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HERRITARREK PARTE HARTZEKO PROGRAMA - TALDE FOKALAK

Arabako Errioxako Lurralde Plan Partzialaren Berrikuspena idazteko prozesuaren esparruan onartutako herritarren partaidetzarako

programak, sei jarduketa fasetan egituratutako ibilbide orri bat planteatzen du.

Aurreikusitako jarduketen artean, lan-talde tematiko batzuk egitea dago. Horien garapenak Foku Taldearen metodologia erabiltzen du. 

Metodologia horren bidez, talde bakoitzean parte hartzera gonbidatutako pertsonek Foku Gai multzo bat hautatzen dute, eta gai horiei

buruz eztabaidatzen dute saioan zehar. Azkenik, gai horiei buruz adostutako ondorio batzuk lortzen dira.

Ildo horretan, sei Foku Talde egin dira era telematikoan:

1. Ongizatea eta bizi kalitatea

2. Lurraldearen osasun ekologikoa

3. Mahasti-ardoaren konglomeratua

4. Ondarea eta paisaia

5. Biztanleentzako zerbitzu pribatuak

6. Turismoa*

(*) Hasieran, enoturismoa 3. talde berean sartu zen. Mahasti-ardoaren konglomeratua, hala ere, geroago komenigarritzat jo zen turismoko

foku talde bakar bat egitea; beraz, enoturismoari buruzko ondorioak turismo talde horrek berretsi zituen.

Talde bakoitzeko partaideak erredakzio taldeak aukeratu ditu, gai zehatz bakoitzari buruzko diskurtso komun bat eraikitzeko. Prozesu

honetan parte hartu duten pertsonak dira, eta planteatutako gaiei buruzko irizpideak eta ikuspegia eman dituzte. Arabako Errioxako gizarte

zibilaren (edo herritarren) esparruan, parte hartzen duten 47 pertsonen ordezkaritza askotarikoa da.

Talde bakoitzeko kideek aho batez prestatu eta onartu dituzte talde bakoitzeko ondorioak, eta haien izenak ondorioekin batera eman dira. 

Ondorio horiek balio handia dute plangintza prozesurako, landu diren moduagatik; hala ere, ezin zaizkio egotzi Arabako Errioxako

LPParen berrikuspena sustatu duen erakundeari; ondorio horiek partaidetza prozesuaren berezko edukiak baitira.

Erredakzio taldeak konpromezua hartu du talde ezberdinen aurrean justifikatzeko nola helarazi edo ez partaidetza prozesuaren ondorioak

LPPren fase hauetan: aurrerapena, hasierako onarpena, behin-behinekoa, etab.
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GAI FOKALAK ETA ONDORIOAK

 ETXEBIZITZA-DESPOBLAMENDURAKO SARBIDEA

 OSASUN ESPEZIALIZATUA ETA LARRIALDIAK

 HEZKUNTZAREN ANTOLAMENDUA ETA HORNIDURA

 GARRAIO PUBLIKOA ETA MUGIKORTASUNA

 BIZIKIDETZA ETA KOLEKTIBO ESPEZIFIKOENTZAKO ARRETA

 MERKATARITZA ETA BANKU ZERBITZUAK

Jarraian, Ongizatea eta bizi Kalitatea Foku Taldean hautatutako gaiak aurkezten dira, 

bertaratutakoek eztabaida ditzaten. Jarraian, taldeak gai hauetako bakoitzari buruz adostutako

ondorioak jaso dira:
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ETXEBIZITZA-DESPOBLAMENDURAKO SARBIDEA

1. Gazteek etxebizitza bat eskuratzeko duten zailtasuna da lurralde

despopulazioaren eragile nagusietako bat.

2. Hiriguneetan hutsik dauden eraikinak berreskuratzea eta erabilpena

errazteko neurriak behar dira, hala nola: birgaitzeko laguntzak eta 

hirigintzako ondare eskakizunak malgutzea, hirigune historikoa zaintzearekin

bateragarria den kasuetan.

3. Etxebizitza babestuen eskaintza sustatzea funtsezkotzat jotzen da, oin

berrikoa, edota lehendik dagoen eremua birgaituz eta berreskuratuz. 

Etxebizitza horiek arrazoizko prezioan eskuratzea erraztuko luke.

4. Erabilera itxaropenik gabeko etxebizitza hutsen eremua presionatzeko

formulak behar dira, salerosketako zein alokairuko etxebizitza berriek

okupatu ahal izan ditzaten.
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OSASUN ESPEZIALIZATUA ETA LARRIALDIAK

5. Lezako Ospitaleak larrialdiei eta arreta espezializatuari dagokienez ematen

dituen zerbitzuak indartzeko behar argia identifikatzen da, lurralde honen

dimentsioak bereganatu dezakeen mugaren barruan.

6. Osasun ekipamendu jakin batzuk indartu behar dira, sakabanatuak

daudelako eta biztanlegune jakin batzuetarako sarbidea zaila delako.
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HEZKUNTZAREN ANTOLAMENDUA ETA HORNIDURA

7. EsBeharrezkoa eta komenigarria da lurraldean dauden hezkuntza baliabide

publiko eta pribatu ugariak hobeto antolatzea, haur eta gazteen beharretara

egokitzeko.

8. Arabako Errioxako hezkuntza politika publikoak kudeatzea, ikastetxeen

araberako bereizketa fenomenoak murriztu eta zailtzeko.

9. Eremuan eskaintzen den lanbide-heziketaren eskaintza indartzea

aldarrikatzen da, lurraldearen ezaugarrietara eta potentzialtasunetara

bideratuz (mahastizaintza-enologiaren eremutik harago), biztanleria gaztea

finkatzeko intereseko elementu gisa.

Talde Fokalak - Arabako Errioxako LPParen berrikuspena



Grupo Focal – Revisión del PTP de Rioja Alavesa

GARRAIO PUBLIKOA ETA MUGIKORTASUNA

10. Garraio publikoko zerbitzuak indartzea beharrezkoa da (maiztasun eta 

kalitate egokiak), eskualdeko guneen arteko loturetan. Funtsezko faktorea da 

herritarrei zerbitzu publikoak ematen dituzten zentroetara nahiz eskainitako

gizarte, kultura eta aisialdi jardueretara helarazten laguntzea.

11. Barne guneen arteko lotura bultzatzeak udalerri jakin batzuetan eskualde

intereseko saltoki edo instalazio jakin batzuei lotutako aparkalekuen

hornidura indartzea eskatzen du.
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BIZIKIDETZA ETA KOLEKTIBO ESPEZIFIKOENTZAKO ARRETA

12. Tokiko eta eskualdeko kulturen arteko harremanetan eta gizarte gatazketan

lan egiten jarraitzea beharrezkotzat jotzen da, bizikidetzako eta gizarte

ongizateko giroa ziurtatzeko.

13. Irtenbide espezifiko, egoki eta sortzaileak beharrezkotzat jotzen dira kulturen

arteko bizikidetzarekin zerikusia duten gaiei irtenbide ezin hobea emateko, 

lurraldearen dinamika demografikorako duten garrantzia kontuan hartuta.

14. Indarkeria egoeraren baten biktima izan diren pertsonei harrera egiteko eta 

aldi baterako ostatu emateko gaitasuna izatea beharrezkoa da.
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MERKATARITZA ETA BANKU ZERBITZUAK

15. Arabako Errioxako biztanleek bizigarritasunarekin lotutako oinarrizko

ondasunak eskuratzeko dituzten zailtasunak egiaztatu dira, eskualdean

dauden merkataritza zuzkidurak ahulak direlako.

16. Udalerri jakin batzuen dimentsioak eta hurbileko zentro funtzional

garrantzitsuak egoteak (Logroño, Haro, etab.) zerbitzu eta saltoki

espezializatuen hornidura mugatzen dute, eta horrek kanpoarekiko

mendekotasuna indartzen du.

17. Eskualdeko saltoki txikiak integratzeko ekimen bat bultzatzea komeni da, 

sistema telematikoak ezarriz, espezializatutako establezimendu txikiei

eskualdeari arreta modu zentralizatuan eta koordinatuan emateko.
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TALDE AHOLKULARIA

• Juan Requejo

• Andrea García

• Irene Zúñiga

PARTE-HARTZAILEAK

 María Ezquerro Asociación Entretanto-Entretente

 Noelia Martínez de Laño Agricultora y vecina de Moreda de Álava

 Joa del Hoyo Concejala (Ayto. de Elvillar)

 Lucio Castañeda Alcalde (Atyo. de Laguardia )

 Nagore Trepiana Concejala (Ayto. de Laguardia)

 Laura Pérez Alcaldesa (Atyo. de Labastida) 

Foku taldean parte hartzera gonbidatu zituzten Arabako Errioxako ongizatearekin eta bizi

kalitatearekin lotutako lagun sorta bat. Azkenik, 6 pertsona bertaratu ziren, aholkularitza

taldeko hiru kiderekin batera.

BERTARATUTAKOAK
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