
NLEREN BERRIKUSPENAREN PARTE-HARTZE PROZESUA, PIRINIOAURREKO ETA ZANGOZERRIKO 
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NAFARROAKO LURRALDE ESTRATEGIA 

BERRIKUSTEA. 

PARTE HARTZEKO PROZESUA. 

NLE-REN ZIRRIBORROAREN AURKEZPENA 

PIRINIOAURREKO ETA ZANGOZERRIKO lurralde mahaia 

 

Lekua: Agoizko Kultur Etxea 

Eguna: maiatzaren 13a 

Ordua: 18:00etatik 20:15era. 

 

SAIOAREN EGITURA 

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

Pirinioaurreko eta Zangozerriko lurralde-saioaren helburua zen Nafarroako 

Lurralde Estrategiaren zirriborroa aurkeztea eta horri buruzko galderak eta 

ekarpenak jasotzea. 

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 harrigarria dela Nafarroan despopulatze hitza agertzea, Foru 

Komunitatean arazo orokorrik ez dagoenean. Leku batzuetan bai, oso 

modu bizian gainera. 

 

 NLEren zati bat loteslea izateko, lege-garapen bat egon behar dela 

nabarmendu da. 

 

 Despopulazioaren gaian sakondu da. Badirudi zirriborroak asmo 

batzuk dituela eta joera batzuk zuzen ditzakeela, baina, horretarako, 

landa-inguruneari eta eskualdeei baliabideak eta bitartekoak eman 

behar zaizkie. Borondate politikoarekin ere batera etorri behar du. 

 

 Nabarmentzekoa da orain arte Zangozerria LAP4an zegoela, eta 

Agoitz ez. Zangozerria eta Pirinioaurrea elkarrekin egoteko aukera 

planteatu da. Hori justifikatzen duten gauza asko dute 

amankomunean. 

 

 Esan da gobernantzari buruzko guztiak kezkatzen duela. Gobernantza 

lurraldean banatu beharko litzatekeela eta tokikoa kontuan hartu 

beharko litzatekeela nabarmendu da. Gobernantzak lurraldean 

bertan benetako tresna izan behar du, eta herriei eta biztanleei 

gaitasuna eman behar die. Garrantzitsua da biztanleak lurraldearen 

kudeatzaile gisa kontuan hartzea. Arazoa da ez dela hau gertatzen eta 

biztanleei ez zaiela baliabiderik ematen lurraldea kudeatzeko. 

 Gobernantzari dagokionez, nabarmendu da eztabaida, proposamen 

eta bestelako parte-hartze prozesu askoren ondoren azken 20 
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urteetan ez dela egiazko gobernantzarik egon. Oso egokia litzateke 

bitarteko gobernantza-maila bat planteatzea. Proposamen bat: 

Lurralde Politikako Gizarte Foroa berriz pentsatzea eta organo 

operatiboagoa izatea eta lurraldeak bertan parte hartzea. 

 

 Esan da, azaldutakoaren arabera, logikoagoa dirudiela Pirinioaurrea 

Pirinioekin egotea, baina beharrezkoa da horri buruz hausnartzea. 

Eztabaida sortu da egon daitezkeen lurralde-planekin, ea zer aukera 

dauden eta nola landuko diren lurralde ikuspegitik.   

 

 

 Nabarmendu da ezen, adibidez, Erromantzatua udalerriak zentzu 

handiagoa izango lukeela antzeko guneak dituen eremu batean. 

Nabarmendu da ezen, adibidez, Zangozerriko Erromantzatuak eta 

Kasedak ez dutela zerikusirik haien artean. Hainbat arrazoiengatik 

Erromantzatuak Urraulgoiti eta Urraulbeitirekin antzekotasun 

gehiago ditu. 

 

 Dokumentua (NLE) berriz ere kaxoi batean geratuko den beldurra 

adierazi da. Gauzatzen ari ez diren planen eta prozesuen aurrekari 

asko daude, eta horregatik ez dute ospe onik. Gainera, gero eta 

eragozpen gehiago daude landa-eremuetarako, hala nola 

mugikortasuna, Vianako Printzearen eskakizunak eta oztopoak 

berriztagarriak jartzeko, etab. 

 

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. 

 

 


