
NAFARROAKO LURRALDE ESTRATEGIA 

BERRIKUSTEA. 

PARTE HARTZEKO PROZESUA. 

NAFARROAKO LURRALDE 
ESTRATEGIAREN AURKEZPENA 

Sektore-arteko saioa 

  

Lekua: NAPI eraikina, Pio Baroja aretoa. 

Data: 2022ko azaroaren 25a 

Ordua: 10:00 - 14:00. 

 

SAIOAREN EGITURA 

• Saioaren hasiera. Izaskun Abril, Lurralde Antolamenduko zuzendari 

nagusia. 

• Fasean parte hartzeko prozesua. Javier Espinosa, erredakzio-taldea. 

• Estrategiaren dokumentuaren aurkezpena (alderdi orokorra). Javier 

Barros, erredakzio-taldea. 

• 1. zatiari buruzko zalantzak eta ekarpenak. 

• Atsedena. 

• Estrategiaren dokumentua aurkeztea, ekonomiari eta gizarteari 

dagokienez. Manuel Rapún, erredakzio-taldea. 

• Galderak eta ekarpenak. 

 

Sektore-arte 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. 

ALDERDI OROKORRARI DAGOKIONEZ. 

• Life NADAPTAk dioena kontuan hartzea garrantzitsua dela planteatu 

da, baina betiere egokitzapenaz soilik hitz egiten duela jakinda. 

Horregatik, oso garrantzitsua da Estrategiak arintze-politikak ere 

barne hartzea. 

• 2030erako helburuak planteatu behar dira. Horrela, loturak ezar 

daitezke klima-aldaketaren adierazleekin. NLEren dokumentuak 

2030erako erreferentziak izan beharko lituzke. 

• Dokumentuaren sintesian egindako ahalegina eskertu da, batez ere 

zehaztapenei dagokienez. Baina argudio landuagoaren eta 

Nafarroako testuinguru orokor zehatzagoaren falta sumatu da. 

• Garrantzitsua da NLEk maila garrantzitsua izatea, S4 bezala. NLEn 

dena S4rekin lerrokatuta egon beharko litzateke. Dokumentuan 

aipatu beharko litzateke, Klima Aldaketari buruzko Legea aipatu 

beharko litzatekeen bezala. 

• NLEk ikuspegi klimatikoa izan beharko luke, eta klima-aldaketari 

buruz hitz egin eta trantsizio energetikoaren alde egin beharko luke. 

• Metabolismoaren ardatzean lotura handia egon beharko litzateke 

trantsizio energetikoarekin. 

• Karbono-aztarnaren kontzeptuak zeharkakoa izan beharko luke 

zehaztapen guztietan. 

• Dokumentuan, meatze-baliabideen eta lurrazpiaren erreferentziaren 

eta antolamenduaren falta sumatzen da. Garrantzitsua da Lurralde 

Antolamenduak baliabide horiek kontuan hartzea eta lurretik gora 

dagoenari soilik ez begiratzea. 

• Nafarroan dauden kirol-instalazioen maila kontuan hartzeko eskatu 

da, eta igerileku eta abarrekin zer egin daitekeen aztertu ote den 

galdetu da. Aisialdirako eta osasunerako joera dago, baina askotan 

mantentzea oso zaila izaten da. 

• Lurzoru eraikigarrien egungo aurreikuspena kontuan hartzen ari ote 

den galdetu da. Litekeena da udal-plan orokorren eta udalez gaindiko 



planen artean eraikuntza-parkea bikoizteko moduan egotea. 

Proiektu oso handiak daude, hala nola Gendulain eta Egues. Lurzoru 

horiek desklasifikatzeko zerbait planteatu al da? Gauza bera esan 

daiteke industrialdeei buruz. 

• Funtsezkoa da proposatzen den lurralde-ereduak kontuan hartzea 

landa-eremuetan jarduera sortzearen garrantzia, despopulazioaren 

aurka borrokatzeko. 

  

EKONOMIAREN ETA GIZARTEAREN ZATIARI DAGOKIONEZ. 

• NLE garatzeko, funtsezkoa da mapan planteatutako eskualdeak 

garatzea. Lurralde-mailako politikak banan-banan ezartzeko, 

funtsezkoa da eskualdeak egotea. Badirudi ETNri indarra falta zaiola 

apustu horretan. 

• Proposatutako Konpentsazio Funtsak oso garrantzitsua dirudi. 

Proposatu da Lurralde Garapeneko Funtsa deitzea eta eskualdeei 

zuzenduta egotea. 

• Nafarroako eskualde askotan Tokiko Ekintza Taldeek egindako plan 

estrategikoak onartu dira. Baina horrekin ez da nahikoa, eta apustu 

orokorragoa egin behar da. 

• Eskualdeei dagokienez, nabarmendu da batzuk txikiegiak direla eta 

ezin izango luketela alderdi estrategikoetarako gaitasunik izan. 

• Badirudi Nafarroan industria-lurzoru asko daudela, baina uste da ez 

dela egia, edo, behintzat, lurzoru hori ez dagoela ondo banatuta. 

Eremu asko garatzeko, industria-lurzorua funtsezkoa da, batez ere 

Nafarroa industria-erregio bat delako. 

• Aberastasunak lurrarekin eta baliabide naturalekin duen loturaren 

falta sumatu da. Aberastasuna ekonomiarekin, industriarekin eta 

abarrekin lotzen da beti. Naturarekiko eta ondarearekiko lotura 

horren falta sumatu da. 

• Garrantzitsua da NLEk genero-ikuspegia txertatzea. Baina zainketen 

ekonomiari buruzko guztia falta da. Bi kontzeptu deigarri daude: 

lehiakortasuna eta produktibitatea, baina beti gaiaren ikuspegi 

ekonomizistatik. 

• Genero-ikuspegiari dagokionez, garrantzitsua litzateke espazio 

publikoetan eta ekipamenduetan erabilerak nahastea planteatzea. 



Halaber, mugikortasuna eta garraioa funtsezko elementutzat 

hartzea. Era berean, funtsezkoa da genero-ikuspegia txertatzea 

kalitate eta segurtasun handiagoko espazio publikoak sustatzeko 

funtsezko elementu gisa. 

• Eskualde bakoitzak, gaur egun, bere espezializazio adimenduneko 

estrategia (bere S4a) landu behar du, baina, aldi berean, malgutasun 

handiagoa falta da potentzialtasunak ezartzeko, baita Nafarroako 

ikuspegi estrategiko bat ere, orientatzeko. 

  

Ekarpenak amaitu ondoren, gogorarazi zen online parte hartzeko aukera 

zegoela abenduaren 14ra arte, eta, horrela, saioa amaitu zen. 


