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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

 INGURUMENA ETA LANDA INGURUNEA BABESTEA

 ONDAREAREN ETA INGURUMENAREN ARTEKO LOTURA – LURRALDEAREN
INGURUMEN OSASUNA

 ONDAREAREN ARAUDIA

 ONDAREAREN KUDEAKETA ETA KOORDINAZIOA

 ONDAREA BERRESKURATZEA ETA ONDAREAREN HAUSKORTASUNA

Jarraian, Ondare eta Paisaiaren foku Taldean hautatutako foku gaiak aurkezten dira, 

bertaratutakoek eztabaida ditzaten. Jarraian, taldeak gai hauetako bakoitzari buruz

adostutako Ondorioak jaso dira:
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INGURUMENA ETA LANDA INGURUNEA BABESTEA

1. Lurraldearen landatartasunari balioa ematea, ondarea babesteko modu gisa.

2. Landatartasuna babestea hirigintza presioaren aurrean.

3. Detener la tendencia Despopulazioaren joera gelditzea, ondarea

(etxebizitzak, bideak, etab.) zaintzeko abiapuntu gisa.

4. Lurzoru urbanizaezinean sakabanatuta dauden elementu berezi

kalteberagoak kontserbatzeko kontrol eraginkorra egitea: mahastiak, taula-

hormak, labar-dolareak, etab.
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ONDAREAREN ETA INGURUMENAREN ARTEKO LOTURA –
LURRALDEAREN INGURUMEN OSASUNA

5. Ondare elementuen eta horiek txertatzen diren natura ingurunearen arteko

harremana sustatzea.

6. Ondarea eta lurraldearen ingurumenaren osasunarekiko zeharkakotasuna

dagoela ulertzea.

7. Paisaiaren eta ingurumenaren arteko loturarekin atxikitutako inpaktuei eta 

galerei aurrea hartzea (ureztatze putzuak, parke eolikoak, lur mugimenduak, 

etab.).
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ONDAREAREN ARAUDIA

8. Ondarea benetan babesteko balio duen ibilgailua edo tresna aurkitutzearen

beharra

9. Araudia barneratzearen (sozializatzearen) beharra ikusten da, ez delako

behar bezala betetzen.

10. Arazoak Ardoaren eta Mahastiaren Paisaia Kulturala 89/2014 Dekretua

aplikatzean. Araudiaren garapen eza alegatzen da.

11. Paisaiari buruzko lege bat izateko aukera.

12. "Estilo liburuak" sortzeko aukera, herrientzako gida gisa. 

13. Lurzoru urbanizaezinean eraikuntza berriak argi eta eraginkortasunez

arautzea.
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ONDAREAREN KUDEAKETA ETA KOORDINAZIOA

14. Paisaiaren bikaintasuna lortzeko aurrera egitea, haren berezitasunaren eta 

benetakotasunaren ikuspegi argi batetik abiatuta.

15. Arabako Errioxako kultura paisaiaren balioak nazioartean goraipatu daitezen

lortzea.

16. Ikerketa eta dibulgazio lana indartzea ("irakatsi aurretik ezagutzea"), 

norberaren ezagutza hobetuz.

17. Erakundeek berezitasuna aitortu beharra.

18. Ondareari balioa ematen aurrera egitea, musealizazio atomizatuaren bidez, 

"Oroitzapenen zaindari" gisa, ondare immateriala barne hartuz eta ondare

propioaren berraurkikuntza sustatuz.
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ONDAREAREN KUDEAKETA ETA KOORDINAZIOA

19. Erakundeek beren natura  eta kultura ondarea kontserbatzeko kudeaketak

sustatzea eta erraztea, hala nola Arabako Errioxako mahastizaintza eta 

ardogintza edo olibondoa.

20. Lehendik dagoen sarea aprobetxatzea eta indartzea: Museo eskaintza, 

eraikitako ondarea, baliabideen arrazionalizazioa (ordutegiak, langileak, 

etab.), tokiko eragileak inplikatuz.

21. Turismora bideratutako kultura eskaintza zentralizatzea.
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ONDAREA BERRESKURATZEA ETA ONDAREAREN

HAUSKORTASUNA

22. Ex novo garapenaren gainetik eraikitako ondarea berreskuratzeko printzipioa: 

etxebizitzak, lokalak, espazio publikoa, industria ondarea, ondare hidraulikoa, 

zingoak, etab. Laguntza ildoekiko lotura.

23. Prozesu suntsitzailea eta inpaktuen ugaritzea gelditzeko beharra, erabilera

desegokiaren ondoriozko balio galeraren aurrean: lur mugimenduak, gaizki

integratutako eraikinak, "Lorategiko" espezieen landaketak, etab.

24. Ondarea, materiala zein immateriala, kontserbatzeko prozesuan belaunaldiz

belaunaldiko inplikaziorako loturak ezartzeko beharra.

25. Kanpoaldeko hazkunde "espontaneoen" fenomenoa geldiaraztea (landa 

eremuko "txabolismoa").

26. "Ahaztutako" paisaiak berreskuratzea: olibondoak eta bestelako fruta zuhaitzak, 

landa bideak, etab.

27. Ondare materialak ondare immaterialari lotutako narratibekin duen loturari

eustea.
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TALDE AHOLKULARIA

• Irene Zúñiga

• David Gutiérrez

• Jaime Díaz

PARTE-HARTZAILEAK

Fernando Martínez

Bujanda

Experto y referente

territorial en diversos 

ámbitos
Miguel Larreina

Experto y referente territorial 

en diversos ámbitos

Gonzalo Sáenz de 

Samaniego
Viticultura y enología  Javier Fernández Eraso

Catedrático en Prehistoria
(Universidad País Vasco)

Telmo Rodríguez Viticultura y enología Aida López Urbaneja
Ambientóloga paisajística
(Cátedra UNESCO UPV/EHU)

David Sampedro Viticultura y enología  Leandro Sánchez Arqueólogo (Qark Arqueología)

Arabako Errioxako paisaiarekin eta ondarearekin lotutako hainbat lagunek osatutako Foku

taldean parte hartzeko gonbidapena jaso zuten. Azkenean, 8 parte hartzaile izan ziren, 

aholkularitza taldeko hiru kiderekin batera.

PARTE HARTZAILEAK
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