
Manuel De Lara  &  Gaëlle Lapix-Ganet

BULTZADA BERRIA
DONIBANE 

LOHIZUNEREN ALDE

2020ko MARTXOAREN 15 eta 22ko HERRIKO BOZAK

2020-2026 ALDIRAKO EKINTZA NAGUSIAK



DONIBANE LOHIZUNEREN ALDE
kideak eta gaitasunak

Manuel de LARA
Juriste européen 

- 52 ans -
Erromardie

Pierre-Laurent 
VANDERPLANCKE 
Professeur Agrégé

- 54 ans -
Lac

Pascale de CLAUZADE
Présidente

association culturelle
- 63 ans -
Centre

Ghislaine COSTES 
GALHAUD

Pharmacienne
- 45 ans -
Chantaco

Bernard GROCQ
Chirurgien dentiste 

retraité
- 68 ans -
Andenia

Maité  
ETCHEBERRIGARAY

Infirmière retraitée 
- 66 ans -

Acotz

BULTZADA BERRIA DONIBANE LOHIZUNEREN ALDE

Gaëlle LAPIX-GANET
Professeur de 

Musique 
- 48 ans -

Ortz Odarra

Daisy MARSAGUET
Retraitée éducation 

Nationale 
- 73 ans -
Urdazuri

Pampi BERNARD
Hôtelier
- 55 ans -

Aice Errota

Nicolas CHARRIER
Directeur d’Usine

- 44 ans -
Acotz

Isabelle TINAUD 
NOUVIAN
Retraitée
- 69 ans -

Centre

Frédéric PROUX
Commercial

- 49 ans -
Erromardie

Rémi PAULORENA
Éducateur Sportif 

- 27 ans -
Centre

Marie LUCAS
Ingénieur Agronome 

- 31 ans -
Fargeot

Latifa ABKAR
Mère au foyer

- 64 ans -
Centre

Bruno FISTIE
Graphiste industrie 

glisse
- 57 ans -

Erromardie

Gérard MANCISIDOR
Ouvrier Qualifié 

Métallurgie
- 48 ans -

Lac

Maité MENUET
Chargée de 

communication
- 33 ans -

Sansu

Béatrice CORNEC
Agent hospitalier 

- 46 ans -
Urdazuri

Soho VEDRINE
Menuisier
- 27 ans -
Urquijo

Maialen ALFARO
Agent immobilier

- 28 ans -
Lac

Gilles GIMBERT
Retraité
- 58 ans -
Andenia

Alexandre MENTREL
Chef d’Entreprise

- 44 ans -
Jaldai

Isabelle TAVERNE
Manager Projet ENR 

- 60 ans -
Ducontenia

Mathis TENNESON
Etudiant école de 

Commerce
- 20 ans -

Aice Errota

Thibaut 
DIEPENDAELE

Commerçant
- 35 ans -

Ametzague

Annie ZAMORA
Ressources 
Humaines
- 57 ans -

Sainte-Barbe

Béatrice LENOIR
Architecte et design 

d’intérieur
- 51 ans -
Baleinia

Jean-Paul 
CARDINEAU

Retraité
- 71 ans -

Aice Errota

Jean-François 
FRANCISCO
Commerçant

- 44 ans -
Jai Lai

Marie BOBE
Professeur d’Histoire 

Géographie
- 45 ans -

Acotz

Yves EZPONDA
Médecin 
- 62 ans -
Milaska

Delphine TELLIER
Responsable 

merchandising
- 27 ans -

Stade

2 3

Lohizundar maiteak,

2020ko martxoaren 15 eta 22an udal talde berria hautatuko duzue, eta horrek gure hiria kudeatuko du 
datozen sei urteetan.

Donibane Lohizunerentzako dakargun proiektua, maite duzuen Donibane Lohizune da; Denok maite 
dugun Donibane Lohizune…baina oraindik hobeki!

Hemen laburbildurik aurkezten dugun programak kostatuko duena neurtu dugu. Diruari dagokionez 
egingarria da, zergak emendatu gabe.

Gure 2020-2026 programa zehatza nahi baduzu, etor zaitez gure permanentzia bulegora, Thiers 
hiribideko 29.ean. Nik eta ene zerrendakideok plazer handiz azalduko dizugu.

Beraz, gu bezala Donibane Lohizunek aldaketa bidezko bat behar duela sinesten baduzu, 2020ko 
martxoaren 15ean gure alde bozka ezazu, eta zure ingurukoak ere gure alde bozkatzera eraman itzazu.

Adeitasunez
Manuel de LARA



FOCH PLAZAKO LURPEKO APARKALEKUAREN ERAIKUNTZA GELDITU ! 

       Orain arteko auzapezak nahi duen aparkaleku horrek ez du inolako 
zentzurik, ez teknikoki (7 estaia itsasoaren mailapetik), ez ekonomikoki 
(43 milioi euro inguru 500 lekurentzat) ezta politikoki ere, ezen proiektu hau, 
zerbitzu delegazio bidez, frantses eraikuntza enpresa nagusi baten esku utziko 
baitio (40 urterako). 2019ko irailaren 27ko Udal Biltzarran proiektu horren 
kontra bozkatu genuen, eta 2020an geldituko dugu !

Gure PROIEKTUA: natura sarraraztea FOCH proiektuan !

PROIEKTUA LOHIZUNDARREKIN BERRIZ 
PENTSATU !

« Foch plazan eta bere inguruetan 
antolamendu iraunkorra behar dugu : 
aireztatua eta landareztatua goxoa izan 
dadin, elkarbizitzaren bultzagarri, auzoaren 
merkataritza eta kultur animazioari esker… »

URDAZURI: BIRIKA BERDEA HIRI ERDIGUNEAN !  

       Teilatu begetalari esker, hiri erdiguneko birika berdea, bizitzeko leku atsegina 
bilakatuko da (lasai egoteko gunea, kirol eremua, eta abar) skate-parka eta 
petanka gunearen osagarri. Egon-aretoa ere izanen da negutegi bioklimatiko 
batean, non belaunaldi guztiak gurutzatuko diren: egunez, ikasleek beren lanak 
leku desberdin batean egiten ahalko dituzte, zaharrenek kafetxoa partekatu 
lagunekin, eta iluntzean nahi dutenek momentu goxoa partekatuko dute musika 
emanalditxo batekin. Aparkalekua eguneko euro 1ean izanen da hirian lan egiten 
dutenentzat eta lanera joateko trena hartzen dutenentzat. 

BULTZADA BERRIA
MUGIKORTASUN GOXOAK DONIBANE LOHIZUNEN 

MUGIKORTASUN AKTIBOEN ESKEMA BATEN 
ONARTZEA (OINEZKOAK/BIZIKLETAK/BUSAK)
• Geltokirako eta lotura aparkalekuetarako (P+R) 

bizikleta ibilbide eroso, zuzen eta seguruen 
saretzea bermatuko dugu,  

• Hemendik 2026ra, hiri erdigunean 5 km 
bizikleta pista sortuko dugu

• Lehentasunez 1,5 km-ko bizikleta ibilbide 
berezkoa sortu Flots Bleus-tik « Chantaco 
portua » bizikleta ibilbideraino.

• Victor Hugo hiribidea hirigintza antolamendu 
iraunkorraren eredu bilakatu nahi dugu, 
espaloi zabalekin, bizikleta ibilbide berezko 
batekin, zuhaitzekin eta luzera osoan 
(Postati Merkaturaino) 30 minutuz dohainik 
aparkatzeko lekuekin 

HIRIAN BANATZEA
• Soluzio berritzaile eta lankideak ezarriko ditugu 

azken kilometroan banaketak egiteko 

BAITA APARKALEKUA
• Komisaldegiaren gibelean 600 lekuko 

aparkaleku zuhaiztua eginen dugu

MARAÑÓN: 1000 LEKUKO APARKALEKUA HIRI ERDIGUNEAN !

• Gaurko auzapezaren FOCH proiektua 
baino 2 aldiz merkeago eta 2 aldiz leku 
gehiagorekin 

• FOCH proiektuak 43 milioi euro 
balioko zituen, gureak 10 milioi

• Gure SILO moduko aparkalekua  
(estaia batekoa) 18 hilabetez egin 
daiteke, baina FOCH lurpeko 
aparkalekua egiteko ordea 3 eta 5 urte 
artean beharko dira

• Gurea 1000 lekukoa eta hiriak 
zuzenean kudeatua, bestea 500 lekukoa 
eta 40 urtez frantses eraikuntza 
enpresa handi baten esku

• Zur eta altzairuzko egitura eta teilatu 
begetala giro atsegina emateko

• Karbono aztarna txikiagoa eguzki 
energia biltzearekin  

• Proiektu honetako teilatuek Marañón 
eremuan duten ikuspegi itsusia 
desagertuko da

• Bizikletak aparkatzeko eremu berezkoa 
eta segurtatua

• Mugikortasun urriko pertsonentzako 
segurua eta egokitua

• Proiektu handi nahia belaunaldi 
guztiak leku berri batean elkartuko 
dituena

• Etorbide osoan minutuko geldilekuak 
haurrak uzteko edo hartzeko 

Fargeot - Errepira - Urdazuri: 
eremu urdina auzoko biztanleek 
urririk aparka dezaten!

BULTZADA BERRIA
FOCH PROIEKTUAREN ZUZENKETA

2020-2026 PROGRAMA

BULTZADA BERRIA
DONIBANE LOHIZUNEN PARAKATZEKO

2020-2026 PROGRAMA

LEHEN

GERO

Geltokia

Aquaponia

M.Ravel 
lizeoa

«

»

«

»
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Fred PROUX
Commercial

- 49 ans -
Erromardie

EGITEKO, LEHENIK ENTZUN BEHAR !

       Donibane Lohizune ez da gaur egun Luis XIV. plazara eta bihar Foch 
plazara mugatzen. Donibane Lohizuneko auzo desberdinetako hainbat 
biztanlek diote ahantziak izan direla, sekulan ez zaiela kasurik egiten, 
bereziki beren eguneroko arazoak aipatzen dituztenean. Gure proiektuarekin 
auzo guztiei bultzada berria eman nahi diegu arlo askotan: etxebizitza, bizi 
ingurunea, merkataritza eta animazioa...

DENEK DONIBANE LOHIZUNEN BIZITZEKO AUKERA IZAN DEZAGUN !

       Donibane Lohizune kontenplazio egoera batean gelditua dago. Izan ere,
biztanle gazterik hartzen ez duen Lapurdi Kostaldeko hiri bakarra da. Diru 
baldintza onargarrietan etxebizitzak eskaintzeko, 300 etxebizitza lagundu 
sortzea laguntzera engaiatzen gara, alokairurako nola lehen erosketarako, 
bereziki Donibane Lohizuneko Hiriarenak diren lurretan. Gure helburua da 
Lohizundar orok, bere bizitzako etapa bakoitzean, bere hirian etxebizitza baten 
atzeman ahal izatea… 

• Auzoetarako auzapez orde bat 
izendatuko dugu

• FARGEOT auzoan «France Services 
au Public» etxe bat sortuko dugu 
hurbiltasunezko zerbitzuak atxikitzeko 
(Osasun Segurantza, eta abar) eta 
zerbitzu publikoekiko harremanak 
errazteko

• Elkarteentzako bilkura eremuak 
antolatuko ditugu auzoetatik ahal bezain 
hurbil…

• Fargeot-Errepira-Urdazuri auzoa, auzo 
ekologiko eredugarri bilakatuko dugu

• Lasaitasun publikoa zaintzeko eta 
oieskeriaren aurka borrokatzeko udal 
langileen gaueko brigada bat sortuko 
dugu…

• Hurbileko zerbitzu eta saltokiak 
indartuko ditugu, auzoetan merkataritza 
bulegoaren enbaxadore bat ezarriz

AUZOEN aldeko 
engaiamenduak

ETXEBIZITZEN aldeko 
engaiamenduak

BULTZADA BERRIA
DONIBANE LOHIZUNEKO AUZO GUZTIETAN

Béatrice CORNEC
Agent hospitalier

- 46 ans -
Urdazuri

Gérard MANCISIDOR
Ouvrier Qualifié 

Métallurgie
- 48 ans -

Lac

Marie BOBE
Professeur  

d’Histoire Géographie
- 45 ans -

Acotz

Jean-Paul CARDINEAU
Retraité
- 71 ans -

Aice Errota

BULTZADA BERRIA
ETXEBIZITZA ESKURAGARRIAK DONIBANE LOHIZUNEN

Marie LUCAS
Ingénieur 
Agronome

- 31 ans -
Fargeot

Thibaut 
DIEPENDAELE
Commerçant

- 35 ans -
Ametzague

Latifa ABKAR
Mère au foyer

- 64 ans -
Centre

Soho VEDRINE
Menuisier
- 27 ans -
Urquijo

Maialen ALFARO
Agent immobilier

- 28 ans -
Lac

• Auzo guztietan bizi ingurunea zaintzeko 
Udal Gutun bat bozkaraziko dugu 
(animazioak, zikinkeriaren kontra 
borrokatzea, ingurumenaren geriza,…) 

• Auzoetako mikro-biltzarrak sortuko 
ditugu, eta hiruhilabetean behin 
Auzapezarekin bilduko dira

• Hiriko auzo guztien kulturaren 
sustatzaile izanen gara

• Espaloiak eta galtzadak konpontzeko 
urgentziazko plan bat bozkaraziko dugu

DEMOKRAZIA PARTEHARTZAILEA ! 
• Lohizundarek aurkez litzaketen 

proiektuak laguntzeko 2 milioi euroko 
aurrekontu partehartzailea ezarriko dugu

• Garapen Iraunkorraren Batzorde bat 
ezarriko dugu, 33 lohizundarrez osatua

• 2021ean 125 etxebizitza sortzeko 
operazioa abiatuko dugu Hiriaren 
lurretan : 
 
     => 75 etxebizitza hiriko zentro 
teknikoaren gunean (Fargeot) : 
     - 55 apartamentu lagundu alokairurako  
     - 20 apartamentu prezio onargarrietan 
 
     => 50 etxebizitza hiriko negutegien 
gunean (Chantaco etorbidea) :  
     - 30 apartamentu lagundu alokairurako 
     - 20 apartamentu prezio onargarrietan 

• Lehen etxebizitza erosteko laguntzak 
erraztuko ditugu 
Alokairu erakundeak etxebizitzak beren 
alokatzaileei saltzera bultzatuko ditugu 
COL-ek ezarri Lur Funtsen Elkartasun 
Bulegoa garatzen lagunduko dugu.  

• Co-living-aren garapena bultzatuko 
dugu 
Lohizundarrak beren hirian zahartzen 
lagunduko ditugu zahar eta gazteek 
partekatzeko etxebizitza eskaintza 
baten bidez, gure hiri erdigunean gizarte 
harreman berriak sortzeko 

• Hutsik dauden etxebizitzak erosiko 
ditugu (Donibane Lohizunen 450 
baino gehiago dira).  
Etxebizitza politika handi nahia garatuko 
dugu, klase ertainek (etxebizitza 
lagundurik ukan ez dezaketenak) bertan 
bizitzen segi dezaten. 

• Lur funtsen moltxa bat osatuko dugu, 
kalitatezko etxebizitzen ekoizpena 
indartzeko, prezio mugatuetan eta 
tokiko arkitektura errespetatuz

«

»

«

»
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Zokoako Gotorlekuko goi 
irakaskuntza eta ikerketa 

gunea.

« Gure gazteentzako, eta 2015ean  
Hego Lapurdiko Hirigune 
Elkargoko auzapezekin, Bordeleko 
Unibertsitatearekin eta Euskal Herriko 
Unibertsitatearekin (UPV- EHU) 
abiatu lankidetza horri segida emanen 
diogu, etorkizunekoa den arlo horretan 
formakuntza eta ikerketa zentro bat 
sortzeko aukera ezin baitugu pasatzen 
utzi. Aurrekontua (4,7M€) 2017ko 
uztailean bozkatu zen, eta orain lanari lotu 
behar dugu 2022an ikasleak errezibitu 
ahal izateko. »

SORKUNTZA ARETOA 2014ean 
ireki zuen Manuel de Larak, orduan 
Hego Lapurdiko Hirigune Elkargoko 
lehendakari orde zena, QUIKSILVER-
en lehengo lokaletan, Jalday eremuan. 
Bertan badugu enpresa hazitegi bat 
(CreaLuz), prototipatze gunea eta 
enpresari gazteentzako co-working gune 
bat.

BULTZADA BERRIA
BAINATZEKO UREN KALITATEA

BULTZADA BERRIA
BIHARKO ENPLEGUAK PRESTATZEKO

Rémi PAULORENA
Educateur Sportif

- 27 ans -
Centre

Maite MENUET
Chargée de 

communication
- 33 ans -

Sansu

Yves EZPONDA
Médecin
- 62 ans -
Milaska

UR ONTZEA: LARRIALDI EGOERA !
• Archiluako araztegiaren arazoak behin 

betiko konpondu behar ditugu
• Bainatzeko uren berreskuratzeko erronkari 

aurre egiteko araztegi berria egin behar dugu
• Elkargoaren ur ontze gida-eskema segitu 

behar dugu
• Itsasoko ingurune desberdinak behatuko 

ditugu
• Bainatzeko uren kalitatea urte osoan zehar 

neurtuko dugu
• Kontrol eginkizuna Surfrider Foundation-i 

emanen diogu
• Bitarteko ur-biltegiak eta ur sareak 

egonkortuko ditugu
• Zoruen artifizializatzea tipituko dugu 

 
HAZKUNDE URDINA: LEHENTASUNA ! 
• « Hazkunde Urdin » plan bat diseinatuko 

dugu, Donibane Lohizune/Ziburuko 
badiaren Garapen Iraunkor Bertakoa 
bermatzeko: itsasoko, portuko, ibaietako 
baliabideen balioan ezartzea, Urdazuri 
ibaiaren lohiztatzearen kontrako borroka, 
ekaitzen erasoetatik babestea, eta abar.

2018an 635 milioi 
litro ur beltz isuri 

ziren

EKITEKO GARAIA DA !

        Bainatzeko uren kalitatea lehenbailehen berreskuratu behar dugu
denek gure osasuna zaintzeko dugun eskubidea bermatzeko, ingurumen 
osasuntsu eta bereziki kutsadurarik gabeko Itsaso batekin… Gure 
Kortsarioen Hiriaren ekonomia etorkizuna, arrantza, eta haur, surflari eta 
bainatzen diren ororen osasuna horren menpe baitugu.

«

»

ITSASOA SEKULAKO ENPLEGU ITURRIA DA !

       Gure Hiriaren erakargarritasun ekonomikoa garatzea turismoaren dinamika 
berrikuntzaren apustuarekin osatuz. Hego Lapurdiko Hirigune Elkargoan goi 
irakaskuntza gunearen proiektuarekin jadanik ekin genion bide horri Zokoako 
Gotorlekua eta Jalday-ko Sorkuntza Aretoarekin, lerra kirolen inguruan.

«

»

Manuel de LARA
Juriste européen 

- 52 ans -
Erromardie

Isabelle TAVERNE
Manager Projet ENR 

- 60 ans -
Ducontenia

Nicolas CHARRIER
Directeur d’Usine 

- 44 ans -
Acotz

Ghislaine COSTES 
GALHAUD

Pharmacienne
- 45 ans -
Chantaco

Bruno FISTIE
Graphiste industrie 

glisse
- 57 ans -

Erromardie
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Jean-François 
FRANCISCO

Commerçant
- 44 ans -

Jai Lai

Maité  
ETCHEBERRIGARAY
Infirmière retraitée 

- 66 ans -
Acotz
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BESTE GUNE BAT HIRI ERDIGUNEKO LEKU BERRI BATEAN  
HARREMAN BERRIAK SORTZEKO

• Co-working gunea langile nomadentzat
• Interneterako telebista eta irrati saioak ekoizteko media-lab. 
• Kafetegi partehartzailea belaunaldi guztientzat
• Liburutegi partehartzailea loturak egiteko
• Arlo digitala ikasi eta menperatzeko formakuntza eremua. 
• Euskarazko haurtzaindegia
• SOS Barboteuses elkartearentzako harrera gune modernoa. 
• Victor Hugo hiribide aldera lorategitxoa
• Estudiantina elkartearentzako eremu berritua
• Jaureguiberry karrika aldean lorategitxoa eta negutegi  

bioklimatikoa lotura berriak egiteko

EROSKETA ARDURATSUAK

• Herriko Etxean Euskoz ordaintzea eta dirulaguntzak 
ematea ezarriko dugu

• Erosketa Onaren Estrategia (EOE) garatuko dugu 
deialdi publikoetan ETEek lehentasuna izan dezaten

HIRIKO LABORANTZA

• 4 bio laborari gazte hiriko laborantza lurretan 
instalatzea sustatuko dugu

• Aquaponia eredu bat garatuko dugu lizeoko ikasleekin 
MARAÑÓN eremuan

• Euskal Elkargoarekin batera, «lurralde elikadura 
proiektu» baten garatzea lagunduko dugu

• Lehengo mutikoen eskolan sortu hirugarren leku 
horretan LaBAE-ak errezibituko ditugu

• Menuetan bertako mozkinak proposatuko ditugu 
laborariekin landuko dugun partaidetzari esker

• FOCH plaza antolatzeko proiektu 
minerala geldituko dugu

• Lohizundarrekin egiazko proiektu 
« begetal » bat sortuko dugu FOCH 
plazarentzat

• Ingurumena eta langileak errespetatuko 
dituen eraikin ekologiko eta 
jasangarriaren erakusleihoa bilakatuko 
den Udal Zentro Teknikoa berrantolatuko 
dugu

• Gutxien behar den tenoreetan argiteria 
publikoa murriztuko dugu

• Ekipamendu publikoen argiztatzea 
%100ean berriztagarria den 
elektrizitatearekin elikatuko dugu

• Hiri berdeagoa nahi dugu gure lau 
zangoko lagunek ere lekuak izan ditzaten

• Hautetsiak eta hiriko langileak trantsizio 
ekologikoaren jokagaietara formatuko 
ditugu

• Haurrak eta beren gurasoak lagunduko 
ditugu « energia positiboko familiaren » 
erronka gainditzen

• Hondakinen murrizteko eta ekonomia 
zirkularraren aldeko politikak 
sostengatuko ditugu

• Hondartzen inguruko jarduera 
ekonomikoen balioztatze iraunkorra 
garatzeko plan bat ezarriko dugu : 
Erromardia, Lafitenia, Mayarco, Zenitze.

BULTZADA BERRIA
GURE GAZTEAK BIHARKO HERRITARRAK IZATEN 
PRESTATZEKO

BULTZADA BERRIA
EKOLOGIA ETA KLIMA TRANTSIZIORAKO

HIRIKO EKOLOGIA

BELAUNALDI GUZTIAK HIRI ERDIGUNEAN BILDURIK !

       Lehengo mutikoen eskolan daude (Victo Hugo hiribideko 34.ean) 
jadanik Donibane Lohizuneko Gazteria Gunea, Lagun Artean zaharren 
elkartea, Estudiantina, SOS Barboteuse elkartea… Gure xedea da gune 
hauek leku berritu batean kokatzea, hots ekonomia eta gizarte berrikuntza 
gune batean non irudikatzen dena gauza daitekeen! Hirugarren leku bat, 
gizarte ekonomia eraldatzailearen jokagaiez jabetua, bere karbono aztarna 
mugatzen duena, bere kafetegi partehartzailea zirkuitu laburren bidez 
hornitzen duena, topaketak, elkarrenganatzeak, eztabaidak, ikasteak eta 
formakuntza ahalbidetuko dituena … 

«

»
KLIMA LARRIALDIARI ERANTZUN !

       BIZIk aurkeztu duen «2020 itunarekin» bat egiten dugu, eta hiri nola 
elkargo mailan, «trantsizio ekologikorako nazio mailako ITUNA»ren 
ekintza eta printzipioak garatuko ditugu. Eta ekintza plan horren 
gauzatzeko Ekonomia Sozial eta Eraldatzailerako, eta ekologia eta klima 
trantsizioetarako auzapez orde bat izendatuko dugu. 

«

»

Marie LUCAS
Ingénieur Agronome 

- 31 ans -
Fargeot

P-L VANDERPLANCKE 
Professeur Agrégé

- 54 ans -
Lac

Bernard GROCQ
Chirurgien dentiste 

retraité
- 68 ans -
Andenia

Delphine TELLIER
Responsable 

merchandising
- 27 ans -

Stade

10 11

Isabelle TINAUD 
NOUVIAN
Retraitée
- 69 ans -

Centre
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HARRIET BAITA KULTUR GUNEARI ZENTZUA EMAN !BULTZADA BERRIA
KULTUR POLITIKA DENEI IREKIA

KULTURA GUGANDIK HURBIL !

       Kultur gunea Harriet Baitan kokatzearekin bada
eskaintza «zentralizatzeko» arriskua. Alabaina, huts bat litzateke kultur 
ekintza berritzaileak auzoetan, hots biztanleengandik ahal bezain hurbil, ez 
egitea. Hortaz, kultura hiriko auzo guztietara eramanen dugu, lohizundar 
orok gure kultur politikaz gozatzeko aukera izan dezan. 

KULTURA AUZO GUZTIETARA ERAMAN

• Ikastetxeekin lankidetzan kultura denen 
eskuetara ezarriko dugu (ama-eskolak eta lehen 
mailakoak – kolegioak – lizeoak)

• Familientzako ikuskizun programazio bat 
eskainiko dugu belaunaldien arteko lotura 
sustatzeko (haur <=> guraso <=> aitatxi-amatxi)

• Autobus batean irudiak eta soinua muntatzeko 
estudio bat antolatuko dugu eskoletan eta 
auzoetan arte digitaletarako formakuntzak 
eskaintzeko

600 LEKUKO APARKALEKU 
BEGETALA !
Thiers hiribidetik 500 metrora 
aparkatzeko eskaintza berri bat 
bisitariak eta kultur guneko 1200 
ikusleak errezibitzeko…baina Aice 
Errotako bizilagunak trabatu gabe.

GURE ARKITEKTURA ONDAREAREN GERIZA

• HARRIET BAITA etxea zaharberritu 
behar da urgentzian

• Kultur gunearen izaria berrikusi 
beharko dugu

• Kultur gunearen azpiko 300 lekuko 
aparkalekua osatzeko beste 300 leku 
sortuko ditugu aparkaleku zuhaiztu 
batekin

• Maurice Ravel musikaldiaren hedadura 
egiten lagunduko duen fundazio baten 
sortzea lagunduko dugu

• «Arte eta Historia Herri» labela 
biziaraziko dugu

• Donibane Lohizune-Ziburu Unescoren 
nazioarteko ondarean izendatzeko 
aukerak aztertuko ditugu

EUSKAL KULTURAREN 
HEDADURA INDARTU

• Euskal artistekin bidelagun 
politika bat sortuko dugu

• Euskarari buruzko hurbileko 
proiektuak bultzatuko ditugu

• Sorkuntza hauspotuko dugu 
lurraldeko beste kultur 
eragileekin saretuz (mugaz 
gaindiko harremanak)

Arkitektura ondarea 
promotoreengandik babestea 
urgentea da !

Tradizio eta berrikuntzaren artean, 
eremu modernizatuak Begiraleak 
elkartearentzat 

Dukontenia hurbiletik

«

»

        Gaur-gaurkotz, orain arteko auzapeza funtzio desberdinak metatzera mugatu 
zaio egitura berri horri (Scène Nationale-ri delegatutako ikuskizunak, musika 
eskolaren, antzerki eta dantza taldeen lokalak, ...), baina inbertsio handia behar 
izan duen eraikin horri egiazko kultur proiekturik eman gabe :
10,2M€ inbertsioa eta urtean 1M€ funtzionamendurako. Lekua arrakastatsua 
izan dadin programazio handi nahia behar dugu.

«

»

Pascale de CLAUZADE
Présidente

association culturelle
- 63 ans -
Centre

Yves EZPONDA
Médecin
- 62 ans -
Milaska

Gaëlle LAPIX-GANET
Professeur de 

Musique 
- 48 ans -

Ortz Odarra

Daisy MARSAGUET
Retraitée éducation 

Nationale 
- 73 ans -
Urdazuri
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Gilles GIMBERT
Retraité
- 58 ans -
Andenia

Mathis TENNESON
Etudiant école de 

Commerce
- 20 ans -

Aice Errota

Béatrice LENOIR
Architecte et design 

d’intérieur
- 51 ans -
Baleinia

Pampi BERNARD
Hôtelier
- 55 ans -

Aice Errota

Alexandre MENTREL
Chef d’Entreprise

- 44 ans -
Jaldai

Annie ZAMORA
Ressources Humaines

- 57 ans -
Sainte-Barbe
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TURISMOA ETA KONGRESUAK

• Donibane Lohizuneko turismo eskumena gidatuko dugu
• Teknologia berri guztiak izanen dituen turismo bulego 

bat antolatuko dugu
• Kongresuen Bulego bat irekiko dugu Donibane Lohizune 

kongresu hiri bezala saltzeko
• Pergola eremuan enpresa mintegiak errezibitzeko (200 

leku) proiektua burutuko dugu
• Kultur gunea antolatuko dugu ikuskizunez gain 

kongresuak ere errezibitzeko (500 jarleku)
• Harriet Baita kultur gunearen azpian 250 lekuko 

aparkaleku bat ezarriko dugu
• Hiri erdiguneko bizikleta eta oinezkoen ibilbideak berriz 

eginen ditugu
• Existitzen diren 3 jaialdiak indartu behar ditugu gure 

hiriaren erakargarritasuna bultzatzeko
• Lurralde marketing politika bat garatuko dugu Donibane 

Lohizune markaren inguruan

EKONOMIA ETA ENPLEGUA

• Lohizuneko enpresarien Club baten sortzea lagunduko 
dugu

• Garapen ekonomikorako Bulego bat ezarriko dugu 
enpresa sortzaileak beren administrazio izapideetan 
laguntzeko: Elkargoa, Akitania-Berria Eskualdea, 
frantses estatua

• Erosteko Bonoak lehenesteko politika bat garatuko 
dugu bertako ETE6ek lehentasuna izan dezaten deialdi 
publikoetan

• Hiri erdigunean co-working gune bat irekiko dugu 
langile nomadentzat

• 2021-2026 agintaldian 4 bio laborari gazte instalatzen 
lagunduko ditugu

• Elkargoarekin batera « zero langabetu lurraldea » 
proiektua bideratzeko lan eginen dugu

• Langile sasoilarien harrera egiteko egiazko politika bat 
ezarriko dugu

• Hondartzen erakargarritasuna urte osoan zehar 
sostengatuko dugu (kirola eta ongizatearen inguruko 
zerbitzu berriak, animazio guneak garatzen laguntzeko 
antolamendu berriak egin, hala nola Bistrot du Mata, la 
Guinguette, Bibam,...)

MERKATARITZA ETA ARTISAUTZA

• « Ekitaldi & jaialdi » funtzioak herriko etxera itzuliko 
ditugu «Donibane Lohizune Merkatari eta Artisauen» 
Bulegoak profesionalen eta hiri erdigunearen 
garapenean lan egin dezan.

• Azken 6 urteetan desagertu den merkataritza 
animaziorako egiazko politika berpiztuko dugu.

BULTZADA BERRIA
MERKATARITZA ETA TURISMOARI HATS BERRI BAT 
EMATEKO

BULTZADA BERRIA
BELAUNALDI GUZTIENTZAT

       Hiri « solidario » baten alde, non bakoitzak zahartzaroa etxebizitza 
egokitu batean bizi dezakeen, bere auzoan, elkartasunez eta bertako 
saltokien hurbiltasunak lagundurik…

ADINEKOEN GAIZKI IZATE ETA 
ISOLAMENDUAREN KONTRA 
BORROKATZEA

• Eguneko 24 orduz irekia izanen 
den telefono zenbaki bat sortuko 
dugu informazioak ukateko eta 
norbaitekin mintzatu ahal izateko 
isolamendua hausteko,

• Zaharrentzako garraio lagundu 
edo eskaeraren araberako garraio 
zerbitzu bat ezarriko dugu,

• Bakardadearen kontrako plan 
bat diseinatuko dugu (bazkari 
partekatuak hilabetean behin, 
dantza arratsaldeak, alokairu 
partekatu solidarioa)

BELAUNALDIEN ARTEKO ITUN SOZIALA 
GARATZEA

• Urtero zerbitzu herritarra eginen duten 
2 gazte kontratatuko ditugu gazte eta 
zaharren arteko loturak sendotu ditzaten

• Digitalizazioak eragin dezakeen 
baztertzearen kontra borraktuko dugu, 
lizeoetako ikasleek eta erretiratu berriek 
animaturik,

• Euskarazko mikro-haurtzaindegi bat 
sortuko dugu lehengo mutikoen eskolan 
(Victor HUGO hiribidea)

• SOS Barboteuse elkartearen lokalak 
berantolatuko ditugu

• Hiriko gazteria zerbitzuaren 
baliabideak azkartuko ditugu, bereziki 
diskriminazioen kontrako gazteen 
ekimenak bultzatzeko

• Mediateka modernizatuko dugu lizeoko 
ikasleen beharrei egokitzeko

• Lehengo mutikoen eskolan belaunaldien 
trukaketarako hirugarren leku bat 
sortuko dugu

• Urdazurin lasai egoteko gune bat eta 
musika oholtza bat

• Digitalerako formakuntzak Digitalaren 
Eskola Handiaren esparruan

• Urtero 10000 euroko proiektu deialdia 
eginen dugu lizeoetan gazte elkarteen 
sortzea laguntzeko 

• Arte digitalen formakuntzarako estudio 
ibiltari bat (bideoa eta soinua) auzoetara 
hurbiltzeko

• Enpresa bisitak antolatuko ditugu 
gazteria zerbitzuaren eta Donibane 
Lohizuneko enpresarien elkartearen 
artean

• Urtero mugikortasunerako 5 beka 
(25000 euro) lohizundar gazteak (18-
25 urte) ikastaro bat atzerrian egitera 
akuilatzeko

• Urtero zerbitzu herritarra egiten duten 
10 gazte hartuko ditugu: 2 belaunaldien 
arteko harremanetan, 2 auzoetako 
politikarentzat, 2 trantsizio ekologikoak 
bizkortzeko, 2 kirola eta osasunaren 
arloan, 2 laguntzaile digital

LOHIZUNDAR GAZTEAK PROIEKTUAK GAUZATZEN LAGUNTZEA

ETXEBIZITZAK ETA EREMU PUBLIKOAK 
ZAHARTZAROAREN BEHARRETARA 
EGOKITU

• « Adinekoen hiri laguna » labela eskuratu nahi 
dugu

• Adinekoek okupatzen dituzten etxebizitzen 
Bizileku eta Mugikortasun diagnostikoa eginen 
dugu,

• Pertsona zahar ahulenak ergoterapeuta 
batekin lagunduko ditugu,

• Zahartzearen problematika hirigintza 
dokumentu guztietan txertatuko dugu (co- 
living, autonomiarako teknologiak, eta abar).

«
»
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Donibane Lohizunen badugu 
elkarte sare oso dinamikoa.
 Hainbat diziplinetan ditugu 
eta kirol ekipamenduak ere 
baditugu (igerilekua, kirol zelaia, 
frontoiak,...) lohizundarren 
beharrei ihardesteko. Gure 
helburuetako bat da norbera 
bere osasunaren eragile izatea, 
gaztetik behar diren ohitura onak 
barneratuz…



UN NOUVEL ÉLAN POUR SAINT-JEAN-DE-LUZ 
ARNASA BERRIA DONIBANE LOHIZUNERENTZAT 

Élections municipales des 15 et 22 mars 2020 - Udal Hauteskundeak 2020ko Martxoaren 15&22an

MANUEL DE LARA
Jurista europarra

Donibane Lohizuneri bultzada berri baten emateko gure zerrenda Gaëlle LAPIX-GANET-ekin batera 
eraman nahi izan dut, ezen guretzako parekotasunak egiazko zentzua baitu !

GAËLLE LAPIX-GANET
Musika irakaslea

Gaur egun energia bera baliatu nahi dut, gogo handiz ene hiriaren alde. Ene ideiak, borrokarako grina eta 
dinamismoa lohizundarren zerbitzura ezarri nahi ditut.

Chantaco-n hezi naiz eta Maurice Ravel lizeoan baxo zientifikoa 
pasatu nuen. Gero unibertsitate ikasketak egin nituen zuzenbide 
europarra ikasteko eta ondotik ene karrera publikoan Alain 
LAMASSOURE-n kabinetean legebiltzar aholkulari izan nintzen, 
bera Europako gaietarako ministro delegatu zenean, (1993-1995).
• Arlo profesionalean, gaur egun lurraldeentzat (Eskualdeak, 

itsasoz beste aldeko herrialdeak…) aditu-aholkulari lanetan 
ari naiz, baita industria erakundeak ere digitalizazioaren eta 
berrikuntzaren iraultzak gainditzen laguntzen bereziki Europar 
Batasunak diruz laguntzen dituen ekintzak eginez.

• Familiari dagokionez, lohizundar batekin ezkondua naiz. Bera 
Europako zuzenbidean ikerketa ingeniaria da eta gure alabak 
baxoa Saint-Thomas-d’Aquin lizeoan pasatu zuen eta ondotik 
Ingalaterrara joan zen nazioarteko zuzenbide ikasketak egitera.

• Politikan 2014ean sartu nintzen Peyuco Duhart-ek eskaturik, 
ene ezagutzak lohizundarren probetxuko ezar nitzan. Lehenik 
hiri digitalaren udal kontseilari delegatua izan nintzen eta Hego 
Lapurdiko Hirigune Elkargoko biztanleen ordezkari ekonomia 
garapenerako lehendakari-orde gisa . Buru-belarri eta zintzoki 
ariko naiz Donibane Lohizuneko auzo guztientzako proiektu 
berri hau eramateko.

Baionan sortu eta zorte ikaragarria izan dut Donibane Lohizuneko 
hondartzatik hurbil handitzeko. Lehen mailako Saint-Joseph 
eskolan eta gero Saint-Thomas-d’Aquin kolegio eta lizeoan izana naiz 
baxoa pasatu arte. Gero musika ene bizitzan sartu zen eta orduak 
pasatu ditut pianoa lantzen. Hainbeste maite nuen non musikologia 
ikasketak egin ditudan Bordeleko Kontserbatorioarekin batera eta 
irakasle bilakatu naiz.
• Arlo profesionalean, lehenik Parisen irakatsi dut, bi urtez eta 

gero Euskal Herrira itzuli naiz irakastera. Gaur egun Angeluko 
Endarra kolegioan irakasten dut. Musika-komediaren inguruko 
tailer sozio-partehartzailea sortu dut han. Eta ene proiektu 
profesional nagusia bilakatu da.

• Familiari dagokionez, ezkondua naiz eta bi alaba ditut. Plazer 
handiz erakusten diet, ene ikasleei bezala, musika, kantua, 
antzerkia, dantza eta oholtza zer diren. Arte diziplina hauek 
exigenteak dira. Beren buruan konfiantza izaten eta eman 
dezaketen onena emateko engaiatzera eta inplikatzera laguntzen 
dituzte. Bizitzaren eskola ederra dira.

• Politika alorrean, orain 6 urte Peyuco Duhart-en zerrendan 
hautatua izan nintzen eta oraingoan, Manuel de Lara-rekin indar 
gehiagorekin engaiatu nahi dut, berrikuntza borondate horrekin, 
eta Donibane Lohizune gure hiri ederraren aldeko anbizio 
handiarekin.


