
Kaleen itxura garbia lortzeko, fatxadetatik kartelak kenduko 
ditu Bermeoko Udalak jabe elkarteen baimenarekin 

Kaleen itxura garbia eta ona lortzeko “ezinbestekoa” da, Bermeoko Udalaren ustez, fatxadak 
eta hormak garbi mantentzea. Horretarako, kartelak herrian jarrita dauden paneletan jartzea 
eskatzen du. Dena den, hasiera batean zaila izango denez herriko fatxadak garbi mantentzea, 
gaurtik aurrera, Bermeoko Udalak kenduko ditu kartelak fatxadetatik  eta, horretarako, Jabe 
Elkarteei baimena eskatu die.   

Juan Karlos Agirre, Zerbitzu Saileko zinegotziak, azaldu duenez, ekintza horrekin ‘Bermeo 
danon artean garbi-garbi’ kanpainaren barruan Bermeoko Udalak hurrengo faseari ekingo dio.    

Kanpaina hori herriko elkarte ezberdinen laguntzarekin jarri zuen martxan Udalak pasa den 
maiatzean, “herritarren inplikazioa bilatuz herria txukun-txukun mantentzeko helburuarekin”.  
Hortaz, Agirrek adierazi duenez, garbitasunarekin lotuta hainbat arazo daude herrian, eta 
kaleetan jartzen diren kartelak horien artean daude.   

Zerbitzu Saileko zinegotziak herrian zehar dagoeneko kartelak ipintzeko hainbat panel daudela 
gogoratu du. Horrela, bere esanetan, Udalaren asmoa izan da kulturarekin, kirolarekin eta 
abarrekin lotuta dauden ekintzen deialdiak puntu jakin batzuetan biltzea. “Era honetan, edonork 
har dezake informazioa herrian antolatzen diren ekintzez hauetariko puntu batera hurbilduz”, 
esan du.   

Dena den, Agirrek adierazi duenez, “tamalez, aipatutako panelak erabiltzen badira ere, herriko 
fatxadak eta hormak ere erabiltzen dira kartelak jartzeko eta gure herriaren itxura kaltetzen 
duen ohitura txar hori guztion artean desagerrarazi behar dugu".   

“Esanak esan, “Bermeo danon artean garbi-garbi” kanpainaren hurrengo urratsa kaleen 
itxura errotik aldatzea da eta zeure fatxadan dauden kartelak kentzea ezinbestekoa da helburu 
hori lortu ahal izateko”, nabarmendu du.   

Bere esanetan, “agerian dago oso zaila izango dela herriko fatxadak eta hormak garbi 
mantentzea, batez ere, hasiera batean”. Horrexegatik, hain zuzen ere, Udalak herritarrei bere 
laguntza eskaintzen diela adierazi du. “Izan ere, azaroaren 29tik aurrera Jabe Elkarteko 
fatxadak edota hormak garbitzeko baimena daukagula ulertuko dugu, zuek aldez aurretik ez 
baduzue egin”, ezagutarazi du. Edozein kasutan, bizilagunek egiteko asmoa edukiz gero 
Udalari hainbat arinen jakinarazteko eskatu die.   

Honela, gaurtik aurrera, Udalak fatxadetatik garbitu ez diren kartelak kentzeari ekingo dio, 
pixkanaka-pixkanaka dauzkan baliabideez erabiliz. Halaber, karteltxo bat jarriko du puntu 
horietan honako mezuarekin: “Hemen ez ipini kartelik, mesedez. Hortaz, Zerbitzu zinegotziak 
laguntza eskatu die herritar guztiei, “danon artean Bermeo garbi-garbi mantentzeko”.    

Bestalde, Agirrek adierazi duenez, Bermeoko Udalak hurrengo egunetan panel berezi bi jarriko 
ditu Bermeon, herritarrek euren oharrak, eskaintzak edo bestelakoak jarri ahal izateko.  

 


