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2023-2027 NAFARROAKO MENDIALDEKO TOKIKO 

GARAPEN PARTE-HARTZAILERAKO ESTRATEGIA 

2022 AMIA  AZTERKETA 

Ahuleziak: 

 

NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN SEKTOREA 

D1 Nekazaritza eta abeltzaintza sektore zahartua eta belaunaldi gutxikoa. 

D2 Sektore oso maskulinizatua. 

D3 

Nekazaritzan gizonen eta emakumeen arteko berdintasunik eza: lurren eta ustiategien 
titulartasuna, ekoizpen-baliabideetarako sarbidea, familia eta lana uztartzean 
emakumeek duten zama erantsia, emakumeek pairatzen duten ikusezintasuna, landa-
lanak ez onartzea eta zainketekin batera bizitzea, etab. 

D4 Eskulan kualifikatuaren eskasia. 

D5 
Lankidetza, unibertsitateen arteko elkarreraginak, eskola teknikoak, ikerketa-zentroak 
eta enpresak ez dira oso ohikoak, eta horrek informazioa transferitzea zailtzen du. 

D6 
Gazteek zailtasunak dituzte sektorean kokatzeko, dagoen araudiaren eta azalera faltaren 
ondorioz. 

D7 
Lehen sektorearekin lotutako pertsonen pentsio baxuen ondorioz, NPBren laguntzak 
ezinbestekoak dira pentsioa osatzeko. Ondorioz, horrek negozioen belaunaldi-aldaketa 
zailtzen du, ustiategian baja ez emateagatik. 

D8 
Ustiategien kudeaketa administratiboan eta diru-laguntzen kudeaketan zailtasunak 
izatea. 

D9 

Inputekiko menpekotasun handia. Horien prezioak etengabe gora egiten du eta 
krisialdiak eragiten ditu. Horrek diru-laguntzekiko mendekotasun handia dakar. 
Informazioa falta da. Egokitzeko gaitasun gutxiko ereduak. 

D10 

Kostu finko eta ertain handiak, ustiategietan modernizatzeko inbertsioak egitea 
galarazten duen baliabiderik eza. 

D11 

Teknologia eta berrikuntza hobearen beharra, merkatu globalean lehiatu ahal izateko. 

D12 

Gehiegizko espezializazioa ustiategietan. Gutxi ustiatutako barazkiak. Espezie 
autoktonoak galtzea. 

D13 

Elkarteen eta kooperatiben dinamismo txikia. Indibidualismoa. 

D14 

Pilatzeko eta banatzeko arazoak. 
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D15 
Produktuak eraldatzeko azpiegitura eta ekipamendurik eza. Elikagaien eraldaketan 
diharduten industria gutxi. 

D16 
Zailtasunak daude zuzeneko ekoizpen- eta salmenta-zirkuitu bat egiteko, elikagaien 
kalitateari eta segurtasunari buruzko araudiaren ondorioz. Produktua gutxi eraldatu da, 
ustiategi txiki eta ertainik ez dagoelako. 

D17 
Tokiko produktua gutxi ikusten da. Egitura komertzialik eta produktuaren marketin-
planik eza, hura sustatu eta beste batzuetatik bereizteko. 

D18 
Abeltzaintza eta nekazaritza intentsiboak paisaian eta ingurumenean duen eragin 
negatiboa. Kutsadura eta hondakinen ekoizpena. 

D19 Nekazaritza eta abeltzaintza ekologikoa eta iraunkorra, gutxi ezarria. 

D20 
Ohiko ustiategiak ekoizpen ekologikoko ustiategi bihurtzea zailtzen duten erabaki 
politikoak. 2030erako, ustiategien %30 ekoizpen ekologikoan kudeatu behar dira. 

D21 
Intentsiboan abeltzaintzak eredu estentsibo iraunkorragoetara jotzeari uko egitea, 
zorpetuengatik, bideragarritasun ekonomikorik ezari buruzko sinesmenengatik, etab. 
Ekonomia- eta hezkuntza-baliabideak falta dira ikuspegi hori aldatzeko. 

D22 
Larreen kudeaketa falta. 

D23 

Ustiategietan sortutako azpiproduktuek ingurumen-inpaktu negatiboa sortzen dute. 
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TURISMOA, MERKATARITZA ETA ZERBITZUAK. 

D24 
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R
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O
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Helmugan antzeko ezaugarriak dituzten eskualdeen arteko koordinazio falta. 

D25 
Lurralde batzuetan, tokiz gaindiko erakunde turistikorik ez dago. Eragileen 
arteko koordinaziorik eza –partzuergoa-turismoan diharduten elkarteak. 

D26 
ITPen (turismo informazioko guneak) kudeaketan koordinazio falta. 

D27 

Zerbitzu-eskaintza txikia (sukaldaritza, merkataritza, turismoko jarduerak 
naturan, etab.) agentzia batzuetako ostatu-kopuru handiari dagokionez. 
Kasuren batean erreleburik ez izatea. 

D28 Aparkatzea kudeatzeko sistemarik ez izatea. 

D29 

Denboraldi turistikoaren urtarokotasuna, eta horrek masifikazioa, baliabideen 
erabilera desegokia, zaborra... eragiten ditu urte sasoi batzuetan. Horrek 
bertako biztanleek bisitaria baztertzea dakar. 

D30 
Turismoa urtarotik ateratzeko beste jarduera batzuk egitea falta da. 

D31 
Lehen sektoreko sustatzaileen beherakadak kalte egiten dio turismoari, 1. 
sektoreari estu lotutako sektorea baita. 

D32 
Eskualde batzuetan, produktuaren eta lurraldeko marken komunikazio- eta 
marketin-planik ez dago. 

D33 
Helmugako markarik ez izatea. 

D34 Baliabide batzuk mantentzeko arazoak: bidezidorrak eta bideak. 

D35 
Oraindik digitalizatu gabeko baliabide turistikoak: informazio euskarriak, 
seinaleak, harremanak, etab. 

D36 
Interes kontrajarriak lurraldearen erabileretan. 

D37 
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 Saltokiak ixtea, jendea despopulatzearen ondorioz eta belaunaldi-erreleburik ez 

izateagatik. 

D38 
Elkarte- eta partaidetza-ekimen gutxi, batez ere eremu jendetsuetan. 

D39 
Hurbileko merkataritzarik eza herri txikietan. Hornidura arazoak. 

D40 
Saltoki txiki ez lehiakorra, azalera handiekin eta on line salmentarekin. 

D41 Zerbitzu-sektore garatua, baina ikuspen gutxikoa. 

D42 Gero eta zorrotzagoa den merkatura egokitzeko zailtasuna. 

D43 Digitalizaziora egokitzeko zailtasuna. 
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NATUR ONDAREA ETA NATURGUNEEN KUDEAKETA. BASOGINTZA ETA ENERGIA.. 

D44 Oihan baliabideak kudeatu eta balorizatzeko estrategia, eredu eta irizpiderik eza 

D45 Kontsumitzaileek energia berriztagarrien eta autokontsumoaren berri ez izatea. 

D46 Kontzientziazio- eta sentsibilizazio-falta. 

D47 Biomasaren ekoizpen-maila baxua. 

D48 
D4Hornidura elektrikoan akatsak izatea, mantentze-lanik ez dagoelako eta mugikortasun elektrikoa 
bultzatzeko azpiegiturarik ez dagoelako. 

 

 
 
 
 

ENPLEGUA, EKIMENA, ENPRESA-FINKAPENA, ARTISAUTZA ETA INDUSTRIA. 

D50 
Maila lokalean langile kualifikatuak aurkitzeko zailtasuna, prestatutako lanbide profilen eta 
enpresek eskatutako lanbide profilen arteko desadostasunagatik. Langabeen kolektiboaren 
kualifikazio eskasa. 

D51 Emakumeen enplegu urria industria-sektorean. 

D52 Industria-dibertsifikazio txikia eta berrikuntza-beharra. 

D53 
Enpresen eta prestakuntza zentroen arteko komunikazio eta koordinazio falta, beharrak 
doitzeko eta praktika profesionalak bultzatzeko. 

D54 
Zerbitzu profesionalen eskaintza txikia, neurri batean sektorearen zahartzeagatik eta 
belaunaldi-erreleburik ez egoteagatik. 

D55 Landatartasun handiari lotutako elkarte-dinamismo txikia. 

D56 
Eskualde batzuetako industria-sarea suntsitzeak mugatu egiten du sektore horri lotutako 
jarduera ekintzaileen sorrera. 

D57 
Enpresa handien eta ETE txikien arteko lotura eskasa da, eta horrek zaildu egiten du tokiko 
enpresen arteko sinergiak sortzea. 

D58 
Kanpoko merkatuarekiko mendekotasuna eta ETEek eta mikroETEek merkatu horretan 
sartzeko duten zailtasuna. 

D59 
Eskualdeko bertako baliabideak oro har ez ezagutzea. Enpresak, enpresak eta langileak ez 
ezagutzea. Egungo nabe hutsen jabeei sartzeko zailtasuna. (publikoak, pribatuak eta finantza-
erakundeenak). 

D60 Administrazio publikoei lotutako izapide burokratiko eta fiskal gehiegi. 

D61 Egungo beharretara egokitu gabeko hirigintza planak. 

D62 
Errepideen egoerak, orografiak eta nolabaiteko isolamenduak logistika zailtzen dute. 

D63 
Zuraren sektorean tradizioa galtzea, zerrategiak gutxitzea, altzariak fabrikatzea 

D64 
Lanbide tradizionalei lotutako industria-ondarea galtzea. 
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ONDAREA, KULTURA ETA EUSKARA. 

D65 Kasu askotan ondare historikoari balioa ez ematea. 

D66 
Isolamenduak eta despopulazioak ondarea hondatzea eta gaizki kontserbatzea eragiten dute. 
Horrek guztiak errentagarri bihurtzea zailtzen duten gabeziak sortzen ditu. 

D67 Lanbide tradizionalei lotutako industria-ondarea galtzea. 

D58 Ondare etnografikoa galtzea. 

 

BIZI KALITATEA (azpiegiturak, berdintasuna, oinarrizko zerbitzuak) 

D69 
Lurralde eredu polarizatua. Biztanleria eskualde bakoitzean gune gutxi batzuetan 
kontzentratzen da, eta gune txikienak gero eta gehiago husten ari dira. 

D70 
Biztanleriaren zahartze eta maskulinizazio handia, jaiotza-tasa baxuarekin. 

D71 
Lanik gabe gehien 45 urtetik gorakoei eta langabezian luzaroan daudenei dagokie. Kolektibo 
horrek zailtasun handiak ditu enplegurako eta ekimenerako. 

D72 Eskulan atomizatua, batez ere zerbitzuen sektorean. 

D73 
Emakumeen parte-hartzea gizonena baino txikiagoa da lan-merkatuan, eta, neurri handiagoan, 
aldi baterako lanak egiten ditu. 

D74 Prestakuntza-maila handiko emakumeak, baina lan-aukera gutxi inguru horretan. 

D75 Lurralde batzuetan berdintasunerako teknikak falta dira. 

D76 Familia eta lana bateratzeko baliabiderik eza. 

D77 
Lurraldetik kanpoko enpresekiko mendekotasuna, joan-etorriak egitera behartzen duena, eta 
horrek erosteko ahalmen txikiagoa eta arrisku handiagoa eragiten ditu. 

D78 

Neguko eguraldi txarra, joan-etorriak zailtzen dituena. 

D79 

Udalerriak oso sakabanatuta eta zatituta daude, eta horrek zaildu egiten du zerbitzuen eta 
garraioaren antolaketa eta eskuragarritasuna. 

D80 

Eskualdeen arteko komunikazio-bide txarrak. Komunikazio-sare txarra. Garraio publikoa, txikia 
edo ez dagoena, eta horrek zaildu egiten du biztanleria zahartuaren mugikortasuna, haren 
isolamendua handituz. Langile izan daitezkeen pertsonen mugikortasuna ere zailtzen du. 

D81 
Alokairu publiko eta pribatuko etxebizitzen eskaintza txikia da, eta horrek zaildu egiten du 
bertako biztanleak bertan geratzea edo kanpoan bizitzea. 

D82 
Erakunde publikoen baliabide gutxi, eta horrek zaildu egiten du zerbitzuen mantentzea. 

D83 
Zerbitzu publikoak gaizki dimentsionatu dira urteko garai batzuetan, ez baita kontuan hartzen 
turismoak eragindako populazioaren hazkundea. 

D84 
Osasun zerbitzu publiko, sozial eta asistentzialak murriztea; eguneko zentroak, haur 
hezkuntzako zentroak, arreta espezializatuko kontsultak… 
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D85 

Adin-tarte guztietarako aisiarako baliabiderik eza. 

D86 

Ingurumeneko, gazteriako, kulturako… teknikarien kopurua ez dator bat landatartasunarekin. 

D87 
IKTen ezarpen eskasa: puntu batzuetan banda zabaleko konektagarritasunik eza, telefono 
bidezko estaldura txarra. Gero eta nabariagoa da eten digitala adineko jendearengan, eta 
horrek isolamendua eta bakardadea eragiten ditu. 

D88 
Komunitatea sustatzeko espazio komunitarioen falta. 
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MEHATXUAK: 

NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN SEKTOREA. 

A1 
Lehen sektorea desagertu egin da, belaunaldien arteko erreleboa bultzatzen ez duten egungo 
politikengatik. 

A2 
Sektorearen pertzepzio txarra administrazioari eta laguntzen kudeaketari dagokienez. 
Lurraldeko benetako kudeatzaileak lehen sektorea osatzen duten pertsonak dira, baina 
laguntzak ez zaizkie iristen. 

A3 Sailen arteko lotura eskasa, proiektu jasangarriak egiteko 

A4 Diru-laguntzak gutxitzea eta desagertzea. Bideragarritasunerako mendekotasun handia. 

A5 Instalazio txikiak desagertzea, araudi berrien eskakizunetara ezin direlako egokitu. 

A6 
NPBren laguntza ekonomikoa abeltzaintzako ustiategi gutxitan kontzentratzea eta, ondorioz, 
abeltzain horiek erabiltzeko herrilurretako hektarea-kopurua pilatzea. Horrek ez du laguntzen 
ez aberastasunaren banaketa ez instalazio berriak. 

A7 
Lurraren banaketak eta errentamendu handiek zaildu egiten dute hobekuntzak egitea eta 
sektorean nekazari eta abeltzain berriak sartzea. Lehen aldiz instalatzeko diru-laguntza 
eskuratzeko egin beharreko inbertsio handiek ekimenak geldiaraz ditzakete. 

A8 
Kanpoko inputekiko menpekotasun handiegia, horien lurrunkortasuna, zenbait ustiapenen 
hondamena eragingo duena. 

A9 Eskulan kualifikaturik ez izatea. 

A10 Prestakuntza eskaintza eta produkzio sektorearen beharrak bat ez etortzea. 

A11 Teknologia sektorera transferitzeko orduan ez dago biridekzionaltasunik. 

A12 
Eraldaketara eta zuzeneko salmentara egokitu gabeko araudia. 

A13 
Hornidura, banaketa eta abar baldintzatuko dituzten bitartekari handiak izatea. tokiko lehen 
sektorearen garapena zailtzen dutenak. 

A14 
Nekazaritza beste sektore batzuek baino gehiago dago klimatologiaren mende, eta 
nekazaritzako ekoizpena baldintzatu dezake. 

A15 
Bazkatzeko moduko azalera galtzea, lurralde-kudeaketarik ez izateagatik. 

A16 Nekazaritzako eta abeltzaintzako industria-ereduei lotutako osasun-krisiak. 

A17 
Lurrarekin loturarik ez duten ereduek ondorio negatiboak eragiten dituzte ingurumenean: 
biodibertsitatea galtzea, arraza autoktonoak, habitatak. 

A18 

Sailen arteko loturarik eza ingurumenari lotutako gaietan, eta espezie babestuei eta haien 
habitatei buruzko araudia, hondakinen kudeaketa eta abar ez ezagutzea. Ingurumena eta 
lehen sektorea lotzen dituzten eredu eta erreferenterik eza. 
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TURISMOA, MERKATARITZA ETA ZERBITZUAK. 

A19 
TU
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Hazkunde turistikoaren potentziala ez da jarduera ekonomiko handiagoan 
gauzatzen. 

A20 
Diru-laguntzak eskuratzeko zailtasun administratiboak. Entitate pribatu nahiz 
publikoetatik kanpo gelditzeko arriskua. 

A21 
Plangintza estrategikoko mendekotasuna. 

A22 
Klima-aldaketak azpiegitura eta ekipamendu turistikoetan duen eragin 
negatiboa, aisialdiko jarduerak egitea kaltetzen duena. 

A23 
Sektorean aspertuta dago bisitariaren portaerarekin, eta horrek zerbitzu 
okerragoa dakar. 

A24 
Landa-eremuek lehiatu ezin duten eskaintza handiko turismo-leku handien 
hurbiltasuna. 

A25 
Bidaia-agentziek interes falta dute punturik garrantzitsuenak ez diren beste 
turismo-leku batzuk sustatzeko. 

A26 
Tokiko turismoarekiko menpekotasun handiegia eta inguru batzuetan 
hurbiltasuna. 

A27 
Baliabide oso espezifikoak dituzten helmuga turistikoak identifikatzea; beraz, 
beste baliabide potentzial batzuk ikusezin bihurtu dira. 

A28 

Turistak mugitzeko aukera gutxi ditu, autoa erabili behar baitu, eta horrek 
ingurumen-inpaktu negatiboa sortzen du. 

A29 

Jarduera turistikoaren kontzeptua negozio bat baino ez da, eta ez tokiko 
garapena esparru guztietan lortzeko beste tresna bat, lurraldeari lotuta ez 
dagoen errealitate bat sor dezake. Higiezinen espekulazioa. 

A30 
Covid-19ren pandemiak areagotutako kontsumo-joeren aldaketak. On line 
salmenta handiagoa, egonaldi laburragoak… 

A31 
Erregaiak garestitzeak kalte egiten dio inguruko turismoari. 

A32 
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Ekintzaile-saretik aukera gehien dauden herri handietara ihes egitea. 

A33 

Kontsumo-joeraren aldaketek, bai eta azalera handien merkataritzarako 
hurbiltasunak eta irisgarritasunak ere kalte egiten diote landa-merkataritzari. 

A34  
Kontsumitzaileak on line egiten duen erosketa handitzeak kalte egiten dio 
landa-merkataritzari. 
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NATUR ONDAREA ETA NATURGUNEEN KUDEAKETA. BASOGINTZA ETA ENERGIA. 

A38 Argitasun falta eskualdeko hirigintzako ordenantzetan, energia berriztagarriak sortzeko 
azpiegiturak ezartzeko. 

A39 Interes kontrajarriak lurraldearen erabileretan. Naturguneekin zerikusia duten jarduerak 
garatzeko arauak mugatzea. 

A40 Energia berriztagarrien prezioaren ezegonkortasuna, araudiak eta espekulazio-praktikak direla 
eta. 

A41 Kanpoko lehia, bai zur gordinaren gainean, bai eraldatutako erregaien gainean (ezpala, pelleta, 
egurra, etab.). 

A42 Lurraldearen baliabide naturalen aprobetxamendua lurralde berekoa ez izatea (naturguneak, 
energia ekoizpena, etab.). ). 

A43 Erregaia garestitzeak garraioa garestitzea dakar, eta horrek biomasa ekoizteko azpiegituren 
errentagarritasuna baldintzatzen du. 

A44 Oihanak eta belardiak erabiltzea eta mantentzea gero eta zailagoa da, kudeaketa ezagatik. 

A45 Mendi publikoa behar bezala kudeatzeko aski ez diren baso-azpiegiturak. 

A46 Klima-aldaketak, izurriteen, suteen, uholdeen eta abarren eragina handitzeak, ondare 
naturalaren ahultasuna agerian uzten du. 

A47 Masifikazioaren ondorioz naturgune batzuk degradatzeko arriskua. 

 

 

ENPLEGUA, EKIMENA, ENPRESA-FINKAPENA, ARTISAUTZA ETA INDUSTRIA. 

A48 Lurraldea deslokalizatzen duen kanpoko kapitalak erositako tokiko ETEak desagertzea. 

A49 Enpresa-sarea metropoli-eremu handietara deslokalizatzea. 

A50 
Eremu marjinaletarako komunikazioen problematika, industria eta merkataritzarako muga 
logistikoa dakarrena. 

A51 Ekonomia zirkularrari buruzko kontzientzia falta. 

A52 Tokiko industria-jardueretarako eta tokiko merkatura zuzendutako ekimenik eza. 

A53 
Tamaina ertain eta handiko industriak, Estatuko merkatura begiratzen dutenak edo nazioarteko 
proiekzioa dutenak. 

A54 Enpresa handiek lotura gutxi dute eta ez dira lurraldearekin inplikatzen. 

A55 Administrazio publikoek artisautzari bultzada, interesa eta balioa ez ematea. 

 

 

 

A35 

Nafarroako Gobernuaren laguntza falta landa-negozioei. Irizpideak 
“ruralizatzeko” beharra negozio bat egiteko orduan. 

A37 

Erregaien prezioaren igoerak lehengaien garraioaren prezioei eragiten die, 
eta horrek lehiakortasuna kentzen die landa-negozioei. 
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ONDAREA, KULTURA ETA EUSKARA. 

A56 Ondare historiko eta arkitektonikoa mantendu eta birgaitzeko lurralde-gobernantzarik eza. 

A57 Zenbait ondasun ukiezin desagertzeko arriskua, hala nola tradizioa, folklorea… 

A58 
Ondare etnografikoa, linguistikoa, industriala, arkeologikoa, etab. galdu eta aprobetxatzeko 
arriskua. estrategiarik ez izateagatik eta administrazio publikoek ondare horri balioa ez 
emateagatik. 

A59 
Egungo egoera ekonomikoak kalte eginen dio kultur ondareari, lehengaien prezioen igoeraren 
ondorioz. 

 

 

 

BIZI KALITATEA (azpiegiturak, berdintasuna, oinarrizko zerbitzuak, etab.) 

A60 
Eremu murriztuan edo lurralde batzuetan ez dagoen eta Nafarroako Mendialdearen 
behar/errealitatera egokitzen ez den lanbide-heziketaren eskaintza. 

A61 
Lan prekarietatea, hegazkortasuna eta behin-behinekotasun handiegia. Turismoarekiko 
mendekotasun handiegia. 

A62 
Landa-eremuak turismo-leku gisa gero eta interes handiagoa izateak espekulazioa eta alokairuko 
etxebizitzen parkea murriztea eragin dezake. 

A63 
Inguruko bizi-kalitatea okertzea, zerbitzu publikoak murriztearen ondorioz. 

A64 
Bidaiariak errepidez garraiatzeko planaren plangintzarik eza. 

A65 
Lurraldearen berezitasunei egokitutako osasun eta zaintza politikarik eza. Zerbitzuak ez daude 
hizkuntzaren aldetik biztanleen beharretara egokituta. 

A66 
Hirigune handien eta azalera handien lehia aisialdiaren arloan. 

A67 
Landa-ingurunean gazteentzako aisialdirako eskualde-plangintzarik ez izatea. 

A68 
Biltzeko eta aisialdirako guneak, hala nola parkeak, plazak eta frontoiak, degradatzea, 
mantentzea zaila delako. 

A69 

Zainketei buruzko politiketan genero-ikuspegirik ez izateak laguntzen du zainketen feminizazioa 
bultzatzen; landa-ingurunean egoera horrek eragin handiagoa du emakumeengan: familia-karga 
handiagoa, lana eta familia bateratzeko zailtasun handiagoak, isolamendu handiagoa, 
zaintzarekin lotutako zerbitzu publikoetarako sarbide gutxiago, emakume zaintzaile migratzaileen 
aldi baterako eta birbaloratutako lanak, etab. 

A70 

Ez dago berdintasun politiken benetako aplikaziorik. 

A71 

Etxebizitza eskuratzeko zailtasuna. Araudia ez dago egokituta landa-populazioaren egungo 
beharretara. 
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A72 

Eskualdeetako politikek ez dute lurraldearen errealitatea kontuan hartzen diru-laguntzetarako 
deialdiak egiterakoan. 

A73 

Neguko joan-etorriak zailtzen dituzten eguraldia. 
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INDARRAK: 

 

NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN SEKTOREA. 

F1 
Oraindik ez da oso adierazgarria, baina sektorean sartzen diren gazteak gero eta prestakuntza 
tekniko handiagoa dute eta proiektu bereiziagoak egiteko interes handiagoa dute. 

F2 
Tradizioa, batez ere inguruko abeltzaintza-kualifikazioa, kalitate eta ospe handiko produktuak 
eskaintzen dituena, merkatuan ongi kokatuta daudenak eta aktibo ukiezinak dakartzatenak: 
gaztak, pateak, haragia, ehiza-kontserbak, barazkiak eta frutak, produktu ekologikoak, etab. 

F3 Ekoizle eta produktu ziurtatuak izatea 

F4 
Kokapen geografiko ona, Espainiako estatuarekin eta Europako gainerako herrialdeekin 
harremanak izateko aukera ematen diona eta nekazaritzako elikagaien enpresak kokatzen 
laguntzen duena. 

F5 Elkartegintzarako motibazioa izatea eta sektorearen artean laguntza bilatzea. 

F6 Eraldatze-enpresa batzuen presentzia, batez ere esnekien sektorean. 

F7 
Ekoizpen ekologikoa handitzen ari da, eta ekoizpen eta salmentan aritzen diren kooperatibak 
sortu dira. 

F8 Herrilurrak egotea. 

F9 Bertako barietate eta arrazak egotea. 

 

 

TURISMOA, MERKATARITZA ETA ZERBITZUAK. 

F10 

TU
R

IS
M

O
 

Balio ukaezina, kulturala, naturala eta paisajistikoa duen lurraldea, baliabideak 
espazio txikian biltzen dituena. Lurraldeko produktu turistikoa egituratzeko 
azpiegitura berde berriak egotea. 

F11 Lurraldeek turismoa elkarrekin lantzeko interesa. 

F12 Helmugan markak finkatzea. 

F13 Turismoaren sektoreak jasangarritasunaren aldeko apustua egitea. 

F14 
Kalitatezko ostatua eskaintzeko tradizioa. 

F15 
Ostatuaren eta ostatu turistikoko plazen eskaintza finkatua, non, oro har, 
zerbitzuaren kalitatea ona den. 

F16 
Turismo-jardueretarako establezimendu eta enpresa berriak agertzea, titular gazte 
eta dinamikoek kudeatuak. 

F17 
Turismo ekimen bereiziak eta xarma handiko ostatuak (iglu, etxe eta txabolak 
zuhaitzean, etab.) abian jartzea. 

F18 

Mugaz gaindiko lankidetzarako Europako proiektuak egotea, hala nola, natur eta 
kultur baliabideak baloratuz turismo tokiak sortzea. 

F19 
Lurraldea egituratzen duten bide handiak egotea. 
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F20 

Tokiko ekintza-taldeak daude; kasu honetan, Cederna Garalur, kudeaketan 
esperientzia eta trebakuntza dutenak; eta beste figura batzuk ere badaude: 
Pirinioetako Mahaia, partzuergoak, parte-hartze publiko eta pribatuko elkarteak, 
sektorea planifikatzen eta koordinatzen laguntzen dutenak. 

F21 

Kokapen estrategikoa, Frantziarako eta itsasorako igarobidea. Mendia, gainera, 
beste lurralde batzuekin muga egiten du, hala nola Nafarroako, Arabako, 
Gipuzkoako eta Aragoiko Erdialdearekin. 

F22 
Hainbat jarduera turistiko eskaintzea lurraldeetan: abentura, mendi-ibiliak, 
ingurumen-hezkuntza, transhumantzia, astronomia, landa-turismoa, kultura-
jarduerak, etab. 

F23 

M
ER
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A
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R
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A
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Luzaiden, Dantxarinean, ezarritako mugaz gaindiko merkataritza. 

F24 
Hurbileko d saltoki eta landa-denda izatea, bezeroarekiko hurbileko eta 
konfiantzazko tratua izateko. 

F25 Nekazaritzako elikagaien tradizioa kalitate oneko produktuekin. 

F26 Ekintzailetza-maila handia pertsonentzako zerbitzuen arloan. 

F27 
Hurbileko txikizkako merkataritza sustatzeko berezko programak izatea. 

 

 

NATUR ONDAREA ETA NATURGUNEEN KUDEAKETA. BASOGINTZA ETA ENERGIA. 

F28 Produkzio ahalmen handiko eta baliabide kalitate oneko basoak: ehiza, mikologia. Basa-
fruituak, sendabelarrak… PEFC babesa duten basoak (baso-kudeaketa iraunkorra). 

F29 Mendi publiko gehienak katalogatuta daude eta antolamendu-planak dituzte, eta horrek 
baliabide naturalen erabilera eraginkorra bultzatzen du. 

F30  

F31 Herri-lurrak eta baso-azalera handiak daude, gehienak toki-erakundeenak. Baliabide 
ekonomikoen iturria. 

F32 Klima-aldaketari eta energia-trantsiziorako neurriak hartzeko beharrari buruzko 
kontzientziazioa duten udalerriak: energia-komunitateak sortzea, mugikortasun elektrikoa, 
eraginkortasun energetikoa, kontsumo arduratsua, alkateen ituna, etab. 

F33 Energia-subiranotasuna lortzeko baliabideak izatea. 

F34 Biomasaren logistika-eremuetako proiektuak izatea. 

F35 Mikologiaren ustiapenaren erregulazioari buruzko aldeko esperientziak. 

F36 Nekazaritza-, basogintza- eta ibai-ekosistemak izatea, balio biologiko, ondarezko eta paisaia-
balio handikoak, ingurunea zaintzen laguntzen dutenak. 

F37 Naturgune babestuen sare zabala. 

F38 Naturgune babestuak mantentzen dituzten arauak. 

 

ENPLEGUA, EKIMENA, ENPRESA-FINKAPENA, ARTISAUTZA ETA INDUSTRIA. 

F39 Biztanleria ekintzailea eta sustraitua. 

F40 Eskulan espezializatua. Prestakuntza eta kualifikazio oneko belaunaldi berriak. 

F41 Eskualde batzuetako industria-kultura eta -garapena. 

F42 
Lurraldean ekintzailetzarako eta dinamizazio ekonomikorako zentroak eta ekipamendua 
izatea. 
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F43 Industrialdeak egotea eta lurzorua izatea. Ekimen-aukerak sortzeko ondare publikoa. 

F44 
Komunikazio-bide garrantzitsuak lurraldea zeharkatzen duten eremu batzuetan. Logistika eta 
garraioa errazten duten biztanlegune garrantzitsuetatik hurbil egotea. 

F45 
Artisautzako tradizioa, eraikuntzarako zurezko artikulu eta materialak, altzariak, aulkiak, zaliak 
eta abar egiteko. 

 

 

ONDAREA, KULTURA ETA EUSKARA. 

F56 
Kultur ondare publiko eta pribatu aberatsa. Interes kulturaleko ondasun ugari. Ondare 
arkitektoniko garrantzitsua hiriguneetan. Hiriguneetako balio urbanistiko handia. Interes 
historiko handiko lekuak egotea. 

F57 
Ondare arkeologiko garrantzitsua. Indusketak, aurkikuntzak eta aztarnategi erromatarrak 
balioztatzea. 

F58 
Ondarea berreskuratzeko eta balorizatzeko praktika egokiak, ekimen pribatutik, publikotik eta 
boluntariotzatik. 

F59 Hainbat esparrutan tradizio garrantzitsuak izatea: folklorea, gastronomia… 

F60 Hizkuntza ondarea: euskara eta euskalkiak. 

F61 Asoziazionismo-maila handia zenbait lurraldetan. 

 

 

BIZI KALITATEA (azpiegiturak, berdintasuna, oinarrizko zerbitzuak, etab.) 

F62 
Kokapen geografiko ona; Euskal Autonomia Erkidegoa, Aragoi eta Frantzia bezalako 
autonomia erkidegoen arteko sarrera eta bisagra. 

F63 
Tokiko erakundeak tokiko ekonomiaren sustatzaile eta eragile bihurtu dira. 

F64 
Ekintzaileari laguntzeko ekipamendu publiko berriak sortu dira azken urteotan. 

F65 
Ekintzailetzari laguntzeko zerbitzuak izatea eta zabaltzea. 

F66 Argi eta soinu kutsadura gutxi. 

F67 Genero-indarkeriaren aurkako udal-jarduketako protokoloak egotea. 

F68 
Elkartegintzaren oinarri soziala handitzea. Gizartea gero eta kontzientziatuago dago 
gizartearentzat garrantzitsuak diren alderdiei dagokienez, hala nola genero-berdintasuna, 
kontsumo arduratsua… 
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AUKERAK: 

NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN SEKTOREA. 

O1 
Oraindik ez da oso adierazgarria, baina sektorean sartzen diren gazteak gero eta prestakuntza 
tekniko handiagoa dute eta informazioa eskuratzeko erraztasun handiagoa dute. 

O2 
Eskualdeko diagnostiko estrategikoak izatea. Beste sektore batzuk, hala nola hirigintza, 
inplikatzeko planak sortzeko aukera. 

O3 Sektorea dibertsifikatzea beste produktu batzuk sortzeko aukera gisa. 

O4 Trebakuntza hobetzeko aukerak. 

O5 
Abeltzaintzako eta nekazaritzako ustiategi txikiagoak bultzatzeko aukera, inbertsio handirik edo 
azalera handirik behar ez dutenak eta beste lan batzuekin bateragarri egiteko aukera ematen 
dutenak. 

O6 Nekazaritza eta abeltzaintza ekologikoaren garapena. 

O7 Mendia errazago erabili eta zaintzeko bertako arrazak egotea. 

O8 
Tokiko produktuaren eta produktu ekologikoaren eskaera gero eta handiagoa. 
Iraunkortasunari, ingurumenaren zaintzari eta elikadura osasungarriari buruzko kontzientzia 
handiagoa dago. 

O9 
Nekazaritza-ekologiaren diskurtsoa gazteenen interesekin lotzen da. Eskolan bizi-ohitura 
osasungarriei buruzko kontzientziazio-kanpainak egitea: tokiko produktuen kontsumoa, 
ustiategi intentsiboen eragina ingurumenean, etab. 

O10 Tokiko eta denboraldiko produktuen erabilera bultzatzea jantoki kolektiboetan. 

O11 
Salmentako zirkuitu laburraren garapena. Herriko azoka, eskola, merkataritza eta turismo 
enpresak. 

O12 Produktuak merkaturatzeko bide berriak, plataforma digitalak, on line salmenta, etab. 

O13 Ekonomia zirkularreko politika berriak lanpostuak sortzeko aukera izan daitezke. 

O14 Ustiategietan sortutako hondakinen kudeaketak lanpostuak sortzen laguntzen du. 

 

 

TURISMOA, MERKATARITZA ETA ZERBITZUAK. 

O15 

TU
R
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O
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Kanpo-onarpen handia duen lurraldea. 

O16 Turismo guneak kudeatzeko unitateak garatu eta abiaraztea, eskaintza eta 
lehiakortasuna hobetzeko lurralde tresna gisa. turistak inguru horretara erakarri eta 
bertan atxikitzeko eta eskualde batzuetatik besteetara eramateko aukera ematen 
duen eskaintza globala gara dezakete. 

O17 Europatik datozen laguntza berriak Next funtsen bidez. 

O18 Mugaz haraindiko lankidetzarako Europako proiektuak izatea, non turismo lekuak 
sortu, mantendu eta garatu nahi diren, mugikortasun iraunkorra bultzatzen duten 
natur eta kultur baliabideak baloratuz. 

O19 Turismoa sustatzeko eskualdeko proiektu estrategikoak. 
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O20 Landa ingurunearen eskaera soziala aisiarako gune gisa, dibertsifikazioa 
ahalbidetuz, baina betiere iraunkortasun eta ingurumen kalitatearen irizpideekin. 
Landa-turismoa ongizatearekin lotutako jarduera gisa garatzeko aukera. 

O21 Kultura natura binomioa sustatuko duen turismoa garatzea. 

O22 Turismoa behe-denboraldian garatzea. 

O23 Lurraldeen arteko osagarritasuna. 

O24 Azpiegiturak eta korridore berdeak kultura-elementu garrantzitsua dira, eta, horren 
bidez, ekonomia dibertsifikatzen eta kontserbatzen lagunduko duten zerbitzuak 
gara daitezke. Haren erakargarritasuna turismoa interes gutxiagoko beste gune 
turistiko batzuetara erakartzeko erabil daiteke. 

O25 Digitalizazio-aukera berriak, Qr kodeak, aplikazioak, etab. 

O25 

M
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Kontsumitzaileak eta gertuko merkatua, norberaren produktuetan gero eta interes 
handiagoa dutenak. 

O26 Covid 19ren pandemiak hobetu egin du herritarrek gertuko merkataritzaz duten 
pertzepzioa. 

O27 Adinekoen kontsumo-ohiturek tokiko kontsumoa bultzatzen dute. 

O28 Tokiko merkataritza garatzea tokiko produktuak saltzeko kanal gisa. 

O29 Eskualdeko proiektu estrategikoak daude, hala nola Tejiendo la Despensa, ekoizpen 
prozesu osoa bildu eta bertako eta denboraldiko produktuak banatzeko sarea 
egituratzeko. 

 
Nekazaritza- eta abeltzaintza-sektorearekiko sinergiak aprobetxatzea tokiko eta 
kalitateko produktuak sartzeko. Landa-turismoaren garapena 

O39 
Mugako merkataritza interes turistikoko zentro gisa garatzea, merkataritzako 
eskaintza kultura- eta paisaia-balioekin bateratzeko. 

O40 
Eskulangintza, jarduera ekonomiko, kultur erreferente eta lurraren identitate 
ezaugarri. Artisau-tradizioak berreskuratzea turismorako. 

O41 
Ikuspegi agroekologikoa handitzen ari da, eta kontsumo-kooperatibak sortzen ari 
dira. 

O42 
Denok bat bezalako federazio egituratzaileak, Toptopa on line salmenta-plataforma 
bezalako proiektuak garatu dituztenak 

O43 
Teknologia berriei esker, pertsona gazteenekin eta tokiko produktua ezagutzen 
dutenekin konekta daiteke. 

O44 
Erabiltzen ez diren baliabideen aprobetxamendua 
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NATUR ONDAREA ETA NATURGUNEEN KUDEAKETA. BASOGINTZA ETA ENERGIA. 

O45 Naturguneak kalte ditzaketen jardueretatik babesten dituzten legeak izatea. 

O46 Natur ondarea, ingurumen eta landa garapenerako tresna gisa. 

O47 Gune turistikoak babesteko sarea garapen iraunkorreko tresna bat da, naturguneen arteko 
sinergiak sortzeko aukera ematen duena. 

O48 Ondare kulturaleko baliabideei balioa ematea, aberastasun iturri gisa eta beste sektore 
batzuekin (turismoa, zerbitzuak, merkataritza eta abar) sortzen diren sinergiak 
aprobetxatzeko. 

O49 Ondarearen alderdi soziala, biztanleria errotzeko elementu gisa. 

O50 Landa naturguneei lotutako josteta jarduerak izatea. 

O51 Klima-aldaketan duen eragina kontuan hartuko duen kudeaketa bultzatzeko beharra. 

O52 Naturguneak kalte ditzaketen jardueretatik babesten dituzten legeak izatea. 

O53 Egungo energia-krisiak natur ondarea eta basoko baliabideak balioesten ditu energia, 
ingurumena eta landa garatzeko tresna gisa. 

O54 Biomasa sustatzeko baliabide eta proiektu ugari. 

O55 Europako laguntzak, energia-eraginkortasunerako Next funtsak, energia berriztagarriak 
instalatzea, etab. 

O56 Energiaren eraginkortasunari eta kontsumoari, ingurumenari buruzko kontzientzia soziala 
areagotzea. 

O57 Etiketa horrek lagundu egiten du kontsumitzaileak ekoizpen iraunkorretatik datozen 
produktuak bereizten: etiketa berdea, zero arrastoa. 

O58 Energiaren ekoizpen- eta banaketa-iturrien joerak aldatzea; mikro- sareak 
sortzea/autokontsumoa. 

 

ENPLEGUA, EKIMENA, ENPRESA-FINKAPENA, ARTISAUTZA ETA INDUSTRIA. 

O59 Lanbide Heziketaren eskaintza lan beharretara egokitzea. 

O60 
Erabiltzen ez diren azpiegitura publiko eta pribatuak daude, eta horiek ekintzailetza-leku bihur 
daitezke, sinergiak, sormen-espazioak, negozio berriak eta abar sortzeko. 

O61 
Poligonoen eta industria lurzoruaren ikusgarritasuna, egokitzapena eta aprobetxamendua. 
Tokiko eta eskualdeko politikak izatea. 

O62 Ekonomia sozial eraldatzailearen proiektuak. 

 

 

ONDAREA, KULTURA ETA EUSKARA. 

O63 Ondare kulturaleko baliabideei balioa ematea, aberastasun iturri gisa eta beste sektore 
batzuekin (turismoa, zerbitzuak, merkataritza eta abar) sortzen diren sinergiak 
aprobetxatzeko. 

O64 Ondarearen alderdi soziala, biztanleria errotzeko elementu gisa. 

O65 Landa naturguneei lotutako josteta jarduerak izatea. 

O66 Klima-aldaketan duen eragina kontuan hartuko duen kudeaketa bultzatzeko beharra. 

O67 Ondarea zaindu, hobetu, interpretatu eta kudeatzea enplegu sortzaile gisa. 

O68 Ekonomiaren eta gizartearen sektoreetan euskararen erabilera sustatzea. 

O69 Helmugari lotutako ikerketa arkeologikoa eta akademikoa, 
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eskaintza turistikoa eta ezagutza sortzeko aukera 
kulturala, lurraldearen barruan. 

 

 

BIZI KALITATEA (azpiegiturak, berdintasuna, oinarrizko zerbitzuak, etab.) ). 

O69 
Gizarteak genero-berdintasunari, iraunkortasunari, digitalizazioari eta euskalduntzeari buruz 
egiten dituen eskaerak enplegua sortzeko aukera bat dira. 

O70 
Teknologia berriek autoenplegurako aukerak eskain ditzakete herri txikietan. 

O71 
Biztanleria zahartzeak sektore horri lotutako lanpostuak sortzea eragin dezake. 

O72 
Ekonomia sozial eraldatzailearen aukera enplegua sortzeko. 

O73 
Biztanleria eta merkataritza dinamizatzea, herrietako eraikin eta alde zaharrak zaharberritu 
eta berreskuratzeko. 

O74 Kultura gero eta handiagoa, landa-ekimenerako joera. 
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ERRONKAK ETA BEHARRAK: 

 

TURISMOA, MERKATARITZA ETA ZERBITZUEN SEKTOREA. 

1. Lurraldeko turismo eskaintza koordinatu, berritzaile eta profesionalizatuaren 

garapena sustatzea. 

2. Lurraldeko turista eta bisitarien kopurua, egonaldiaren iraupena eta inguru horretan 

egiten duten batez besteko gastua handitzea. 

3. Herritarrentzako tokiko merkataritza irisgarria, iraunkorra, espezializatua eta 

kalitatezkoa izatea. 

4. Tokiko erosketa sustatzea: herritarrek eta lurraldeko establezimenduek tokiko 

merkataritzan erostea. 

5. Sektoreko enpresa eta erakundeetan berrikuntza prozesuei laguntzea. 

6. Kultur ondarearen elementu ukiezinak sortzen, berrsortzen, interpretatzen eta 

balioesten laguntzen duten proiektuak babestea. 

7. Tokiko enpresa-sarearen lan- eta koordinazio-formula berriak sustatzea, lurraldearen 

eraginkortasunak ez badu uzten elkarteak sortzen, txikia baita. 

8. Hurbiltasun-zerbitzuen tokiko sustapena eta hedapena sustatzea, lurraldeko sektore 

profesionala ikusarazteko. 

 

NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN SEKTOREA: 

9. Nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategien dibertsifikazioa bultzatzea. 

10. Zirkuitu laburraren garapena bultzatu eta laguntzea. 

11. Nekazaritza sektorearen profesionalizazioa bultzatzea. Prestakuntza benetako 

beharretara egokitzea. 

12. Nekazaritzako elikagaien industria eraldatzailearen garapena bultzatzea. 

13. Bertako arrazak eta barietateak kontserbatzen eta garatzen laguntzea. 

14. Lehen sektoreko I+G+B prozesuak, energia eta basogintza bultzatzea. 

15. Produktuen kalitatea hobetzeko jarduerak bultzatzea. 

16. Erabiltzen ez diren lurzorua eta lurrak aprobetxatzea.Impulsar 

17.  Ekoizpen ekologikoari laguntzea. 

18. Beste sektore batzuekin sinergia eta aliantza estrategikoak sortzen lagunduko duten 

proiektuak sustatzea: gastronomia, turismoa, merkataritza, artisautza, etab. 

19. Lurraldean azpiegitura berdea hobetzen eta ezartzen laguntzen duten proiektuak 

babestea. 

20. Ingurumenaren ahultasuna, arrisku ekologikoa eta, oro har, klima-aldaketaren 

ondorioei aurre egiteko balio duten proiektuak bultzatzea. 

21. Sektoreko enpresa eta erakundeetan berrikuntza prozesuei laguntzea. 

 

 

ENPLEGUA, EKIMENA, ENPRESAK FINKATZEA, INDUSTRIA ETA ZERBITZUAK. 

22. Lurraldean enpresak sortzen laguntzea. 
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23. Lurraldeko enpresen finkapena, modernizazioa eta dibertsifikazioa sustatzea. 

24. Enpresetan berrikuntza sustatzea eta zentro teknologikoetatik enpresetara ezagutza 

transferitzea. 

25. Lurraldeko enpresen lehiakortasuna hobetzea. 

26. Industria-lurzoruaren eskaintza beharretara egokitzeko ekintzak garatzea. 

27. Tokiko enplegu ekimenak bultzatzea, erabiltzen ez diren edo gutxi erabiltzen diren 

tokiko baliabide publikoei balioa emanez. 

28. Enpresei zerbitzuak ematen laguntzea. 

29. Dibertsifikazioa bultzatzea. 

30. Ekintzailetza babestea. 

31. Emakumeen enplegua eta egoera ahulean dauden beste kolektibo batzuena (gazteak, 

45 urtetik gorakoak, luzaroko langabeak, errenta bermatuaren hartzaileak, etab.) 

sortzen laguntzea. egonkorra eta kalitatekoa. Lan prekarietatea eta behin-

behinekotasuna murrizten laguntzen dutenak. 

32.  Elkartegintza eta enpresen arteko lankidetza garatu eta zabaltzea. 

33. Lurraldeko behar eta gabezia sozialei erantzungo dieten enpresa eta ekimen 

proiektuak sustatzea: hurbiltasun zerbitzuak, pertsonen zaintza, mendekotasuna, 

zahartzea, etab. 

34. Lurraldeko eskulangintza eta lanbide tradizionalen berreskurapena eta balorizazioa 

sustatzea. 

 

NATUR ONDAREA ETA NATURGUNEEN KUDEAKETA. BASOGINTZA ETA ENERGIA: 

 

35. Inguruko natur ondarea berreskuratu, mantendu eta balorizatzen laguntzea. 

36. Tokiko baliabideak, bereziki naturari lotutakoak, turismoarentzat eta lurraldearen 

erabileretarako aprobetxatzea. 

37. Mendien aprobetxamendua modu antolatu, errentagarri eta iraunkorrean bultzatzea: 

mikologia, energia berriztagarriak, larreak, zura eta beste baliabide batzuk. 

38. Energia berriztagarrien garapena, sentsibilizazioa eta kontzientziazioa eta energia 

aurrezteko eta eraginkortasunez erabiltzeko jarduerak bultzatu eta bultzatzea. 

 

ONDAREA, KULTURA ETA EUSKARA: 

 

39. Kultur industriak eta natur eta kultur ondarea interpretatzeko industriak bultzatzea. 

40.  Kultur eta natur ondarea dinamizatzeko proiektu berritzaileak babestea. 

41. Hizkuntzen aniztasuna bultzatzen duten proiektuak sustatzea. 

 

BIZI KALITATEA: KOMUNIKAZIOAK, AZPIEGITURAK, TELEKOMUNIKAZIOAK, ZERBITZU 

PUBLIKOAK, GIZARTERATZEA, BERDINTASUNA. 

 

42. Etxebizitza eskuratzeko eta zaharberritzeko erraztasunak ematea, biztanleria 

errotzen laguntzeko. 

43. Banda zabaleko estaldurarako sarbidea erraztea lurraldeko gune guztietan. 

44. IKTen erabilera etxeetan eta enpresetan zabaltzea. 

45. Eskualde barruko eta arteko garraiorako soluzioak izatea, akatsak konpontzeko. 
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46. Lurraldearen berariazko beharretara egokitutako zerbitzu publikoak garatzea, 

berariazko ezaugarriak kontuan hartuta: biztanleria zahartua, biztanleriaren 

sakabanaketa, komunikazio eskasak, populazioaren urtaroaren araberako hazkundea, 

etab.Fomentar el desarrollo y la integración de la perspectiva de género en los 

proyectos. 

47. Gizarteratzea, bizi-kalitatea hobetzea eta lurraldean pobrezia gutxitzea sustatzen 

duten ekimenak babestea. 

48. Biztanleriari, adin eta sexu talde guztiei, batez ere gazteei, egokitutako kultura eta 

aisialdi eskaintza izatea, benetako beharrei erantzuna eman eta landa eremuetan 

errotzen laguntzeko. 

49. Biztanleriari, adin eta sexu talde guztiei, batez ere gazteei, egokitutako kultura eta 

aisialdi eskaintza izatea, benetako beharrei erantzuna eman eta landa eremuetan 

errotzen laguntzeko. 

50. Biztanleriaren zahartze aktibo eta osasungarria bultzatzen duten programak eta 

proiektuak babestea.  

51. Aukera berdintasuna erronka demografikoaren ondorioz egoera ahulenean dauden 

herrientzat, biztanleak lurraldean sustraitu eta erakartzeko ekimenak eta proiektuak 

bultzatuz. 

52. Lurraldearen orekari laguntzen dioten kultur eta natur ondareari lotutako proiektuak 

sustatzea: populazioaren errotzea, gizarte kohesioa, nortasun kulturala, partaide 

izatearen sentimendua. 

 

 


