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Azken egun hauetan herritarrek jarrai dezakete komunikabideetan Galdakaora doan metro anezkari

buruz Bizkaiko Diputazioak sortutako gatazka.

Honek Diputazioaren nagusikeriaren adibide da,  Basauriko Udalak uko egin duen metro anezka

zerbitzua Etxebarrin inposatzea nahi izaterakoan. Berdin dio azken geltokia Basaurikoa izatea, non

logikoki  kokatuta  egon behar  den,  Etxebarrin  5 urtez  egon zen  moduan,  honek azken  geltokia

zenean.  Inplikatutako  agente  guztiek,  Etxebarriko  udalerria  izan  ezik,  Diputazioak  goberantzen

duen  alderdi  berak  gobernatzen  ditu.  Nola  egingo  dute  zerbait  bere  alderdi  beraren  gobernuen

hauteskunde  interesen  aurka?  Etxebarrin  contra  kargatzeahobe  da,  omen-galtze  kanpaina  baten

bitartez,  difamazioaren  bitartez  eta akzio  juridikoen  mehatxuarekin.  Era  honetan,  botoetan

bihurtuta,  positiboa  izango  da  Diputazioa  bere onurarako  erabiltzen  dutenerako  eta  negatiboa

babesteko modiruik ez dutenentzako.

Ikunetik, gure Etxebarriko talde lokalari guztizko sostengua ematen diogu, La Voz del Pueblo, bere

udala eta bere auzotarrak.  Nola kudeatu eta gobernatu daitekeen herritarrentzat  eta herritarrekin

frogatu dute eta lotsakorra da jasaten ari duten omen-galtzea. Gogoratu nahi dugu jatorrian, Batzar

Nagusiak  herrien  ordezkaritza zirela,  alkate  bakoitzak  bere  bozeramailea  eta  bere  botoa  zituen

tokian. Horrela izaten jarraitu ordez, gehiago alderdien beste feudo bat bihurtu dira.

Ez  da  Ikune-ren  talde  independenteek  arazo  hauei  aurka  egiten  dieten  lehen  aldia.  Plentzian,

Diputazio  eta  Udalaren  arteko  gatazka  urrutik  dator  baina  gaurkotasunean  dago  Urdulizeko



lurperatze  lanak  direla  eta;  metroa  ez  da  Plentziara  heltzen  Sopelanatik  anezka  bat  egonez.

Errotonda eginda ez dagoenez, orain gatazka bikoiztu egin da autobusak buelta emateko arazoak

dituztelako. Baina Diputazioak bere eleketatik ez da ateratzen.

Abadiñon, urteak atzean udalbatzaren aldetik,  Atxarte-ko Harrobien errekuperaziorako proiektua

ikertu zen. Azkenik ez zen onartu udalagatik eta paraleloki, Abadiñoko alkateari kontsultatu gabe

Batzar Nagusietra eramaten da eta han tratatzen da.

Adibide  anitzak  zerrendatuko  genituzke  dinamika  berarekin  eta  guztiek  konklusio  berberara

helduko genuke: Ikunek Biltzar Nagusietan egoteko beharra herriei ahotsa itzultzeko.
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