
« DONIBANE LOHIZUNEKO AUZO GUZTIEI BULTZADA BERRI BAT EMAN » 

Donibane Lohizunek orri berri bat ireki behar du, udal proiektu berri batekin, talde berri baten 
eskutik, ideia eta metodo berriekin, baina auzo bakoitzaren nortasuna zainduz.

Proiektua pixkanaka ontzen joan da, iragan martxoan abiatu genituen elkarrizketa eta topaketekin, elkarlanean.

Abiatu elkarrizketa herritarraren bidez arrakala geroz eta sakonagoa zela ohartu ginen Lohizundarren 
igurikapenen eta udalak bideratu ekintzen artean.

Horregatik, datozen asteetan, Lohizundarren igurikapen eta lehentasunak aintzat hartzen 
dituen UDAL PROIEKTU Berritua proposatuko dizuet..

Erabaki guztietan egon behar den ideia kolektibo handiekin eta berrikuntzaren izpirituan eduki berriak 
txertatuz, herritarrentzako hurbiltasun proiektu txikienetik proiektu handienetara, hiri ekologiaren eta garapen 
iraunkorraren alorretan gure hiria hobea izan dadin.

Lohizundarrek etxebizitza, aparkatze eta mugikortasun arazoei aterabideak emateko nahi dituzten 
ekintza konkretuak eskainiko dituen proiektua izanen da.

Lohizundarrek arrapostu zehatz eta berritzaileak nahi dituzte beren eguneroko arazoentzat, baita proposamen 
berritzaile eta handinahiak formakuntza, ekonomia eta enplegu esparruetan…gaurko auzapezak hain gutxi 
aipatzen dituen horietan.

Anitz dira beren hiriaren etorkizunean parte hartu nahi duten lohizundarrak. Proiektu handietatik haratago 
(Kultur Gunea, Îlot Foch, eta abar), zer eskatzen digute? Beren auzoentzat egiten dizkiguten 
proposamenak kontuan hartzea.

Beraz, adiskideok, herritar mugimenduan gogoetak eta eztabaidak eginik, orain 6 hilabete hasi bidea segitzea, 
sakontzea eta bururaino eramatea erabaki dugu.

Ohore bat da enetako ofizialki adieraztea Donibane Lohizuneko « 2020ko martxoaren 15 
eta 22ko Udal Hauteskundeetan » hautagai izanen naizela.

Gaëlle GANET-LAPIX-ekin (hau ere udal gehiengotik datorrena) zerrendaburu izanik, auzo guztietako 
gaitasunezko emazte eta gizonez osaturiko zerrenda, denek enekin bat eginik DONIBANE 
LOHIZUNERI BULTZADA BERRIA EMANEN DIOGU.

Heldu diren asteetan ezagutuko dituzue zerrenda kide hauek, gure proiektuarekin bat egiten duten 
emazte eta gizonak: BEREN HIRIA IZIGARRI MAITE DUTEN LOHIZUNDARRAK. 

Elkarrekin eramango dugun proiektua gure garai hauetako jokagai handiei elkarrekin aurre egiteko IKUSPEGI 
PARTEKATUAREN PROIEKTUA izanen da.



Hots, trantsizio digital, energetiko eta ekologikoari egokitzea eta aldi berean biharko enpleguak prestatzea eta 
gure haurrei etorkizun iraunkorra eskaintzea.

Iragan martxoaren 11an abiatu ideia trukaketa luzatuko dut, ezen orain arte parte hartu 
dutenek egin dituzten ekarpenek ene gogoetak ezin hobeki elikatu baitituzte, eta 
horretaz eskertu nahi ditut.

Ez da orain PROIEKTUA aurkezteko garaia, baina gaurdanik erraten dizuet Donibane Lohizunerentzako 
ESKAINTZA POLITIKO BERRITUA eraikitzeko borondatea dudala.

ESKAINTZA POLITIKO BERRITU HORRETAN, Donibane Lohizunen boterea partekatu 
nahi dugu, hautetsi eta herritarren artean.

Horren adierazgarri:

=> lohizundarrei aukerak emanen dizkiet gure hiriko eragile eta erabakitzaile 
izateko. Auzapez gisa hartuko dudan lehen erabakia izanen da, kargu politikorik 
gabeko gizon eta emaztez osaturiko Garapen Iraunkorraren tokiko Batzorde (GIB) 
baten osatzea. Batzorde horren eginkizuna izanen da ingurumen eta hiri 
ekologiaren aldeko proposamenak hautetsiei helaraztea.

=> Lohizundarrei gure hiriaren alde ekiteko baliabideak eman nahi dizkiet. 
Horretarako, 2 milioi euroko aurrekontu partehartzailea sortu dugu, gure 
agintaldiaren denboran lohizundarrek proposatu dituzten proiektuak diruztatzeko. 
Proiektu horiek hiriko zerbitzu teknikoek eta Garapen Iraunkorraren Batzordeak 
aztertuko dituzte, eta azkenik lohizundar guztien artean bozka bat eginen da (16 
urtetik gora).

Adiskideak, GOBERNATZEA aurreikustea da. Baina gobernatzea bereziki proiektuak 
elkarrekin eraikitzea eta politika publikoen artean HAUTUAK EGITEA DA! 

Garapen Iraunkorraren Batzordea (GIB) eta aurrekontu partehartzailea (2M€ 
agintaldirako) 2020ko ekainean sortuko dira. 

Hauen diruztatzeko, beste proiektu xahutzaileetan egin aurrezteak baliatuko ditugu, 
lohizundarren egiazko beharrei egokitzeko. 

2019ko martxoaren 11an abiatu nuen dinamika partehartzaile eta herritarretik jalgi diren 
lehen neurri hauek elkarrekin eraiki behar dugun bide orria elikatuko dute. 
Lohizundarrekin egin behar dugun bide orria, urrats bakoitzean beren iritziak emanez 
honako webgunean : www.saintjeandeluz2020.fr

Gure Hiria ongi ezagutzen dut. Bertan handitu eta bertan egin dut ene familia. Bere 
indarrak eta ahuleziak ezagutzen ditudanez, 2020ko martxoan proiektu handinahi eta 
aurrekontu errealistarekin aurkeztuko dut, DONIBANE LOHIZUNEKO AUZO GUZTIEI 
BULTZADA BERRI BATEN EMATEKO.

Hortaz, DONIBANE LOHIZUNEren orri berria idatzi nahi dutenak batzeko eta haiekin 
trukatzeko xedearekin aurkeztuko naiz 2020ko martxoaren 15 eta 22ko udal 
hauteskundeetara.

Donibane Lohizunek behar duen BULTZADA HORREN EMATEKO, balio progresistetan 
oinarrituko naiz, demokrazia partehartzaileago, zuzenago eta konkretuago batean 
sinesten duten gizon eta emazteekin, Lohizundar guztien zerbitzurako.
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