
 

NAFARROAKO LURRALDE ESTRATEGIA 

BERRIKUSTEA. 

PARTE HARTZEKO PROZESUA. 

NAFARROAKO LURRALDE 
ESTRATEGIAREN AURKEZPENA 

Pirinioaurreko eta Zangozerriko lurralde saioa 
 

 
Lekua: Agoizko Kultur Etxea.  

Data: 2022ko azaroaren 23a  

Ordua: 18:00 - 20:00 

 

SAIOAREN EGITURA 

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

 

 

Lurralde saio honen helburua NLE berrikusteko dokumentua aurkeztea zen. 

Dokumentu horrek maiatzean aurkeztutako zirriborroaren bilakaera 

garrantzitsua dakar, eta hasierako izapideak egin eta jendaurrean jarri 

aurretik parte hartzeko aukera ematen du. 

Funtsezkoa da adieraztea parte-hartzearen xede den dokumentuak 

oraindik ere kontuan hartzen dituela hobekuntzak, eta, beraz, fase erabat 

parte-hartzailean dagoela. Fase honek abenduaren 15era arteko iraupena 

izango du (azaroaren 14an bertan hasi zen; egun horretan dokumentua 

Nafarroako parte-hartzearen webgunean argitaratu zen). 

  



 

GALDERA ETA EKARPEN NAGUSIAK 

Jarraian, saioan egindako galdera eta ekarpen nagusien laburpena azaldu da. 
Ez dira sartu pertsonen izenak, pribatutasuna babesteko arrazoiengatik. 

 

 Adierazi da ez dela kontuan hartu aurreko prozesuan (maiatzean) 

egindako ekarpenik, ez bilkuran egindakorik, ez webgunearen bidez 

bidalitakorik. Ekarpen horiek nabarmentzen zuten oso garrantzitsua 

zela azpieskualdeek zaku berean ez sartzea errealitate guztiz 

desberdinak dituzten lurraldeak. Ekarpen horietan bazirudien 

eskualdeko planak egin zitezkeen eremuak egokiagoak izan 

zitezkeela, eta horregatik egin ziren ekarpen guztiak. Hala ere, horrek 

ez du inolako ondoriorik izan. 

 
 Era berean, adierazi da ekarpen esanguratsua egin zela, adierazteko 

garrantzitsua izango litzatekeela kontseiluek edo partaidetzako eta 

gobernantzako beste organo batzuek (Lurralde Politikako 

Kontseiluak, adibidez) lurralde-ordezkaritza izatea; izan ere, horrela 

soilik sar daiteke landa-ikuspegia haietan. 

 

 Adierazi denez, Pirinioaurreko Eskualdeaz hitz egiten duten grafikoek 

ez dute eremuaren errealitatea irudikatzen, eta ez da alderdi 

kuantitatiboa zehazten. Langabeziari buruz hitz egiten denean, ez da 

kontuan hartzen leku askotan ez dagoela langabeziarik, biztanleria 

aktiborik ez dagoelako; eta horixe da, hain zuzen, arazo nagusia: ez 

dago biztanlerik. 

 

 Garrantzitsua da azpimarratzea Agoitz ere ez dagoela behar bezala 

ordezkatuta grafiko horietan: langabezia handia du, eta bere arazoak 

eta gainerakoenak oso ezberdinak dira. 

 

 Garrantzitsua da dokumentuak landa-eremutik askoz hurbilago 

dagoen hizkuntza bat izatea, dokumentuaren muinari buruz hitz 

egitea, eta ez hain modu teknikoan. 

 
 Garrantzitsua da hiri-kontzeptuak landa-eremuetara ez eramatea. 

Landa-ingurunean bizitzeko moduari balioa eman behar zaio, eta 

garapenerako baliabideak eman, baina ez ‘hiritartu’ ahal izateko. 



 

 
 

Ekarpenen zatia amaitu ondoren, erredakzio-taldeak azpimarratu du 
garrantzitsua dela ekarpenak bidaltzea, nahi den zentzuan eta norainokoan, 
adierazitako webgunearen bidez, eta abenduaren 15era arteko epearekin. 
 


