
Marisol  Garmendia:  “Donostiak  lidergo  berri  bat  behar  du, 
Donostiako  herritarrengandik  hurbilago  eta  etorkizuneko 
ikuspegiarekin”

Marisol Garmendiak ofizialki aurkeztu du datorren maiatzeko udal hauteskundeetarako 
hautagaitza, “Donostiako lehen emakumezko alkatea” izango delakoan.

Eneko  Andueza  PSE-EEko  idazkari  nagusiak,  José  Ignacio  Asensiok,  Gipuzkoako 
PSE-Eeko  idazkari  nagusia,  eta  zinegotzi,  kargu  publiko  eta  militante  sozialistek 
babestuta, Garmendiak adierazi du Donostiako Alderdi Sozialistan “garai berri bat eta 
lidergo berri bat ireki dela”, eta adierazi du “gogor lan egingo duela, apaltasunetik eta  
leialtasunetik,  hiriko  Alkatetza  berriro  izateko  eta  pasioz,  anbizioz,  etorkizuneko 
ikuspegiaz eta herritarrekiko hurbiltasunez gidatzeko”.

Donostiako Alkatetzarako Garmendiaren hautagaitzaren aurkezpen ofiziala Kursaaleko 
Muka jatetxean egin da, giro lasaian eta zuzeneko musikarekin.  Maria Jesus Arias 
militante sozialista donostiarrak, Ane Oyarbide Donostiako PSE-EEko zinegotziak eta 
Eneko Andueza berak ere hartu dute hitza.

Marisol  Garmendiak  azpimarratu  duenez,  “Donostiak  lidergo oso hurbila  behar  du, 
donostiarren  kezkak  entzungo  dituena,  mugikortasun  jasangarriaren,  herritarren 
segurtasunaren edo etxebizitza publikoaren inguruko adostasun eta hiri-itun zabalak 
josten  jakingo  duena,  batez  ere  alokairuko  erregimenean,  gazteen  eskariari 
erantzuteko. Ildo horretan, agindu du alkate aukeratuz gero egingo duen lehenengo 
gauza hiriko sektore guztiei eta erakundeei dei egitea izango dela, ibilbide orri adostu 
bat eta helburu partekatu batzuk zehazteko.”

“Nik tinko sinesten dut nire hirian, Donostian eta Donostiako herritarrengan sinesten 
dut, herritarren energian. Donostiak aldaketa behar du Alkatetzan, indarrez distiratu 
behar du berriro, tonu grisa eta apatia astindu behar ditu eta ilusioz eta anbizioz egin 
behar dio aurre etorkizunari. Aurrera egin behar dugu, elkarrekin, kohesionatuta, inor  
atzean utzi gabe”, azpimarratu du.



Garmendiak adierazi du Donostiak “lidergo sendoa” behar duela. Ezin gara geldirik  
geratu  ez  autokonplazentzian,  ez  euskal  nazionalismoaren  zilborrestasunean. 
Donostiak alkate sozialista bat behar du, hiriko ateak eta leihoak parez pare irekiko 
dituena  Donostiako  herritarren  aniztasun  eta  aniztasun  ideologikoari;  kultura 
tradizionalari eta hiri-kultura gazte eta transgresoeari; hiri kosmopolita, euskalduna eta 
eleaniztunari;  balio  zibikoetan  hezitzailea,  emakumeak  desberdintasunen  eta 
indarkeria  matxistaren aurka  defendatzen  dituena;  terrorismoaren  eta  indarkeriaren 
biktimentzako memoriaren, justiziaren eta erreparazioaren defendatzailea.”

Hautagai sozialistak hiri-erronka batzuk finkatu ditu etorkizun hurbilerako:

✔ Ongizatea,  aurrerapena,  kohesioa  eta  gizarteratzea  indartzea  hirijo  auzo 
guztietan

✔ Hiria gaztetzea

✔ Gure  auzoetan  hezkuntzako  eta  osasuneko  kalitatezko  zerbitzu  publikoak 
bermatzea

✔ Donostia iraunkor eta berdearen buru izatea

✔ Zientziaren  eta  berrikuntzaren  hiri  gisa  haztea,  tokiko  talentu  gaztea  eta
nazioarteko talentua erakarriz 


