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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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GAIFOKALAK ETA ONDORIOAK

 Ekoizpen-ahalmenen aprobetxamendua

 Produktuaren egitura

 Pertsonen prestakuntza eta kualifikazioa

 Iraunkortasuna eta irisgarritasuna

 Helmugaren komunikazioa eta merkaturatzea

 Administrazioen eta publiko-pribatuaren arteko koordinazioa

Jarraian, Turismoko foku Taldean hautatutako foku-gaiak aurkezten dira, bertaratutakoek eztabaida ditzaten. 

Jarraian, gai horietako bakoitzaren inguruan taldeak adostutako Ondorioak jaso dira.

1., 2., 12., 18., 19. eta 20. zenbakiko ondorioak "ardoaren eta mahastiaren konglomeratua" talde fokalean egin ziren

(urtarrilaren 26an egin zen), eta Turismo Talde honetan berretsi ziren
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EKOIZPEN-AHALMENEN APROBETXAMENDUA

1. Ezinbestekoa da enoturismoaren jarduera urtaro batetik bestera eramaten lagunduko

duten formulak lantzea, behe-denboraldian eta, bereziki, astegunetan bisitari gehiago izan 

daitezen.

2. Ezinbestekoa da udalerrien gaitasun teknikoa eta finantzarioa indartzea, eskura dauden

lurralde-baliabideak identifikatu eta balioesteko; horrela, eskualdeko eskaintza eta 

erakargarritasuna aberastuko dira, eta enoturistika-helmuga jasangarri eta ez oso 

masifikatua bultzatuko da.

3. Produktu turistikoen eskaintza turistiko integratua hobetu behar da, eta, horrela, Arabako

Errioxa bisitatzeko esperientzia hobetzen eta helmugan batez besteko egonaldia

handitzen lagundu.

4. Eskaintza egituratzeko eta turismo-produktuak sortzeko gaitasuna indartzeko, beharrezkoa

da ekintzailetza bultzatzea eta horrelako ekimenetan sentsibilizatzea.
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5. Beharrezkoa da Arabako Errioxaren barne-lotura hobetzea eta turismo-fluxuak
deszentralizatzen laguntzea.

6. Garrantzitsua da Arabako Errioxako bisitarien barne-mugikortasuna erraztuko duten
garraio jasangarriko formulak aztertzea.

7. Beharrezkoa da kanpoko irisgarritasuna hobetzea eta aparkatzeko guneak jartzea, 
garraio-modua aldatzea errazteko.

8. Arabako Errioxak baditu beste helmuga batzuetan erreproduzitu ezin diren baliabideak, 
hala nola paisaia, historia, kultura, etab., merkatuarentzat interesgarriak diren bidaia-
proposamenak eta produktu turistikoak artikulatzea ahalbidetuko luketenak.

9. Produktuak egituratzeko, bereziki Mice segmentuetan, beharrezkoa da 
telekomunikazioen estaldura eta konektibitatea hobetzea (hari gabeko digitalak) 
eremuko zenbait eremutan.

PRODUKTUAREN EGITURA
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PERTSONEN PRESTAKUNTZA ETA KUALIFIKAZIOA

10. Arabako Errioxaren potentzial turistikoaren emaitza hobea lortzeko, ezinbestekoa da 

herritarrak sentsibilizatzen lan egitea, turismoa haien imajinario kolektiboaren parte 

izan dadin.

11. Turismoaren etorkizuna eta haren aukerak hobeto aprobetxatzeko, ikasleen

prestakuntza- eta kualifikazio-programen emaitzak optimizatu behar dira, gero eta 

zorrotzagoa den sektore batean integratu behar baitu.

12. Enoturismoko esperientziak zerbitzuen eta inplikatutako langileen orientazioa

indartzea eskatzen du, eskualdearen nortasunaren eta berezitasunaren mezua

transmititzeko (paisaia, kultura, egiten jakitea).

13. Garrantzitsua da sektoreko profesionalen prestakuntza indartzea, bezeroari arreta

egokia emango zaiola bermatzeko, turismo-esperientzia eta helmugaren kalitatea

hobetzen laguntzeko.

Talde Fokalak - Arabako Errioxako LPParen berrikuspena



Grupo Focal – Revisión del PTP de Rioja Alavesa

IRAUNKORTASUNA ETA IRISGARRITASUNA

14. Iraunkortasunaren aldeko ahaleginekin jarraitu behar da, batez ere energiaren, 

uraren, mugikortasunaren, hurbileko elikaduraren eta abarren arloan, helmugaren

irudia eta lehiakortasuna hobetzeko, funtsezkoa baita jatorrizko merkatu jakin

batzuetarako (Europa erdialdea eta beste batzuk).

15. Garrantzitsua da sektore osoa sentsibilizatzea iraunkortasunarekin duen

konpromisoari buruz, bai eskaintzen diren turismo-zerbitzuetan, bai upeltegien

jardueran bertan.

16. Turismo jasangarri eta inklusiboaren garapenean sakontzen jarraitu behar da, 

lurraldeko baliabideak eta erakargarriak balioetsiz, gaitasun desberdinak dituzten

pertsonen irisgarritasuna bermatzeko, eta, horrela, helmugaren lehiakortasuna

hobetzen laguntzeko.
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HELMUGAREN KOMUNIKAZIOA ETA MERKATURATZEA

17. Funtsezkoa da mahastiaren kultura-paisaia, gutxienez Arabako Errioxakoa, Gizateriaren

Ondare (UNESCO) izendatzea sustatzea.

18. Egungo kudeaketa-, sustapen- eta merkaturatze-egiturak indartu behar dira, eskualdeko

enoturismoaren etorkizunean aurrera egiteko, orain arte izandako ibilbide onarekin

jarraituz.

19. Funtsezkoa da eskaintza enoturistikoa orekatzea, erosketa-maila handiko segmentuei

zuzendua, maila ertain edo gehiengoko beste segmentu batzuekin, jarduera- eta 

fakturazio-bolumena eta aberastasuna dakartenekin. Horrela lortuko da turismoari

lotutako enpresa-egiturak urte osoan finkatzea eta Arabako Errioxan biztanleria

finkatzea.

20. Arabako Errioxak optimizatu egin behar ditu nazioarteko merkatuan identifikatzen diren

aukerak, bai enoturismorako duten garrantzi estrategikoagatik, bai ardo onenen

salmentarako eta sustapenerako.
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HELMUGAREN KOMUNIKAZIOA ETA MERKATURATZEA

21. Komunikazioa funtsezko tresna da helmugaren garapenerako, turismoan esku hartzen

duten elementu guztiei zeharka eragiten baitie, eta, beraz, indartu egin behar da 

jardueraren eremu guztietan duten eginkizuna.

22. Beharrezkoa da Arabako Errioxa markaren eta helmugaren inguruko komunikazio-

estrategia bat modu koordinatuan egitea, mezuak lerrokatzeko eta turismoan esku

hartzen duten eragile publiko eta pribatuen komunikazio-ekintzak biltzeko.
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ADMINISTRAZIOEN ETA PUBLIKO-PRIBATUAREN ARTEKO

KOORDINAZIOA

23. Bisita turistikoa duten establezimenduek (upategiek) jarduera bikoitzari eta izaerari

egokitutako administrazio-aintzatespena behar dute, jarduera industriala eta 

turistikoa bateragarri egin ahal izateko, bi jardueren funtzionamendua erraztuz eta 

jarduera babesteko eta sustatzeko tresnak eskuratuz.

24. Oso komenigarria da enplegu-anezkak eta antzeko beste programa batzuk

praktikekin eta laneratzearekin lotzea, herri eder, aktibo eta ondo kudeatuak lortzen

laguntzeko.

25. Beharrezkoa da koordinazio publiko-pribatua hobetzea Arabako Errioxaren garapen

turistikoan laguntzeko, seinaleztapena, seinaleztapena, irisgarritasuna, jardueren

aintzatespena (EJZ) eta abar barne, lurraldeko elementuen kalifikazioari buruzko

alderdiak berrikusiz, hala nola zeharbideak, bide-sareetarako sarbidea eta jardueren

erregulazioa.
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TALDE AHOLKULARIA

• Juan Requejo

• José Ignacio Macías

PARTAIDEAK

 Elena Muras Hotel Viura María Jiménez Ruta del vino de Rioja Alavesa

 Juanma Lavín
Centro temático del vino 

"Villa Lucia" 
 Javier Durana Diputación Foral Álava

Gonzalo Antón Bodega Izadi
 Carmelo Martínez de 

Guereñu
2ados. Agencia de Publicidad, 

Comunicación y Marketing

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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