Nor da Sébastien
ETCHEBARNE ?
46 urte ditu, Baionan handitu
da, ingurune euskaldun
batean, balore familiar
handiekin. Urruñako emazte
batekin ezkondua da, eta lau
alaba ditu.
Bere formakuntza
profesionala, geografourbanista da eta hainbat
aholkulariekin batera kontseilu
eman eta lan egin du, garraio,
lurralde-estrategi, lurralde
politika eta etxegintza
galderetan eta, azken aldian,
gizarte-ekintzaren inguruan
(CCASeko zuzendaria, 2016.
urtetik 2019. urtera). 20 urteko
esperientzia profesionalak,
hautetsi eta kolektibitateetako
eragileen funtzionamenduari
buruzko ezagutza handia
ematen dio.
Gaur egungo Herriko Etxeko
taldeekiko harremanik gabe,
erabakiak objektibotasun osoz
hartu ahal izango ditu, interes
orokorrak bakarrik gidatuta.

Zergatik

zerrenda berri bat ?

Izan ere, duela 40 urte
baino gehiagotik, Urruñako
familia politiko berekin,
boterearen higadura dela eta, ez
da oposiziorik, ez gardentasunik,
ez entzuterik, ez eta gaitzespen,
kondena zibil eta penalekin.
Izan ere, gure herria desitxuratu
egin du urbanizazio handi batek,
lur-jabe gutxi batzuen interes
bakarragatik, eta arriskuan jarri
ditu gure ingurumen-ondarea,
gure bizi-esparrua eta gure
ahalmen ekonomikoa.
Izan ere, ez da proiektu handi
bat hasi Urruña suspertzeko,
haren ingurunea babesteko eta
burgelua berpizteko, alferrikako
berritzearen proiektu latzaren
bidez.

Baldintza horietan, zerrenda
berri batek soilik bildu eta
entrenatu ahal izango ditu
belaunaldi, sentsibilitate, iritzi
eta gaitasun guztiak, etiketa
politikorik eta egungo Herriko
Etxe-taldeekiko harremanik
gabe, hautatuekiko konfiantza
berreskuratzeko.
Zerrenda berri batek bakarrik
izango du politikaz eta ikuspenaz
aldatzeko eta benetako
aldaketa bat egiteko gaitasuna,
berritzailea eta asmo handikoa,
bai proiektuen kudeaketari
dagokionez.

GURE baloreak
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Ekintza publikoa eraginkorra izan dadin eta herri arteko eta herri
lurretako politikak hobeto artikulatzeko

Horregatik guztiagatik, erronka
onartzea erabaki dut, eta
baldintza horiei erantzuten
dien talde bat bildu dut
Urruñarentzat, etiketarik gabeko
zerrenda bakarrean, energia,
dinamismoa, sormena eta
animazioa berreskuratzeko
proiektu baten inguruan.
Gure programa eta gure
taldea ezagutzera gonbidatzen
zaituztet, eta aldez aurretik
eskertzen dizuet zuen
konfiantsaz.

Gure eguneroko bizitzan ingurumena hobeto aztertzeko

Komunikazio hobea izateko: ekintza publikoen jarraipenaren eta
ebaluazioaren gardentasuna

Etorkizuneko belaunaldien interesak defendatzeko, baliabideen zaintza,
ingurune naturalaren oreka eta berotze globalaren aurkako ekintza irmo bat
bateratzen dituen garapen-eredu baten alde.

Ikuspegi humanistagoa, solidarioagoa izateko
Adiskidetasun eta elkartasun baloreak erabakien erdigunean jartzeko
Ekitate eta justizia sozial handiagoa, nork bere bizitzako momentu jakin
batean lagun diezaioten eta inor ez dadin egon bide bazterrean.
Bakearen, justiziaren, tolerantziaren eta indarkeriarik ezaren kulturaren
alde
Kontserbadorismo erlijioso eta politiko ororen kontrako ikuspegi
aurrerakoia
Euskararen erabilera eta ikaskuntza bultzatzeko, kultura guztien
garapena

Aurreikus daitezkeen hondamendien aurrean zuhurtasunezko eta
aurreneurrizko printzipioen arabera: guztiok giro osasuntsu eta zainduan
bizitzeko eskubidea.
Paisaiak eta lurzorua eta osasuna babesten dituen nekazaritza arrazoitua
kultura guztien garapenari babesteko.

Gardentasuna - Eraginkortasuna
Ekitatea - Laguntza - Zaintzea

ENGAIAMENDU
GEHIAGO ETA HAUTETSIEN
ZUZENTASUNA
Konpromiso publiko sendoak dituen gutun etikoa,
hautetsien konfiantsa berreskuratzeko, edozein interesgatazka saihesteko
Hurbiltasun handiagoa eta auzapezaren entzutea
Ekitatea hartutako erabakietan

INFORMAZIO HOBEA
Herri kontseiluen datak baino lehenagoko komunikazio zabala eta
uretan

HIRIKO PROIEKTUA
LANKIDETZA HANDIAGOA,
IREKIAGOA

Eztabaiden zuzeneko bideo-emanaldiak

Hautetsien arteko truke erregularrak

Aktak eta eztabaidak linean zabaltzea

Oposizioko hautetsiei irekitako batzordeak

Herritarrek aukera dute saioaren bukaeran galdera errepikatuak egiteko
hautetsiek.

Herri-eragileen inplikazio eta aintzatespen hobea

Maiztasun handiagoa Euskal Elkargoko instantzia
erabakitzaileetan
Harreman hobeak inguruko herriekin

Construisons

une ville participative et citoyenne,
en toute transparence
TALDE BERRIA IKUSPEGI
BERRI BAT LORTZEKO
Gizon berri baten inguruan eraikitako taldea, gaztea,
epe luzeko ikuspegia duena, asmo handiko proiektua
eta balio humanistak partekatzen dituena
Zerrenda benetan etiketarik gabea, ideologiarik edo
kalkulu politikorik gabea, eztabaidari, desberdintasunei
irekia
Gaur egungo gehiengoaren politika babestu duen talde
hautatu gabea

Eraiki dezagun

Engaiamendu gehiago
eta hautetsien zuzentasuna
Talde berria ikuspegi
berri bat lortzeko
Informazio hobea
Hiriko proiektua
lankidetza handiagoa,
irekiagoa
Gardentasun handiagoa

Auzo-batzordeak suspertzea, demokrazia partehartzailerik onena duten tokiak
Ekintza- eta proiektu-taldeak sortzea
Edozein baliozkotze politiko egin aurretik, Urruñarrei
aholkua eskatzen dieten proiektu egituratzaileak
Eztabaidarako plataforma digital bat sortzea:
“herritarren hitzordua”

Berriz asma dezagun

zentro hiri atraktibo, dinamiko eta arrazki joaiteko egina
HIRIKO PROIEKTU
EGITURATZAILEA HASTEA
Azterketa-sektore zabal batean oinarritzea, herri
zentroa hobetzeko ikuspegi orokorra izateko
Proiektuaren definizioari eta lur egokituak
mobilizatzeko tresnei buruzko hausnarketa
asoziatiboa

GUZTIENTZAKO
IRISGARRITASUNA HOBETU
Aparkaleku berriak berehala egitea Herriko Etxearen aintzinean,
saltokien aintzinean, behin betiko proiektu baten zain.
Autoaren zirkulazioaren noranzkoak eta autobusaren zirkuituak
berraztertzea
Seinaleztapen eraginkorra ezartzea

Hiri-berrikuntzako proiektu nazionalen finantza- eta
eragiketa-gailuak integratzea
Espazio publiko berriak sortzea
Elizaren eta Osasuna espazioaren artean aktibitate
komertzialak berriz zentratu

Camietako bizikleta pista bururaino luzatzea eta Berroueta lotzea
Osasuna zentroaren eta Soubelet plazaren arteko eskailera
mekanikoak
D810, 30 gunetik edo plataforma batetik pasaia segurtatu

Réinventons

GARDENTASUN
HANDIAGOA

BIZITZA EKARRI,
FAMILIAK
Alokairu irisgarriko etxebizitza eta jabetzarako sarbide
soziala sortzea
Ahalik eta etxebizitza gehien alokatzeko habitata
berritzen laguntzea
Bide leunak eta auzoko talde egituratzaileen arteko
zirkulazioak hobetzea.
Eremu publikoa eta pribatua gaigabezien
irisgarritasun arauekin egokitzea

Hiriko proiektu
egituratzailea hastea

un cœur de ville attractif,
accessible et dynamique

Guztientzako
irisgarritasuna hobetu

SORTU TRUKEA, ANIMAZIOA,
BIZITASUNA

Herriko Etxe edo haren aurka hasitako prozesuen
zerrenda

Sortu trukea, animazioa,
bizitasuna

Plaza publiko bat sortzea merkatu estali batekin

Herriko Etxeko Internet atarian kontsulta daitezke
dokumentu publiko guztiak

Bizitza ekarri, familiak

Jarduera-txostenen aurkezpen argia
Kanpainako kontuen jakinarazpena
Hautatuen kalte-ordainak argitaratzea
Herri zerbitzu publikoen onuradunekin egindako
gogobetetze ikerketak argitaratzea

hiri parte-hartzailea eta zibikoa, gardentasun guztietan

Indar kulturala indartu

Gazteentzako gela komunala sortzea
Pilotalekuaren estaldura erretraktil eta partziala
Parke publikoa, berdeguneak eta lasaien sortzea
Eskalatzeko pareta bat eta skate park bat sortzea
Petanka pisten ber-idekitzea

KULTUR GUNEA
INDARTU
Guztiontzako kultura- eta arte-praktikak bultzatzea,
kultura-elkarteen ekimenei lagunduz.
« Sortzaileen etxe» baten idekitzea eta erakusketa
kolektiboak antolatzea
Itsas Mendi zinemaren proiektua bultzatzea, bigarren
areto baterako eta partekatzeko leku atsegin baterako
(elkarte-kafea, erakusketa-lekua).

Faisons

Hurbiltasun zerbitzuak
egokitu
Biziberritasun, elkartasun
harremanak sendotu
Hobeto informatu,
jendea gidatu eta lagundu
Gure zaharrak, familiak
hobeki lagundu
Elgarrekin ondo bizitzea
gaztetatik hobetu
Bizitegi-ekonomia batetik
ekonomia produktiboarat

d’Urrugne
une ville entreprenante,
HURBILTASUN ZERBITZUAK ouverte et solidaire

EGOKITU

Sareen arazoetarako eta hondakinak biltzeko eskumena duten
herritarren eta administrazioen arteko ordezkapena eraginkortasunez
ziurtatzea.
Polizia munizipalaren binomioa indartzea, prebentzio-, segurtasun- eta
auzo-zerbitzua hobetzeko
Harrera hirueleduna ezartzea Estatu zibilaren harreran
Erabiltzaileen kudeaketak erraztea, guztientzako leihatila digital bat
ezarrita
Eskola publikoen harrera-gaitasunak aurreratu eta egokitzea (bereziki
Oletan)
Alerta laranja bat jakinarazi bezain laster, uholdeak/isurketak zaintzeko
ekipoak ezartzea
Notarioen, bitartekarien… permanentzi dohainak ezartzea.

HOBETO INFORMATU,
JENDEA GIDATU ETA
LAGUNDU
Gizarte Ekintzarako Udal Zentroa (CCAS)
dimentsionatzea, irisgarri bihurtzeko, zerbitzu
publikoen etxe baten ereduari segituz.
Lanik gabeko pertsonei laguntzea iraupen luzeko zero
langaberen helburua lortzeko.
Tokiko eskaerari lehentasuna ematea alokairu sozial
publikoko parkea esleitzeko
Etxebizitza espezifikoak sortzea etxeko indarkeriaren
biktima diren emazteentzat

GURE ZAHARRAK
HOBEKI LAGUNDU
Gizarte laguntzaile lanpostu bat sortzea, etxean,
mendekotasun egoerak hautemateko
Egoitza seniorra sortzea hiriaren erdialdean, alokairua
eta zerbitzu eskuragarriak
Etxeko mantentze-lanetarako finantza-laguntzak
ematea
Janariak egokitzeko ordainketak erraztea, dirusarreren agentzia bat aplikatuz.

Eskolen arteko kirol eta kultur topaketak

Egin dezagun

Urruñaz herri ausarta,
zabalik eta elkartasuna

Elkartasunaren alde lan egiten duten elkarteekiko
loturak indartzea

BIZIBERRITASUN,
ELKARTASUN
HARREMANAK SENDOTU

ELGARREKIN ONDO
BIZITZEA GAZTETATIK
HOBETU

Adinekoen isolamenduari aurre egiteko doako
anezkak ezartzea

GURE FAMILIAK HOBEKI
LAGUNDU

BIZITEGI-EKONOMIA BATETIK
EKONOMIA PRODUKTIBOARAT

Lehen Haurtzaroa koordinazio-gunea sortzea,
honetarako:

Tokiko enpresa eta denden instalazioa, mantentzea eta garapen
ekonomikoa sustatzea

Familiei informazioa eta orientazioa ematea, dauden
zaintza moduen eta egituren gainean.

Eremu ekonomikoak tokiko enpresen garapenera bideratzea: coworkingguneak, 20-300 m²-ko lokalak...
Interneteko banda zabalaren garapenaren larrialdia

Lehengo festa bereziak sustengatzea

Lehen haurtzaroko aktoreen artean sinergia bat sortzea
(talde-animazioak, leku-esleipenak)

Gaztetxe bat sortzeko proiektua babestea

Burasotasun gaineko ekintzak mantentzea

Elkarteak mantendu eta finkatzea, laguntza finantzario
eta teknikoak argituz.
Besta Batzordearen funtzionamendua berrikustea
Auzoetako festak babestea

Gure ingurumen-abantailei dagokienez (natura eta nekazaritza),
deslokalizatu ezin diren lanpostuak sortzea sustatzea.

Kultur ekitaldi komunak (Olentzero, Ihauteria,
inauteriak…)
Sentsibilizazioa eta ingurumen-adierazpenak
Mugaz gaindiko gure lurraldeko hiru hizkuntzak
ikastea: frantsesa, euskara eta gaztelania
Zerbitzu publiko elebidunen egituraketa
Mugaz gaindiko ekintzak eta elkarteak garatzea

Refaisons
HERRI AKTIBO ALDE
Kirolean/naturan egiten laguntzea, gure
ingurumenaren aurkikuntzaren bidez
Aire zabaleko kirola sustatzen duten taldeak
sortzea
Parkeak, lorategi publikoak eta osasun
ibilbideak sortzea
Udal bideak eta erreken ertzak balorizatzea
A63 azpiko/gaineko bidezidorra (oinezkoa
eta zaldizkoa) berriz irekitzea

d’Urrugne une ville verte,
en harmonie avec sa nature

Hiri-sarea aireztatzeko eta egituratzeko
aukera ematea (ibilbide berdeak eta
urdinak).

TRANTSIZIO
EKOLOGIKOAREN
NEURRIAK

HIRIZABALKUNDETIK
HIRIGINTZA
ARRAZOITUA

Herri-ondarearen energia-kudeaketa

Etxebizitza hobetzeko eta hiria berritzeko
politika ezartzea
Urtaroko etxebizitzak biltzen dituen Herri
Elkargoak hartutako neurriak babestea.

Camietako bizikleta pista herri Zentroa eta
Berrouetarekin luzatzea
Egin bide leun bat erlaitzean (vellodiasia)
VéliBleu gailua konfiguratzea: laguntza
elektrikoa duten bizikleta-terminalak
Auzo guztietan konexio leun seguruak
sortzea
Adineko isolatuentzako doako anezkaontziak ezartzea
Autoa partekatzeko eremuak sortu

Hirigintzaren eta ingurumenaren arloko
arauak errespetatzea, kutsadura-arazoak
eta arrisku naturalak (uholdeak, buztina)
ez larriagotzeko.

Euskal Kostaldea Kirola Osasuna: kirola
errezetarekin, osasunaren hitz orduak

Hiriguneetan ostatu, denda eta hurbileko
zerbitzuen eskaintza modu pribilegiatuan
kokatzea

ASMO HANDIKO
MUGIKORTASUN
PLANA

Elektrizitate fotovoltaikoaren ekoizpena
sustatzea
Eremu publiko eta naturaletan eskopatzea,
karbono-balantzea murrizteko
Zurezko herrilurretako loteak hil, esleitu eta
banatzeko moduak berrikustea.
Tokiko eta taldeko estrategia lantzea,
herritarrak larrialdi klimatikoen inguruan
sentsibilizatzeko eta arrisku-kultura bat
eraikitzeko.

Berriz egin dezagun

HONDAKINEN
EKOIZPENA
MURRIZTEA

Deskargaren modernizazioa eta
segurtasuna
Ekonomia zirkular egituratzaileko ekimenei
laguntzea
Leku kutsatuak eta lubeta basatiak zaintzea
Hondakin berdeen guneak sortzea
profesionalentzat eta pribatuentzat

BIOANIZTASUN
ALDE ENGAIAMENDUA
Argiaren eragozpenak murriztea, gaueko
argiztapen publikoa erregulatuz (hiri
izartuaren etiketa)
Erlaitzetik Larrunera euskal Kostaldeko
CPIrekin egindako ekintza eta proiektu
pedagogikoak

Engaia dezagun

LURRALDE ETA
BATUTAKO ELIKAGAIEN
PROIEKTU BATERAKO

Zirkuitu laburrak eta kalitate labelak bultzatzea eskola
jantokietarako eta janariak egokitzeko
Herrilurren azterlan agronomikoa hastea, nekazaritza
bideragarria garatzeko aukerak identifikatzeko
Hiri-auzoetatik hurbil dauden baratzezaintzako
proiektuak garatzea

Tratatutako hondakin-urak berrerabili edo
eraldatzeko ekimenetarako laguntza
Ibaiak eta kutsadura kimikoko
isurketetarako hartuneak hobeto babestea.

Lur ekonomoak kontsumitzeko eta baliabideak errespetatzeko kultura
komuna eraikitzea
Edukitza-estrategia bat ezartzea epe luzeko nekazaritza-, natura- eta
oihan-eremuak babesteko

Sukalde zentral komunal edo komunartekoa sortzeko
aukera aztertzea

Herrilurren gaineko behin-behineko errentamenduen bukaera
Nekazaritza sektoreko prestakuntza laguntza, ikuspegi
agroekologikoak garatzeko
Nekazaritzako produktuak banatzeko banaketa-puntuak eta nekazarietxe bat sortzen laguntzea.

Erleak babesteko ikuspegia ezartzea

Arazketa-estazioen eta banakako
saneamendu-instalazioen arauak betetzea

NEKAZARITZAKO JARDUERA
ZAINDU, LAGUNDU

Esperimentu agroekologikoak baloratzea

Nekazaritzako produktuen ingurumen-balio
handia sustatzea, glifosatotik ateratzea

UR-BALIABIDEA
ZAINTZEA

Urruña laborantxa trantsizio batean

Engageons

Urrugne
dans une transition agricole et
alimentaire équilibrée et durable
MENDIAREN KUDEAKETA
HOBETU

Aisiarako babesguneak ezartzea erreka eta
ibaien aurrean

LOTURA SOZIALAK
JANARI BIDEZ SORTZEA

Erreken mantentze-lanak

Herri osoan lorategi, baratze eta baratze partekatuak
garatzea, bereziki eskoletarako

Transhumantzia-jarduerei laguntzea, Urruñako landa-izaera sentitzeko
jaiegun bat sortzea

Nekazaritzako jardueren gardentasuna sustatzea:
sentsibilizazioak, animazioak, baserrietara egindako
bisitak, lanbideei buruzko informazioa eta lanbidearen
mugak.

Herrilurren jarraipen erregularra ezartzea, baita haien erabilera eta
mantentze-lana ere.

Urruñaz herri berde bat,
izadia errespetatzen duena

Mendi-bideak balorizatzea eta mantentzea

INGURUMENAREN
KALITATEA ETA PRAKTIKAK
HOBETU
Ingurumen gutunak, nekazaritzako herrilurren esleipen berri baterako edo errentamendua
birnegoziatzeko
Eko-artzaintza garatzea, baliabideak itxi eta biodibertsitatea gal ez dadin
Urruñako nekazaritza-ustiategiak kalitate-ikuspegitik konprometitzeko ingurumen-ziurtagiria sortzen
laguntzea
Herrilurren jarraipen erregularra, erabilera eta
mantentze-lana
2030erako Ingurumen Balio Handiko (HVE) lurren
%80ra iristeko konpromisoa hartzea.
Pestiziden eraginpean dauden biztanleak hobeto
informatzea eta babestea
Zura kable bidez edo zaldiz garraiatzea, lanen lurreko
inpaktuak murrizteko

