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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

 BIODIBERTSITATEA ETA NEKAZARITZAKO ERABILERA

 EKOSISTEMA NATURALAK

 LURRALDE METABOLISMOA (ENERGIA ETA HONDAKINAK)

 GAI SOZIOEKONOMIKOAK

 PAISAIA ETA LURZORU URBANIZAEZINA

Jarraian, lurraldeko osasun ekologikoko foku-taldean hautatutako hautatutako foku-

gaiak aurkezten dira, bertaratutakoek eztabaida ditzaten. Jarraian, taldeak

adostutako ondorioak jaso dira, gai hauetako bakoitza:
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INGURUMENA ETA LANDA-INGURUNEA BABESTEA

1. Hedadura txikia izan arren, Arabako Errioxak aniztasun biologiko handia du. 

Mediterraneoko espezieen gotorlekua da; horietako batzuk bereziak dira

euskal testuingururako.

2. Biodibertsitaterako hauskortasun handia dago klima aldaketaren, nekazaritza

erabilera intentsiboaren eta gune txikietako biztanleriaren galeraren ondorioz

(kontserbazioaren bermatzailea).

3. Laborantzetan landare estalkiak egoki maneiatzeak, heskaiak eta ezpondak

sustatzeak eta kontserbatzeak, landaredi interstizial autoktonoa sustatzeak, 

harri lehorreko hormak erabiltzea... eskualde mailako biodibertsitatea

handitzea eta izurrite jakin batzuen kontrol biologikoa eragin dezakete.
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EKOSISTEMA NATURALAK

4. Zaindu egin behar dira naturagune babestuen (Toloño-Kantabria Mendilerroa

KBEa eta Araba Erdialdeko Mendietako BBEa) eta laborantza lurren (batez

ere mahastiak) arteko trantsizio eremuan dauden habitat naturalak.

5. Ekosistema naturalen babesa eskualde osora zabaldu behar da, lurraren

orografia naturala eta nekazaritza taulen antolaera tradizionala errespetatuz.

6. Habitatak zatituta daudenez, funtsezkoa da lehentasunezko ibai korridoreak

ezartzea, mendilerroko naturagune babestuak haranaren hondokoekin

lotzeko (batez ere Ebro ibaiarekin, baina baita aintzira handiekin ere). 

Horretarako, ibaiertzeko landaredia berreskuratuko da egituratzeko

funtsezko elementu gisa.
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LURRALDE METABOLISMOA (ENERGIA ETA HONDAKINAK)

7. Alderdi publikotik, ahal den neurrian, tokian tokiko autosufizientzia

energetikoaren aldeko apustua egin behar da, energia garbietan oinarrituta.

8. Beharrezkoa da lehendik dauden edo etorkizunean izango diren eraikuntza, 

eraikin eta azpiegiturei autosufizientzia energetikoa lotzea.

9. Mahastizaintzako, ardogintzako eta industriako jardueraren hondakinen

kudeaketa hobetu eta erraztu beharko litzateke, kutsadura eta sare

hidrografikora gauzatutako isurketak saihesteko.
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GAI SOZIOEKONOMIKOAK

10. Gune txikiei lotutako nekazaritza eta ekonomia jarduerari balioa eman

beharko litzaioke (paisaia babestearekin eta nekazaritza teknika

tradizionalekin lotutako jarduera), biztanleria finkatzen laguntzeko eta 

lurralde oreka ez galtzeko.

11. Herritarren artean prestakuntza eta zabalkundea ematea funtsezkoa da, 

ingurumena hobetzeko hartutako neurriak azaltzeko eta ulertzen laguntzeko, 

bai eta lurzati publikoetan proiektu eredugarriak garatzeko ere.
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PAISAIA ETA LURZORU URBANIZAEZINA

12. Ardoaren eta Mahastiaren Paisaia Kulturalaren Monumentu Multzoaren

figura zabaltzea edo berrikustea beharrezkoa da, elementu naturalen babes 

eraginkorra sartuz, eta nekazaritzako ondarea, mahastia eta olibadi

adierazgarria, bigarren mailako laboreak eta, azken batean, ondoriozko

mosaiko biodibertsala ezagutzea.

13. Lurzoru urbanizaezinean upeltegi berriak ezartzeko araudia findu eta adostu

behar da, ekosistema naturalak ez aldatzeko (bertako landaredia galtzea, 

muinoetan ezartzea, etab.) eta paisaian eragin handia duten saturazio

espazioak ez sortzeko.
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TALDE AHOLKULARIA

PARTE-HARTZAILEAK

 Iker Díaz de 

Cerio
Asociación Olivo y Primicia Aitor Senar

Medioambientalista (Cuadrilla de 

Rioja Alavesa)

 Itxaso

Compañón 
Asociación de Bodegas de 

Rioja Alavesa
 José Ignacio Arrieta Agencia Vasca del Agua

 Juan Abad
Servicio de Sostenibilidad 

Ambiental (DFA)
Ana Díez

Neiker - Instituto Vasco de 

investigaciones agrarias

Uxue Bacaicoa Casa del vino  Iñaki Elizondo Instituto Alavés de la Naturaleza

 Ion Garín 
Aranzadi – Sociedad de 

ciencias

Foku Taldean parte hartzera gonbidatu zituzten Arabako Errioxako osasun ekologikoarekin

lotutako lagun sorta bat . Azkenik, 9 pertsona bertaratu ziren, aholkularitza taldeko hiru

kiderekin batera.

BERTARATUAK

• Irene Zúñiga

• Óscar Miravalles

• Jaime Díaz
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