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Adierazpen INSTITUZIONALA

Urtarrilaren 20ko gauean, berriz ere istiluak izan ziren Donostiako Parte 

Zaharrean, gure hiriko egun handian, ostalaritza-establezimenduak ixtearekin 

eta Eneko Goia alkateak bere aldetik antolatutako bandera igotzearekin batera. 

Azken egunotan, horrelako istiluak errepikatzen ari dira: pertsona atxilotuak eta

zaurituak utzi dituzte, eta tentsio handia eragin dute Parte Zaharrean. Izan ere, 

auzo horrek, ororen gainetik, ardura eskatzen du: bai herritar guztiena, bai 

Ertzaintzarena, erabat despropozionatuta jardun baitu. Eta urrats egokiak ere 

eskatzen ditu, gizarte gisa, osasun-krisi hau gainditzeko egin behar dugun 

bidean.

Hori dela eta, EH Bildu udal taldeak honakoa aurkeztu du:

Adierazpen instituzionala

1. Gure ezinegona eta desadostasuna adierazten dugu azken aste hauetan 

Donostiako Parte Zaharrean gertatzen ari diren istiluen aurrean. Osasun-egoera 

oso larria da, eta guztion inplikazioa eskatzen du. Horregatik guztiagatik, egun 

hauetan zauritu diren pertsona guztiak ahalik eta lasterren sendatzea 

desiratzeaz gain, erantzukizunaren aldeko deia egiten diegu herritarrei, polizia-

indarrei eta erakundeetako arduradunei.

2. Horrelako egoerak ezin dira berriro errepikatu, eta horrek Donostiako herritar

guztien jarrera arduratsua eskatzen du –horrelaxe ari dira gehien-gehienak–, 

baita Ertzaintzarena ere, egoera larriagotzea dakarten jardueretara baino 

prebentziora bideratutako esku-hartzeekin: "Jotzera tiro egitea" bezalako 

jarrerak, oso arriskutsuak izateaz gain, egungo egoerak eskatzen duen kontrako

norabidean doaz.

3. Udalak, Osoko Bilkuran, aitortu eta eskertu egiten du lehen lerrotik egoera 
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honetatik lehenbailehen ateratzeko lanean ari diren langile guztien ahalegina eta

inplikazioa, bai eta donostiar gehienak oro har egiten eta erakusten ari diren 

ahalegin eta konpromiso handia ere. Arauak batzuk edo besteak izan, krisiaren 

kudeaketan ematen ari diren informazio eta gardentasun gabeziak alde batera 

utzita, eta nahiz eta agerikoa izan neke handia dagoela, une honetan zentzuak 

gidatu behar du gure jokabidea.

Donostia, 2021eko urtarrilaren 26a

Reyes Carrere Zabala

          EH Bilduko bozeramailea     
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