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1. SARRERA 

2016an Estrategia Bulegoa abian jarrita, Iruñeko Udala zeharkako eta diziplina anitzeko udal 

zerbitzu batez hornitzen da, bokazio integral eta estrategikoarekin, Hiri Plan Estrategiko bat 

egiteko prozesua gidatzea xede nagusi hartuta. Hala egin dute beste hainbat hirik duela zenbait 

hamarkadaz geroztik, eta planifikazioa baliagarria eta erabilgarria dela erakutsi dute. 

Aurrerrago, Iruñeko Udalak Hiri Garapen Estrategikorako Zentro Iberoamerikarraren hirien 

sarean (CIDEU) sartzea onetsi zuen. Xedea zen sareko hiri guztiekin modu kolaboratiboan ikastea, 

lan egitea, bultzatzea eta hausnartzea “hiri pentsamendu estrategikoaren” inguruan, 

metodologia hori ezartze aldera Udalaren politika eta proiektuetan, eta, azken finean, herritarren 

bizi-kalitatea hobetu ahal izateko. 

Hiru urte baino gehiagoz Aurre-diagnostiko eta Diagnostiko bana egin ziren, Prospektiba bat egin 

zen, eta hura abiapuntu hartuta Planifikazioa egin zen, helburu estrategikoak barne hartuta, eta 

horrela, aldi berean, ideiak biltzeko parte hartzeko prozesu bat hasi zen Proiektu Estrategikoak 

zehazte aldera. Hori horrela, 2021ean, Udalaren Osoko Bilkurak 2030 Estrategia onetsi zuen. 

Epe luzerako hiri-estrategia horrek, 2030. urtea jomuga hartuta, Nazio Batuen 2030 Agendaren 

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH) aintzat hartu eta bere egiten ditu. Horrez gain, marko 

estrategikoa bat dator hasieratik Europako Hiri Agendarekin –Hiri Agenda Berria oinarri duena 

(Nazio Batuen Erakundearen Habitat III Biltzarrean onetsia)–, eta geroago, Espainiako Hiri 

Agendarekin –formalki 2019an onetsi zen–, horien helburuak txertatu baititu.  

2030 Estrategia, hots, Iruñeko Hiri Agenda, ez da udal-plan bat, hiri-plan bat baizik, hau da, asmo 

handiagoko ekimen bat, zeinak, Iruñeko Udalak bultzatu arren, Udalaren geografia- eta 

eskumen-mugak gainditzen baititu. Haren lurralde-xedea Iruñeko hiria da zentzu zabalenean, 

hirigune gisa eta Iruñeko mugez haratago doan eraginarekin, ahaztu gabe Iruñerrian, Nafarroako 

Foru Komunitatean, eta hurbileko hiri eta lurraldeetan dauden dependentziak, interrelazioak eta 

elkarreraginak. 

Hiri Plan Estrategiko bat –2030 Estrategia, esaterako– tresna bat da, lagungarria hiriaren 

etorkizuneko ikuspegia osatzeko eta tokiko eragile bakoitzak etorkizunean pentsatu eta hiria 

nora doan ezagut dezan. Etorkizuneko erronkak tokiko eragileei plazaratu behar zaizkie, eta 

horretarako, etorkizuneko balio eta ikuspegiei buruzko informazioa partekatu behar dute, 

horrela lagunduz hiriak –hainbat esparrutatik– etorkizunaren inguruko ikuspegi zabalago, 

konplexuago eta baikorragoa izan dezan. Plan Estrategikoa tresna bat da, bide ematen duena 

eztabaida eta gogoeta publikoa egiteko hiriaren arazo eta aukeren gainean. Gogoeta eta 

ezagutza publikoa sortu eta eztabaida gizarteratzen du, eta ikusarazten digu denok engaiatu 

behar dugula hiria pentsatu eta eraikitzeko zereginean, eta ez bakarrik kargu publikoak 

dituztenek. 
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Halaber, etorkizuna adosteko modua izan da, eta orientagarria, ikuspegi global eta sektoreen 

artekoaren eskutik. Bestalde, herritarrak –gizonak eta emakumeak– hiriaren definizioan 

engaiatzeko modu bat da.  

2030 Estrategia sektore eta maila anitzeko zeharkako ikuspegi batekin egin da, eta hiriko 100 bat 

eragile giltzarrik eta 1.000 lagun baino gehiagok parte hartu dute. Hori horrela, 2030 Estrategia 

bide-orria da, Iruñearen garapen jasangarria zuzendu ahal izateko eta pandemiak eragindako 

krisiari eta etorkizunean gerta daitezkeen bestelako krisiei erantzuteko. 2030 Estrategiak helburu 

garbiak zehazten ditu modu sendoan aurrerapausoak eman ahal izateko, ziurrenik bidean 

agertuko diren zailtasunak gora behera. 

Horrez gain, 2030 Estrategiak prozesu irekia, zirkularra eta ziklikoa izan behar du, eta ez prozesu 

lineala. Horretarako, jarraipena egin behar da, eta aldian-aldian ebaluatu helburuen betetze-

maila eta horien eragina gizon eta emakumeen bizi-kalitatean. Hortik abiatuta, ekintza-ildoei 

eutsi ala ez erabaki daiteke, gauzatu nahi diren proiektu berriak identifikatzen ote diren eta 

helburuak aldatu edo argitzen diren. 

Gizarte bidezkoago eta jasangarriago baterantz aurrerapausoak emateko xedez epe luzerako 

estrategia adostua izatea jauzi kualitatiboa da, eta balio erantsia, nahi diren helburuak lehenago 

eta hobeto lortzeko. 

2. GOBERNANTZA-EREDUA 

2030 estrategia -Iruñeko Hiri Agenda hitzarmen garrantzitsu gisara ulertu behar da, herritarren 

–hiriaren erabiltzaileak eta azkeneko hartzaileak baitira– eta eragile sozial, ekonomiko eta 

instituzional nagusien artean hartutakoa, etorkizuneko Iruña imajinatu eta hura lortzeko bidea 

zehazteko; arrazoi horrexegatik, gizon eta emakumeen parte-hartze orekatua alderdi horizontal 

estrategikotzat jo izan da. Horretarako, 2030 estrategia egiteko prozesuak oinarri izan du hainbat 

organok eta partaidetza-espaziok osatutako gobernantza-eredu bat, fase bakoitzean ikuspegiak, 

analisiak eta hausnarketak bat egiteko asmoz, eta adostasuna sortzeko mekanismoa izateko 

xedez. 

2030 Estrategiaren ekimenean eta lidergoan Iruñeko alkatea eta udal gobernu-taldea dira 

abiapuntua, baina 2030 Estrategiaren gobernantza-ereduaren barruan hainbat topaketa- eta 

elkarrizketa-gune ere badaude. 

Alde batetik, 2030 Estrategia garatze aldera ad hoc sortutako hiru topagune daude: 2030 

Biltzarra, udal-talde politikoak biltzen dituena; 2030 Batzordea1, zeinetan hiriko erakunde 

nagusiak parte hartzen duten (administrazio publikoak, unibertsitateak, eragile ekonomiko eta 

                                                        

1 2030 Batzordea, 2020ko urtarrilaren 11n indarrean sartu zen Iruñeko Udaleko Herritarren Partaidetzarako 
Erregelamendu berriarekin bat, bertan jasota datorren Hiriko Gizarte Kontseilu bilakatuko da. 
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sindikalak, auzotarren elkarteak eta gizarte-erakundeak), eta 2030 Foroa, partaidetzarako organo 

gorena eta publikoki deitzen dena.  

Bestalde, Auzo-eztabaidaguneak prozesuan iritziak eta ekarpenak biltzeko eta informazioa 

emateko guneak izan dira.  

Era berean, hirirako gai estrategikoei buruzko hausnarketa eta azterketa zeharkakoak egiteko 

ahaleginean, diagnostiko-fasean zenbait lantalde eratu ziren hiriko auzoetan, bereziki elkarte-

ehunaren eragileekin, Iruñeak gizarte- eta lurralde-esparruetan duen dibertsitatea txertatzeko 

xedez. Ildo beretik, eta onartuta etorkizuneko hiria planifikatzeko hiriko gazteen ikuspegia aintzat 

hartu behar zela, partaidetza-lantegiak egin ziren Gaztediaren Etxean, Nafarroako Unibertsitate 

Publikoan eta Nafarroako Unibertsitatean. 

Halaber, Iruñeko Udaleko herritarren partaidetzarako plataforma digitala informazio-bidea da, 

eta kanala, proposamenak eta iritziak jasotzeko.  

Azkenik, Iruñeko Udalaren Estrategia Bulegoak Alorren arteko Batzorde baten laguntza izan du, 

udal-alor guztiak engaiatzeko, eta “ad hoc” osatutako Aditu-taldeak ere aritu dira proiektuen 

diagnostiko, planifikazio eta ebaluazio faseetan. 

 

1. IRUDIA: 2030 ESTRATEGIA – IRUÑEKO HIRI AGENDAREN GOBERNANTZA-EREDUA. 
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2030 Estrategia egiteko prozesuak logika sekuentziala izan du, eta fase bakoitza gobernantza-

ereduko organo bakoitzarekin kontrastatu da; horrela, diagnostiko- eta planifikazio-prozesua 

oinarria izan da hiriko alderdirik garrantzitsuenen inguruko hausnarketa kolektiboa egiteko. 

Guztira, 5 kontraste-txanda egin dira gobernantza-ereduko organoetako bakoitzarekin, eta 20 

talde-dinamika egin dira. Prozesu osoan guztira 1.000 lagun baino gehiago aritu dira. 

Beraz, esan dezakegu 2030 Estrategian islatu den prozesu osoaren azken emaitza lan kolektibo 

handiaren fruitu dela. Ildo horretan, gobernantza-ereduaren markoak ahalbidetu du bat egitea 

emakume eta gizonen ikuspegiak, interesak eta parte-hartzea, hiriko eragileen izenean edo 

banaka. 

 

3. OINARRI METODOLOGIKOA 

Diagnostikoa 

Diagnostikoa edozein hiri-estrategia garatzeko funtsezko fasea da, abiapuntua jakitea 

ezinbestekoa baita etorkizunean nahi dugun agertokia lortzeko egin beharreko bidea ezagutzeko. 

Horrela, gure hiriaren diagnostikoa osatzeko hainbat azterlan eta dinamika egin ziren, honako 

irudi honetan ikus daitekeen bezala: 

 

 

2. IRUDIA: HIRIAREN DIAGNOSTIKOA EGITEKO SEKUENTZIA. 



 

 

  

IRUÑEKO HIRI AGENDA – 2030 ESTRATEGIA  7 / 15 

 

 

Diagnostikoak honako hauek barne hartzen ditu: barne-azterlana (indarguneak eta ahulguneak), 

udalerriaren garapen ekonomiko eta sozialerako funtsezko gakoak aztertzen dituena; kanpo-

azterlana (aukerak eta mehatxuak) helburutzat duena hiriak kontrolatu ezin dituen faktoreak 

ezagutzea; bestalde, barneko AMIA txostena, hirian identifikatutako 10 dimentsioak aztertzen 

dituena, aurrediagnostiko historikoaren emaitzak oinarri hartuta; eta AMIA parte-hartzailea, 

barne hartzen duena lurralde-taldeekin, gazteekin, herritarrekin eta adituekin egindako 

lantegietako emaitzetan oinarritutako hiriaren gaineko azterketa.  

 

3. IRUDIA: DIAGNOSTIKOAREN ESKEMA METODOLOGIKOA. 

 

2030 Estrategia egiteko diagnostikoaren faseak garrantzi handia zuenez, ezinbestekoa izan zen 

parte-hartze handia bermatzea; hain zuzen, lantaldeen fasean 106 emakumek eta 98 gizonek 

parte hartu zuten (18 lantaldetan). 

 

Diagnostikoaren ondorio nagusien bidez hiriaren egungo eredua arakatzeko aukera egon zen, 10 

gai estrategiko identifikatuta eta informazioa emanez gai bakoitzari dagokionez hiriak duen 

egungo egoeraren inguruan. Zeharkakotasunez (diagnostikoaren hainbat fasetan) azaleratu eta 

sakonki aztertu ziren gai estrategikoak honako hauek izan ziren:  
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Prospektiba 

Diagnostikoaren emaitzetatik abiatuta etorkizunera begirako ariketa bat egin zen, bi fasetan, 

Iruñearen garapenean gehien eragiten duten faktoreak abiapuntu hartuta, 2030erako hiri-

ereduaren agertoki gertagarrienak zedarritzen dituena.  

 

4. IRUDIA: 2030 ESTRATEGIAREN PROSPEKTIBAREN FASEAK 

Egitura-azterketan funtsezko aldagaiak zehaztu ziren: gai estrategiko batean eragina izan eta, 

aldi berean, gai estrategikoari buruzko beste aldagai batzuen mendekoak diren aldagaiak. 

 

Agertokiak eraikitzeko fasean, funtsezko aldagaiak hipotesi bihurtu ziren, eta horretarako aldez 

aurretik funtsezko aldagaiak aldagai konposatu (kontzeptualki esanahi bera duten aldagaien 

batuketa) bihurtu ziren.  Behin eraldaketa hori eginda, azterlanean erabili diren 6 hipotesiak lortu 

ziren.  
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Hipotesi 

kopurua 

eta kodea 

HIPOTESIA Gertatzeko 

probabilitate 

positiboa 

1. HIPOTESIA 

MetropLP 

Zure ustez, zer probabilitate dago 2030ean Iruñeko 

administrazio publikoaren erakundeek epe luzerako ikuspegi 

metropolitarrarekin jardun dezaten? 

0.523 

2. HIPOTESIA 

Inklusiboa 

Zure ustez, zer probabilitate dago 2030ean Iruña hiri 

inklusiboa izateko, hiri-desorekarik eta zatiketa sozio-

espazialik gabea eta herritar guztiendako zerbitzu publikoak 

ematean eraginkortasuna sustatzeko neurrien bultzatzailea? 

0.547 

3. HIPOTESIA 

Laborategia 

Zure ustez, zer probabilitate dago 2030ean Iruña izateko hala 

berrikuntza arloko hiri erreferentea nola sektore ekonomiko 

zein sozial guztietan teknologia berriak ezartzea eta garatzea 

erraztuko duen hiri-laborategia? 

0.500 

4. HIPOTESIA 

BerdeaetaJas 

Zure ustez, zer probabilitate dago 2030ean Iruña finkatu 

dadin hiri berde eta jasangarri gisara, non herritarrek nahiz 

administrazio publikoak ingurumenaz eta klima-aldaketaren 

aurkako borrokaz bezainbatean arduraz jardunen duten? 

0.632 

5. HIPOTESIA 

EskaintzaKult 

Zure ustez, zer probabilitate dago 2030ean Iruñeak 

kulturguneak modu eraginkorrean erabil ditzan eta eskaintza 

kultural eta turistiko jasangarria, askotarikoa eta berritzailea 

eskain dezan? 

0.537 

6. HIPOTESIA 

Etxebizitza 

Zure ustez, zer probabilitate dago 2030ean Iruñeak gizarte-

kolektibo guztiei etxebizitza bat eskuratzea berma diezaion 

eta etxebizitza-parkea egokitu dezan unean uneko ezaugarri 

soziodemografikoetara? 

0.519 

5. IRUDIA: PROSPEKTIBA-AZTERLANEAN ERABILITAKO HIPOTESIAK 

 

Hipotesiak gertatzeko probabilitateari buruzko emaitzek erakusten dute horiek gertatzeko 

probabilitatea positiboa dela kasu guztietan, eta hipotesi guztietan antzekoa. Era berean, hipotesi 

bat gertatzeak gainerako hipotesiak gertatzeko probabilitatea handitzen du beti. Bestela esanda, 

emaitzek erakusten dute hipotesiak esanguratsuki elkarren mendekoak direla eta hipotesiak 

gertatzeko probabilitate bakuna gutxi gorabehera % 50 dela.   
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Horri esker, agertokiak eraiki ziren 6 hipotesien gertagarritasuna edo ez-gertagarritasuna 

uztartzetik abiatuta. Honako hauek dira gertatzeko probabilitate gehien dituzten 5 agertokiak: 

 

6. IRUDIA: AGERTOKI GERTAGARRIENAK 

 

Prospektibatik ondoriozta daiteke aztertutako 6 hipotesiek elkarren artean lotura estua dutela, 

eta horrek Agertoki Optimoa (6 hipotesiak betetzea) indartzen du, eta hura erdiestea nahiko 

egingarria izan daiteke estrategia honen jomuga den 2030. urtean.  

 

4. EMAITZAK: 2030erako JOMUGA 

Diagnostiko- eta prospektiba-fasean lortutako emaitzek errazago egin dute 2030eko hiri-

eredurako agertokirik gertagarrienak zedarritu dituzten funtsezko gakoak identifikatzea eta 

ikuspegia, eginkizuna eta balioak, dimentsioak eta ildo nahiz helburu estrategikoak zehaztea. 

Eginkizuna, ikuspegia eta balioak 

2030 Estrategiaren eginkizunak zehazten du 2030 Estrategiaren izateko arrazoia, funtsezko 

xedea eta eraginen duen inpaktua, alegia, “tokiko eragile guztien ekintzak koordinatzea 

elkarrekin bat egin dezaten eta ahaleginak bidera daitezen nahi eta partekatzen dugun hiri-eredu 

horretara hurbiltzeko helburua lortzera.” 

Ikuspegiak deskribatzen du nolakoa izan beharko lukeen hiriak 2030ean, eta inpaktuzko 

ekintzak garatzeko oinarri bat ezartzen du, hau da, hiriaren epe luzeko irudia ematen du, 

helburua denbora-aldi jakin batean lortzeko behar diren ekintzen inspirazio-iturri dena, eta 

horiek motibatu eta gidatzen dituena:  

“Iruña era jasangarrian garatuko den hiri bihurtzea, inklusiboa tokiko dimentsio guztietan, kultur 

ikuspegitik erakargarria, ezagupenerako zubia eta hiri-eraldaketa prozesuetan lehiakorra, 

gobernantza parte-hartzaile, garden eta eraginkor baten bidez.” 
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 “2030eko Iruñean, herritar guztiek ahal dute haien bizi-proiektua bizi-kalitate handiarekin 

garatu, hiriak aukerarik onenak eskaintzen baititu: 

 Pertsona guztien gizarteratzea errazten du giza-dimentsio orotan, Iruñeko gizartearen 

izaera solidarioari esker. 

 Hiri berdinzalea osatzen du, genero-arrakalarik gabea; adin guztiendako adeitsua da, eta 

guztientzat irisgarria. 

 Kultur bizitza aberats eta askotarikoa eskaintzen du, bertako tradizioak nahiz festak 

mantendu eta sendotzen ditu, eta etorkizunera begiratzen du garai berrietara egokitzeko. 

 Elkarbizitza baketsua erraztu eta kulturartekotasuna balioesten du, dibertsitatea baliotzat 

ulertuta, eta kultura guztien arteko elkarrizketa, integrazio eta errespetuaren alde egiten 

du. 

 Garapen jasangarria du, ingurumen-kalitate ezin hobea eta ingurunearekin harmonian 

dagoena, izaera berde eta ekologikoa indartuta. 

 Tokiko ekonomia ahalbidetzen du, sozialki arduratsua, ekintzailea, askotarikoa, dinamikoa 

eta lehiakorra. 

 Berrikuntza txertatzen du prozesu guztietan, eta ezagutzaren alde egiten du hiriaren 

eragile gisa. 

 Erakunde guztien koordinazioa bultzatu eta zerbitzu publikoen eraginkortasuna eta 

gardentasuna hobetzen ditu, eta politika guztietan herritarren partaidetza eta genero-

zeharkakotasuna txertatzen ditu. 

Laburbilduz, bere burua maite duen hiria da, den bezalakoa izateaz harro.” 

 

Balioak 2030 Estrategia – Iruñeko Hiri Agendaren atzean dagoen kulturaren oinarriak dira, 

gobernantza-ereduarena eta herritarrena, eta baldintzatu egiten dute helburu-motak eta horiek 

lortzeko modua; izan ere, horiek erdiesteko 2030 Estrategia formulatu eta lortzeko jarrera 

egokiak zehazten dituzten arauak, gidak eta itxaropenak ezartzen dira. 2030 Estrategia egiteko 

prozesuan –parte hartu zuten eragile eta herritar guztiekin elkarlanean– 7 alderdi estrategiko 

horizontal identifikatu ziren, eta balio horiek gidatu behar dute plangintza estrategikoaren 

prozesu osoa:  
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Dimentsioak, jarduketa-ildoak eta helburu estrategikoak 

2030 Estrategiak 5 dimentsio handi biltzen ditu (klima-aldaketa eta jasangarritasuna, 

gizarteratzea, kudeaketa publiko berritzailea, kultura eta turismoa, eta ezagutzaren ekonomia), 

eta horien barruan 14 jarduketa-ildo eta 29 helburu estrategiko zehaztu dira, jarraian azaltzen 

den moduan.  
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5. PROIEKTU ESTRATEGIKOAK 

Estrategiaren xedeak eta asmoak 2030eko Iruñerako bidea gidatuko duten benetako alderdi 

egiaztagarriak bihurtzeko, Proiektu Estrategikoak identifikatzeko fase bat garatu da, eta hartan 

partaidetza-prozesu bat egin da, non herritarrek nahiz eragileek proiektu estrategikoak garatzeko 

proposamenak aurkezteko aukera izan duten, hainbat bideren bitartez. Guztira, 160 proposamen 

baino gehiago jaso ziren, udal-teknikariek eta hainbat instituzio eta erakundetako profesionalek 

egindako lan teknikoaren ondoren. Emaitza helburu estrategikoak benetan betetzen lagunduko 

duten proiektuen zerrenda izanen da.  

6. JARRAIPENA, EBALUAZIOA ETA ETENGABEKO HOBEKUNTZA 

Hiri-estrategia ezin da asmo-adierazpeneko agiri bat izatera mugatu. Horregatik, funtsezkoa da 

ebaluaziora bideratutako jarraipen-sistema sendo bat ere egotea, helburuen betetzeari 

dagokionez aurrerapen-maila egiaztatzeko aukera emanen duena, alde batetik, bultzatu 

beharreko proiektuen inguruan erabakiak hartu ahal izateko, eta, bestetik, gardentasun-ariketa 

bat eginez herritarren aurrean kontuak eman ahal izateko.   

2030 Estrategiak ebaluaziora bideratutako adierazleen sistema bat izanen du, 2030 Estrategia 

osatzen duten elementuen gauzatzeari buruzko informazio-tresna izan dadin.  

2030 Estrategiaren adierazle-sistemak berariazko aginte-taula bat du Iruñeko Hiri Behatokiaren 

barruan, zeina hiriaren errealitate sozialari buruzko etengabeko azterketa eta diagnostikoa 

egiteko tresna baita, eragile sozial, ekonomiko eta instituzionalei, eta herritarrei oro har, hiri-

inguruneari buruzko ikuspegi global eta eguneratua eskaintzeko asmoz sortua, lagungarri eta 

orientagarri izateko erabakiak hartzeko orduan eta ekintza estrategikoak abiatzerakoan. 
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