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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

 EKOIZPEN ETA PAISAIA EREDUAK

 PRESTAKUNTZA, ENPLEGUA ETA BIZTANLERIAREN FINKAPENA

 PRODUKTUA BEREIZTEA. KALITATEA VS KANTITATEA

 HIRIGINTZA: LURZORUA, AZPIEGITURAK ETA ZUZKIDURAK

Jarraian, mahasti ardoa konglomeratzeko Foku Taldean bertaratutakoek

eztabaidatzeko aukeratutako foku gaiak aurkezten dira. Jarraian, taldeak gai

bakoitzari buruz adostutako Ondorioak jasotzen dira:
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EKOIZPEN ETA PAISAIA EREDUAK

1. LPPak erreferentziazko mahastizaintzako eta ardogintzako ekoizpen eredu

bat formulatu behar du, eskualde horretako lurralde kapitala zaintzera

bideratua.

2. Beharrezkotzat jotzen da eredu honek ekoizpen jasangarriaren alde egitea: 

landatartasuna errespetatzea, biodibertsitatea indartzea eta Arabako

Errioxaren paisaia integrazioa bultzatzea.

3. LPP erreferentzia eredu hobearen alde jarriko da. Eredu horrek

erregulazioan eta pizgarrietan laguntzak izango ditu, eta egungo egoerak eta 

merkatuak aurreikusten dituzten beste eredu batzuk egotea ez du 

eragotziko.

4. LPParen erregulazioak lurralde berezitasunari eusten dioten elementuen

babesa ziurtatu behar du (paisaia, lurraldea lantzeko eta maneiatzeko

moduak, arkitektura tradizionala, etab.), ardoak balorizatzeko oinarri gisa.
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EKOIZPEN ETA PAISAIA EREDUAK

5. Eskualdeko ekoizpen eredu propioa identifikatzea komenigarritzat jotzen da, 

merkatuak ezagutzeko modukoa, Arabako Errioxa bereizteko estrategia gisa.

6. Arabako Errioxaren berezitasun biofisikoa (klima, orografia, lurzoruak, 

partzelak, etab.) funtsezko faktorea da produktua eta kalitatea bereiztean

oinarritutako ekoizpen estrategietarako, mahastiaren errendimenduak nahiko

baxuak baitira.
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FORMACIÓN EMPLEO Y FIJACIÓN DE LA POBLACIÓN

7. Eskualdearen etorkizunerako, funtsezkoa da mahastizaintzako eta 

ardogintzako konglomeratua (laborantza, ekoizpena, enoturismoa, 

merkaturatzea, etab.) barne hartzen duten eremuetan gero eta hobeto

prestatutako eta kualifikatutako biztanleria izatea.

8. Sektorearen premietara eta eskakizun berrietara egokitutako hezkuntza

eskaintza izatea oso garrantzitsua da, eskualdeak nahiz inguruko zentro

funtzionalek eskaintzen dituzten baliabideetan, formuletan eta ekimenetan

oinarrituta.

9. Sustapen eta laguntza politika publikoen tresnek sektore horretan

bikaintasuna eta kalitatea sustatzen duten proposamenetara bideratuta egon

behar dute.
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FORMAKUNTZA, ENPLEGUA ETA BIZTANLERIAREN

FINKAPENA

10. Oso komenigarria da eskualdean ardoaren laborantzan eta elaborazioan

Arabako Errioxako faktore espezifikoei lotutako ezagutza ekoizteko, 

finkatzeko eta transmititzeko gaitasunak izatea (uraren, energiaren eta 

hondakinen erabilera), lurraldeari ospea emateko.

11. Lurralde Plan Partzialak eskualdean dagoen biztanleria galerari aurre egiteko

oinarriak ezarri behar ditu, Arabako Errioxako lurralde kapitalari balioa

handitzeko gai den antolamendu eredu bat bultzatuz, bertako biztanleentzat

enplegua, errenta eta ongizatea sortuz.

12. LPPak sustatzen duen antolamendu ereduak landa eremuan bizitzeko joera

edo asmoa indartu behar du, hiri inguruneak duen erakarpen handiaren

aurrean.
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HIRIGINTZA: LURZORUA, AZPIEGITURAK ETA ZUZKIDURAK

13. Lurralde Plan Partzialak lurralde azpiegituren eta zuzkiduren hornidura

dimentsionatua bermatu behar du, eta, era berean, azpiegitura eta zuzkidura

horien ezarpen eta integrazio paisajistiko egokia bermatu behar du.

14. Planteatutako zuzkidurak landa eremuko familiek eguneroko jardueretan

(lana, ikasketak, oinarrizko zerbitzuak, etab.) dituzten eskakizun eta behar

espezifikoei erantzutera bideratuta egongo dira.

15. Etxebizitza bat erosteko/alokatzeko prezio altuak, eraikinak zaharberritzeak

dakarren kostua eta jabeek etxebizitza hutsak asko atxikitzea dira

eskualdean bizitzeko interesa duten biztanleak finkatzea edo erakartzea

zailtzen duten gaietako batzuk.
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HIRIGINTZA: LURZORUA, AZPIEGITURAK ETA ZUZKIDURAK

16. Lursail urbanizaezinean upeltegiak eta nekazaritza pabiloiak ezartzeko eredu

desiragarria zein den hausnartzeko une garrantzitsua da. Paisaiaren eta 

lurraldearen kalitatea (ura, landaredia, ekosistemak) aitortzeko eta zaintzeko

aukera izan behar du, eta lurralde antolamenduan ekoizpen sektoreen

kokapen estrategikoa gauzatu behar du.

17. Ardoa egiteko gaitasun handiegia ezartzea ez da komenigarritzat jotzen, 

eskualdeko mahats ekoizpenaren bolumenarekiko neurriz kanpokoa. Alde

horretatik, hobe da Arabako Errioxako ardoaren laborantzaren eta 

elaborazioaren arteko lotura agerikoa eta nagusia izatea.

18. Upeltegien auzo historikoei funtzio eta erabilera garaikide berria ematea

garrantzitsua da, beren ondare balioarekin bat datozen erabilerak

planteatzen dituzten partikularren edo profesionalen ekimenei eta espazio

horiek biziberritzeko beharrari erantzunez.
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PRODUKTUA BEREIZTEA. KALITATEA VS KANTITATEA

19. Lurralde nortasuna eta kalitatea (ingurumena, zuzkidurak eta paisaia) 

eskualdeko produktua bereizteko oinarrizko faktoreak dira. LPPak

eskualdeko lurralde eta paisaia berezitasun horiek ardoaren/enoturismoaren

produktura eramango dituzten ekoizpen ereduak bultzatu behar ditu.

20. Arabako Errioxa bereizten eta ezaugarritzen duten baliozko elementuak

identifikatzea eta produktuetara eramatea funtsezkoa da (kultura, historia, 

ondarea, paisaia, etab.), balio erantsia eta errentagarritasuna emanez.
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TALDE AHOLKULARIA

• Juan Requejo

• Andrea García

• José Ignacio Macías

• Roger Davies

PARTE HARTZAILEAK

 Juanma Lavín
Centro temático del vino

“Villa Lucía”
María Jiménez Ruta del vino

 Juan Carlos López de 

Lacalle
Bodegas Artadi María de Simón Ruta del vino

Roberto Oliván Bodega Tentenublo  Inés Baigorri ABRA – Asoc. Bodegas RA

Victoria Fernández
Bodegas Remírez de 

Ganuza
Pablo Eguzkiza Bodega Lanzaga

Mariasun Sáenz de 

Samaniego
Bodega Ostatu Miguel Larreina

Experto y referente territorial en 

diversos ámbitos

Enrique Pérez Viticultor

Foku Taldean parte hartzera gonbidatu zituzten Arabako Errioxako mahastizaintzarekin eta 

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

taldeko hiru kiderekin batera.

BERTARATUTAKOAK
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