. Bakarka binetak bete.
4. Zuzendu eta azaldu zer den 
bineta bakoitzak islatu nahi 
duena eta zer garrantzia duten 
hitzek edo testuek haietako 
bakoitzean.

3. ARIKETA: Martxoak 3ko gertaerak laburbidu horma-irudi baten bitartez.

SAIO	KOPURUA BALIABIDEAK HELBURUAK METODOLOGIA

1-2 saio - “Martxoak 3” komikia-
ren irudiak 
- Kartulinak
- Egunkari-zatiak
- Argazkiak
http://www.martxoak3.org/

eu/multimedia

Martxoak 3aren inguruko eta 
trantzisioaren inguruko ikuspun-
tu kritikoa garatu, metodologia 
parte-hartzaile baten bitartez.

1. Ikasle kopuruaren arabera, 
ikasgela talde txikitan banandu.
2. Horma-irudia osatu.
3. Horma-irudia bukatutakoan, 
talde bakoitzak sortze-prozesua 
zehaztasunez azaldu.

SAIO	KOPURUA BALIABIDEAK HELBURUAK METODOLOGIA

Saio	1 - 1976ko martxoaren 4, 
5, eta 7ko ABC egunka-
riaren azalak. 

- “Vitoria: bi hildako 
eta 40 zauritu baino 
gehiago” izenburupean 
1976ko martxoaren 4an 
argitaratutako berria. 

- 1976ko martxoaren 
7an ABC egunkarian 
argitaratutako berria, 
Manuel Fraga Iribarne 
Gasteizera egindako 
bisita zela eta. 
http://hemeroteca.abc.
es/

Martxoak 3ko gertaerak bere tes-
tuinguru historikoan kokatu eta 
nola gertatu ziren eta zein eragi-
lek parte hartu zuten aztertu.

Garai hartako prentsa eta dis-
kurtso	ofiziala	modu	kritiko	
batetan aztertu. 

1. 1976ko martxoaren 5 eta 7ko 
berriak ozen eta taldean irakurri.
2. Unitatean proposaturiko uler-
men eta hausnarketa galderak 
talde txikitan erantzun. 
3. Aurreko puntuan emandako 
erantzunak komunean jarri.

5. ARIKETA: Gertaeren garaiko bi egunkari-testu irakurri, Martxoak 3aren inguruan, eta aztertu. 

SAIO	KOPURUA BALIABIDEAK HELBURUAK METODOLOGIA

Saio	1 -	Partehartzaileei	
buruzko	biografiak.

- Radio Vitoriako  
solasaldia. http://www.

eitb.com/es/audios/deta-

lle/1271976/eusko-ikaskunt-

za-vitoria-3-marzo-1976/

Martxoak 3ko gertaerak bere tes-
tuinguru historikoan kokatu eta 
nola gertatu ziren eta zein eragi-
lek parte hartu zuten aztertu.

Norberaren ikuspegi kritikoa 
landu eta memoria historikoaren 
garrantzia aztertu.

1. Irratiko solasaldian parte  
hartzen	duten	biografiak	ozen	
eta taldean irakurri
2.	Solasaldia	taldean	entzun.
3. Entzundakoari buruzko haus-
narketa talde txikitan egin.
4. Talde txikietan komentatu-
takoa komunean jarri.

4. ARIKETA: Gertaerari buruzko irrati solasaldia entzun eta esandakoari buruzko hausnarketa egin.
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MARTXOAK 3  KOMIKIA          1. ariketa

Aztertu komikiaren irudiak arretaz eta kokatu testuak dagozkien hutsuneetan.
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1.BINETA
 • Gasteiz, 1976ko urtarrila
 • Bidezkoa dena baino ez dugu eskatzen...
 • Jubilazioa	60	urterekin
 • %100kobratzea lan istripu eta gaixotasunagatik
 • Langile bakoitzak 6000 pesetako soldata igoera jaso beharko luke.

4.BINETA
	 EZKERREKO	POLIZIA
 • Modu baketsuan eliza usten badute, ongi; baina besteka, egurra.
 • Esaidazu zein munizio mota behar duzun. Txanda.
 • Ados, ados, txanda!

	 ESKUINEKO	POLIZIA
 • Hau erabateko gerra da, munizioa bukatzen ari zaigu.
 • Kartutxoak behar ditut, poteak behar ditut, pilotak behar ditut. Txanda.
	 •	Esaiozu	Salinasi	historiako	jipoirik	handienean	gure	ekarpena	egin	dugula.
 • Baina benetako sarraskia.

6.BINETA
	 •	Bienvenido	Pereda
 • Francisco Aznar
 • Romualdo Barroso
	 •	Pedro	Mª	Mtz.	Ocio
	 •	José	Castillo	García

7.BINETA
 • Agur eta ohore hildako langileei.
	 •	Polizia	hiltzailea.
 • Herriak ez du barkatuko.

1. ariketa  irakaslearentzako materiala
Ikasleei komikiaren kopiak banatu eta ondoren, orrialde honetako testua arbelean desordenaturik 
idatzi hutsik dauden binetetan kokatu dezaten. Zuzendu eta azaldu zer den bineta bakoitzak islatu 
nahi duena eta zer garrantzia duten hitzek edo testuek haietako bakoitzean.

MARTXOAK 3  KOMIKIA         2. ariketa

Komikiaren binetak kronologikoki ordenatu, 1976ko martxoaren 3an Gasteizen 
gertatutakoa kontutan hartuz.
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2. ariketa  irakaslearentzako materiala
Ikasleei komikiaren kopiak banatu gertaeraren inguruko kronologia irakurri eta gero. Ondoren 
banaka edo binaka binetak kronologikoki ordenatu. Amaitzeko, orden egokia egiaztatu eta bineta 
bakoitzean gertatzen dena azaldu. Orrialde honetan, komikiaren ordena egokia azaltzen da.

1 2

3
4

5

6

7

8
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IRRATIKO SOLASALDIA         4. ariketa

1955. urtean Kanpezun (Araba) jaioa, 1974an 
Cegasan lan egiten hasten da. 1976ko mar-
txoaren 3ko sarraskiaren biharamunean, 
poliziaren erasoa jasotzen du eta zenbait 
ebakuntzen ostean eskuineko begia galtzen 
du. Haurtzarotik ezkerreko begian lesio bat 
zuenez, %2ko ikuste-zorroztasuna geratzen 
zaio. Ondorioz, 1987an Baliaezintasun Han-
dia aitortzen diote. Urtetan ONCEn egiten 
du lan, kupoi saltzaile moduan, eta LABeko 
ordezkari moduan hasten du bere ibilbi-
de sindikala. 1999n, Martxoak 3 elkartearen 
sortzean hartzen du parte, gaur egun bertako 
bozeramailea delarik.

Kazetari eta idazle gasteiztarra, gizarte ikas-
ketak burutu zituen Gasteizko Gizarte Lan-
gintzako Eskolan eta kazetaritza Nafarroako 
Unibertsitatean. Betidanik komunikabideeta-
ra lotuta, Egin Irratian, Garan, El periódico de 
Álavan,	Radio	Nacionalen	eta	El	Mundo	del	
País	Vascon	egin	du	lan.	“Una	calle,	una	vida”	
eta “Gasteiz, 3 de marzo de 1976. Un recuer-
do	25	años	después”	liburuen	egilea	da,	biak	
Arabera Argitaletxean argitaratuak.

1939an Mieresen jaiotako kazetari asturiarra. 
Kataluniako La Vanguardia egunkarian erre-
daktore-buru	gisa	lan	egin	zuen	eta	Interviú	
aldizkari famatuaren sortzaile izan zen. Bere 
ibilbidean zehar, maiztasunez hartu du parte 
unibertsitate hitzaldietan eta komunikabi-
deetako solasaldietan. 2011. urtean, Bilboko 
udal hauteskundeetan, Bilduren zerrendako 
azkenengo hautagaia izan zen.

Familia	 apal	 baten	 baitan	 1930ean	 Portu-
galeten (Bizkaia) jaioa, Euskal Herriko lan-
gile-apaizen mugimenduaren aitzindaritzat  
hartu izan zen. Euskadiko Ezkerreko kide izan 
ostean, Herri Batasunako zinegotzia izan zen 
bi legealditan zehar. Gaur egun, bere jardue-
ra politiko eta soziala mantentzen du Bizkai-
ko Ezkerraldean.

ANDONI 
TXASKO	DÍAZ

AMPARO
LASHERAS

ANTONIO  
ÁLVAREZ	SOLÍS

PERIKO	 
SOLABARRIA

garaiko egunkari-testuak       5. ariketa

1976ko martxoaren 4ko abc egunkariko azala
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1976ko martxoaren 5eko abc egunkariko azala 1976ko martxoaren 7ko abc egunkariko azala
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ULERMENA ETA HAUSNARKETA LANTZEKO GALDETEGIA 

 MARTXOAREN	4KO	ALBISTEA:

 • Nortzuk dira gertatukoaren protagonista nagusiak?
	 •	Datu	ofizialen	arabera,	zenbat	grebalari	zeuden?
 • Zer adierazi nahi du kazetariak azpitituluaren bidez?
 • Zure iritziz, era subjektiboan ala objetiboan idatzita dago albistea?  
 Arrazoitu zure erantzuna.

 MARTXOAREN	5EKO	ALBISTEA:

 • Zer adierazten dute egunkariaren azalean agertzen diren argazkiak?
 • Zeintzuk dira argazkietako protagonistak?
 • Zein da zure iritzia argazki aukeraketaren inguruan? Gertatutakoaren inguruko  
 ikuspuntu guztiak azaltzen direla uste duzu?

 MARTXOAREN	7KO	ALBISTEA:

 • Nor	izan	zen	Manuel	Fraga	Iribarne?	Eta	Rodolfo	Martín	Villa?	
 • Albistearen arabera, zein izan zen Fraga eta Villaren bisitaren arrazoia? 
 • Zein da zure iritzia bisita honen inguruan? Egokia izan zela uste al duzu?
 • Nola sentituko zinateke zauritu edo hildako baten senitartekoa izango bazina?
 

5. ariketa  irakaslearentzako materiala
Ikasleen artean ABC egunkariko kopiak banatu eta irakurri ondoren, orrialde honetan aurkezten 
diren galderak taldeka erantzun. Guztion artean erantzundakoa komunean jarri.
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