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HERRITARREK PARTE HARTZEKO PROGRAMA - TALDEFOKALAK

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 formatu telematikoan:

1. Ongizatea eta bizikalitatea

2. Lurraldearen osasun ekologikoa

3. Mahasti-ardoaren konglomeratua

4. Ondarea eta paisaia

5. Herritarrentzako zerbitzu pribatuak

6. Turismoa*

(*) Hasiera batean, 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 aukeratu ditu erredakzio-taldeak, 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 dira.

Erredakzio-taldeak konpromisoa hartu du taldeen aurrean justifikatzeko nola helarazi edo ez partaidetza-prozesuaren ondorioak LPPren

fase hauetan: aurrerapena, hasierako onarpena, behin-behinekoa, etab.
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 Bilakaera demografikoa – Etxebizitza/Zerbitzu publikoak eta pribatuak

 Ekoizpen-dibertsifikazioa

 Hirigintza - Ekintzailetza-guneak

 Kanpoko hiriguneak vs Hurbileko kontsumoa

 Garraioa eta telekomunikazioak

GAIFOKALAK ETA ONDORIOAK

Jarraian, Herritarrentzako Zerbitzu Pribatuen Gune Taldean hautatutako foku-gaiak

aurkezten dira, bertaratutakoek eztabaida ditzaten. Jarraian, taldeak gai hauetako

bakoitzari buruz adostutako Ondorioak jaso dira:
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BILAKAERA DEMOGRAFIKOA – ETXEBIZITZA/ZERBITZU PUBLIKOAK ETA

PRIBATUAK

1. Oso garrantzitsua da eskualdeari eragiten dion biztanleria-galeraren

prozesuari modu eraginkorrean heltzea eta konpontzea, eta, horri

dagokionez, taldeak nolabaiteko ezintasuna ikusten du konponbideak

proposatzeko orduan.

2. Funtsezkotzat jotzen da hirigune historikoen birgaitzea sustatzea, 

egoiliarrek okupatzea erraztuz, nukleoak biziberritzen laguntzeko formula 

gisa. Ildo horretan, hirigintzako eskakizunak eta izapideak malgutu behar

dira.

3. Eskualdean biztanleria erakartzea edo mantentzea; ahalegin gehigarri

handia egin behar da familiek kontziliaziorako baldintza egokiak izan 

ditzaten (oinarrizko prestazioak eta zerbitzuak).

4. Lezako Ospitaleak ematen dituen zerbitzuak indartu behar dira, eskualdeko

biztanleei arreta emateko behar adinako zuzkidura eta 

eraginkortasunarekin.
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BILAKAERA DEMOGRAFIKOA – ETXEBIZITZA/ZERBITZU PUBLIKOAK ETA

PRIBATUAK

5. Eskualdean aisialdirako eskaintzarik ez egotea lurraldeko bizi-kalitatea

zailtzen duen elementutzat jotzen da (familia bateragarri egitea).

6. Eskaintza dibertsifikatuagoa bultzatzea funtsezkoa da eskualdeari

erakargarritasun handiagoa emateko gazte eta helduentzat.
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EKOIZPEN-DIBERTSIFIKAZIOa

7. Ezinbestekoa da jarduera turistikotik eta mahastizaintza- eta ardogintza-

jardueratik haragoko ekoizpen-dibertsifikazioko ekimenak sustatzea.

8. La complejidad burocrática se considera una de las mayores dificultades 

para el establecimiento de determinadas nuevas actividades en el territorio.

9. Beharrezkotzat jotzen da eskualdean jarduera ekonomikoetarako lurzoruak

dinamizatzeko eta indartzeko irizpideak ezartzea, baita negozio

berrietarako ontziak ere.

10. Ekoizpenaren dibertsifikazioa krisiei aurre egiteko erresistentzia faktore

bat da.
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HIRIGINTZA - EKINTZAILETZA-GUNEAK

11. Higiezinen jabetzak merkatuan sartzeko zailtasunak daudela adierazi da 

(salerosketa edo alokairua), horrela enpresak sortzeko espazioen

eskuragarritasuna eragotziz.

12. Funtsezkoa da espazioak eta beharrezko bitartekoak prestatzea, 

etorkizuneko ekintzaileek negozio-formula berriak abian jar ditzaten.

13. Herritarren artean kultura ekintzailea falta dela identifikatzen da, sektore

traktoreak ez diren jardueretara bideratuta.

14. Ekimen ekintzaileek konplexutasun burokratikoari aurre egin behar diote, 

murrizketa ekonomikoez gain.
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KANPOKO HIRIGUNEAK VS HURBILEKO KONTSUMOA

15. Oinarrizko saltokiak nukleo txikietan desagertzeak, azken batean, herri

horien murrizketa eta gainbehera dakar.

16. Tokiko saltokien sarearen biziraupen-faktore nagusia tokiko herritarrak

kontzientziatzea eta sentsibilizatzea da, tokiko eta hurbileko kontsumoari

laguntzeko (tokiko abantaila ugari ditu eta karbono-arrastoan eragin

txikiagoa).

17. Landa-ingurunean baldintzak daude saltokien artean lankidetzan aritzeko

eta hainbat herritan bereizitako establezimendu txikien bideragarritasuna

errazteko.

18. Azoka txikiak lehia desleiala dira tokiko merkataritzarentzat.
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GARRAIOA ETA TELEKOMUNIKAZIOAK

19. Hobekuntzak behar dira bigarren mailako bide-sarean, ibilbideetan

segurtasun- eta funtzionaltasun-baldintza egokiak ziurtatzeko.

20. Garraio publikoaren bidezko eskualdeko komunikazioek hobekuntzak

eskatzen dituzte ardatz nagusiko zerbitzuekin eta Lezako Ospitalearekin

lotzeko baldintzetan.

21. Eskualdeko telekomunikazio-zerbitzuen maila oso defizitarioa da.

22. Bat dator esatean telekomunikazioen estaldura ezin hobea izatea

(mugikorra eta datuak) funtsezkoa dela biztanleriaren atxikipena eta 

erakarpena bermatzeko eta ekoizpen-jardueren garapena errazteko.

Talde Fokalak - Arabako Errioxako LPParen berrikuspena



Grupo Focal – Revisión del PTP de Rioja Alavesa

TALDE AHOLKULARIA

• Juan Requejo

• Andrea García

PARTAIDEAK

Alicia López
Serv. de Promoción 

económica. Cuadrilla de 

Laguardia-Rioja Alavesa
Ernesto Ochoa Eosfera (Oyón) 

Alejandra Álvarez 
Asoc. Dinamización de 

Empresas de Laguardia
Susana Frías del Val 

Comercio (Villabuena de 

Álava) 

María Ibáñez 
Tienda de moda M35 shop 

(Laguardia) 
Marta Aspizua Asesoría Beronia (Elciego) 

Héctor Oribe 
Restaurante Héctor Orive 

(Páganos-Laguardia) 

Arabako Errioxako biztanleei zerbitzu pribatuak ematearekin lotutako aktoreen hautaketa bat

gonbidatu zuten Focal Taldean parte hartzera. Azkenik, 8 parte-hartzaile bertaratu ziren, 

aholkularitza-taldeko bi kiderekin batera.

BERTARATUAK
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