
Zinegotzi gisa udalbatzetako azkeneko hitzartzea izango dudanez, oraingo
honetan euskara hutsez burutuko dut. Ia aurrerantzean pausoak ematen diren
herri hau euskalduntzen, adierazpen instituzional interesatuan gainetik benetako
aurrera pausoak diot. Ia hurrengo legegintzaldietan politikoek maila ematen duten
eta euskaraz jarduteko gai diren, hori litzateke gutxienez izan beharko luketen
betebeharra benetan herritarrak ordezkatu nahi badira.

   Instituzioetako lana, hau da, nire ordezkaritza uztera noa baina ez
asebeteta edo nazkatua, ez indarrik gabe edo lanerako gogorik gabe nagoelako,
baizik eta herritar norbanakoaren lanean sinistu izan dudalako beti eta hori horrela
nire jardunarekin jarraituko dudalako herrigintzan.

Jarraituko dut Euskal Herri libre baten aldeko lanean horretarako lehenik
Euskal Preso, iheslari, errefuxiatu eta deportatuen etxeratzea lehen bai lehen
burutu dadin borrokatuz. Guztion askatasuna lortzeko bidean, feminismotik eta
euskalduntzearen borrokan ere partaide izaten jarraitu nahi dut. Eta nola ez, gure
ingurua babesteko erronkari ere eutsi nahi diot. Ingurugiroa zaintzearekin batera,
ez dut babestuko inoren poltsiko eta negozioen bidez gure lurra eta osasuna
kaltetzen duen inolako proiektu interesaturik. Besteren artean, bidezko trenbide
sare bat, bidezko hondakin kudeaketa bat, eta bidezko merkataritza sostengatuko
dituen borrokak bultzatzeko konpromisoarekin noa.

Eta ez, ez zait ahaztu Pasaiako birgaitzea, ez zait ahaztu Pasaitarron geroa
kolokan jarri dezaken lur antolaketa eta barrutien arteko konexioa. 

Kanpo kaiaren aitzakia baliatu nahi izan zuten Pasaitarron lurrarekin
(Herrerako lurrekin) espekulatzeko eta oraindik ere ez gaude hortaz salbu...

Obra txikiekin kalte izugarriak eragin daitezke eta hori da gaur gaurkoz
hemen bizi  dugun errealitatea. 

Horregatik oso gertutik jarraituko ditut ematen diren pausoak Pasaitarron
etorkizuna guztion artean diseinatu eta erabaki dadin eta dagoeneko burutu diren
parte hartzeen emaitzak errespetatuak izan daitezen.

Baina beno, dena ez da salaketa izango ba.....gauza asko ikasi ditut eta
pozik noa, jende asko izan dut bide lagun eta eskerrak eman nahi ditut publikoki.
Nik burututako lana askoren lana izan delako azken finean, senide, lagun, kide,
eragile ezberdinetako partaide, zinegotzi ohi, alkate ohi...etab luze bat. 

Eta azken puntuan esan dudanetik bereziki besarkada bero bat eta muxu
handi bat bidali nahi diet bihotzez Amaia Agirregabiria eta Iker Rokandiori. Zuek
bezalako pertsonek egiten dutelako herria. Zuen konpromiso eta inplikazioak
jartzen gaituztelako etorkizun hobeago baten ateetan. Pertsona izatea zer den
erakutsi diguzuelako. 

Beno ba, agurtzera noa, horretarako Juanbak bere lehen luzemetrailean
jaso bezala; sasi guztien azpitik eta hodei guztien gainetik, ondo izan!


