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NAFARROAKO LURRALDE ESTRATEGIA 

BERRIKUSTEA. 

PARTE HARTZEKO PROZESUA. 

NLE-REN ZIRRIBORROAREN AURKEZPENA 

ERRIBERAKO lurralde mahaia 

 

Tokia: Lestonnac Gizarte Etxea, Tutera 

Eguna: maiatzaren 11 

Ordua: 17:30 - 19:40. 

 

SAIOAREN EGITURA 

1.- Hasiera eta ongietorria. 
2.- Parte hartzeko prozesuaren azalpena. 
3.- NLEren zirriborroa aurkeztea. 
4.- Galderak eta ekarpenak. 
 

Erriberako lurralde-bileraren helburua Nafarroako Lurralde Estrategiaren 

zirriborroa aurkeztea eta horri buruzko galderak eta ekarpenak jasotzea 

zen. 

Garrantzitsua da adieraztea zirriborroaren inguruko parte-hartze prozesu 

hau prozesu osoaren fase bat dela, eta informatzeko eta parte hartzeko 

beste une batzuk ere daudela. Fase honetan, zirriborroa da xedea, eta 

jasotzen diren ekarpenetan oinarrituta aldaketa ezberdinak jasan ditzake. 

Garrantzitsua da adieraztea fase honetan parte hartzeko aldia ekainaren 

25era arte luzatu zela, NLEren berrikuspenean parte hartzeko webgunearen 

bidez (https://participa.navarra.es/processes/revision-estrategia-

territorial-navarra?locale=eu). Webgune horretan, beharrezko 

dokumentazioa deskarga daiteke (NLEren zirriborroa eta laburpen 

exekutiboa) eta beharrezkotzat jotzen diren ekarpenak egin daitezke. 

https://participa.navarra.es/processes/revision-estrategia-territorial-navarra?locale=eu
https://participa.navarra.es/processes/revision-estrategia-territorial-navarra?locale=eu
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Jarraian, NLEren zirriborroa aurkeztu ondoren bilkuran egindako ekarpen 

nagusien laburpena azalduko da. Parte-hartzaileei animatu zitzaien beren 

ekarpenak idatziz web-orriaren bidez bidaltzera, behar bezala kontuan har 

daitezen. 

 

GALDERA ETA EKARPEN NAGUSIAK 

Jarraian, saioan egindako galdera eta ekarpen nagusien laburpena 

azalduko da. Ez dira ipini pertsonen izenak, pribatutasuna babesteko 

arrazoiengatik. 

 

 Esan da landa-eremuetako biztanleen bizitza-estilo berriak kontuan 

hartu behar direla. Adibidez, aisialdiko baratzeen gaia. Joera hori 

areagotu egin da herrietan (kasu honetan, Funesen), eta konpondu 

egin behar da. Ortuak jada ez dira espazio produktiboak, aisiarako 

espazioak baizik. Horrek guztiak erregulazio bateratu bat behar du, 

baina gizartearen bilakaerara eta bizimoduetara egokituko dena. 

 

 Esan da ezen, despopulazioaren gaian lan egiteko, zerbitzuak berriz 

pentsatu behar direla. Zerbitzu egokirik eta enplegurik gabe, oso zaila 

da herriek bilakaera positiboa izatea. Adibide gisa, gai askotarako, 

Alemaniako eredua har daiteke. 

 

 Lurzorua zaintzeko beharra nabarmendu da, hori baita etorkizunaren 

oinarria. Horrekin batera, beharrezkoa da laguntzak ematea eta 

landa-eremuetan energia berriztagarriak sustatzea, baina eredu 

jasangarri batean eta autokontsumoa sustatzeko eredu batean 

oinarrituta. Erronka handia dago energia-jarduerei eta 

autosufizientziari dagokienez. 

 

 Esan da ezen, energiari dagokionez, oso garrantzitsua dela, energia 

ekoizteaz gain, kontsumo arduratsuan ere eragitea, eredua benetan 

jasangarria izan dadin. 

 Udalek, batez ere toki txikienetan, azpiegitura handietan eragina 

izateko daukaten zailtasunak nabarmendu dira; adibidez, energia-
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azpiegituretan, lurraldetik igarotzen baitira eta inpaktua baino ez 

baitute uzten. Garrantzitsua da energia-azpiegituren ikuspegi globala 

izatea eta konpentsatzea. 

 

 Esan da ezen, desorekari aurre egiteko estrategiaren ikuspegia 

partekatzeaz gain, garrantzitsua dela nola egingo den pentsatzea. 

Adibide askotan (Corellako Arte eta Diseinu Eskolari buruz hitz egin 

da) Iruñerriari eman zaio lehentasuna. Zehaztasunik eta apusturik ez 

badago, ezinezkoa da desoreka hori aldatzea. 

 

 

 Ingurumen-eskakizunen garrantzia jakinda, horiek Erriberan energia 

berriztagarriak garatzeko oztopo ez izatea eskatu da, apustu hori 

garrantzitsua baita. 

 

 Adierazi da Erriberako adierazle sozioekonomikoek oso egoera 

kezkagarria eta desberdintasun sozioekonomikoa erakusten 

dituztela. Horren aurka, baliabideak eta azpiegiturak behar dira. 

Beharrezkoa da NLE errealitatetik planteatzea eta benetako 

desoreketan oinarritzea, ahal den neurrian konpontzeko. 

 

 

 Nabarmendu da Erriberak populazio konplexua duela. Etorkin guztiek 

askoz aukera gutxiago izango dituzte. Biztanleria hori ez da egokitzen 

eta ez dira integratzen. Lurraldearen etorkizunerako arazo sozial hau 

oso garrantzitsua eta funtsezkoa da. 

 

 Adierazi da ezen, gaur egun, Ebro ibarrean energia berriztagarriak 

garatzen ari direla uharte moduan, eta eredu hori ez da batere 

egokia. Urbanizatuta dagoen guztia (teilatuak, baratzeak, etab.) 

energetikoki aprobetxatzeko eskatu da. 

 Nabaramendu da garrantzitsua dela benetako oinarri bat egotea 

nekazaritza-ustiategi handiak mugatzeko. 

 

 Adieazi da garrantzitsua dela herrien batasuna eta izaera solidarioa 

eta konpentsaziozkoa. Herri bakoitza baliabideak lortzeko lehiatzen 

bada, ez da bidezkoa. Horregatik, eskualde-izaera oso alderdi 
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garrantzitsua da, eta NLEn planteatzen den bezala, orekatzeko 

bultzada izan behar du. 

 

 

Ekarpenen zatia amaitu ondoren, Erredakzio Taldeak azpimarratu du 

garrantzitsua dela ekarpenak bidaltzea, nahi den zentzuan eta norainokoan, 

adierazitako webgunearen bidez eta ekainaren 25era arteko epearekin. 

Unea garrantzitsua da, zirriborroa aldatzeko eta aberasteko modukoa 

delako. 


