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Sarritan, eraldaketa handiak ikuspegi partekatu bat 

sortzeaz batera hasten dira: urruneko helmuga bat, 

lagungarria lehentasunak ezarri, ahaleginak 

koordinatu eta zenbait hamarkadatan egindako lanari 

zentzua emateko. Zaila da gaur jakitea nolakoa izanen 

den gure gizartea 2030ean, nolakoa izanen den gure 

egunerokoa, zer aurrerapen berrik eraginen duten 

gure bizitzan, nolakoa izanen den hezkuntza, berrikuntza edo aisialdia. Baina, hori bai, gaur egun 

jomuga batzuk ezar ditzakegu lortu nahi dugun horretarantz: nolako hiria nahi dugun gure seme-

alaba eta bilobentzat, noraino izan behar duten berritzaileak gure enpresek, zenbat lanpostu 

sortzeko gai izan behar dugun enplegu oso eta kalitatezkoa sortu eta hura iraunarazteko, hiri gisa 

zer zerbitzu eskaini behar ditugun eta zein ekintza bultzatu behar ditugun hiri jasangarriagoa 

izateko. 

Horregatik, gure hiriak ahalegin handia eta partekatua egin du, guztion artean, 2030ean nolako 
Iruña nahi dugun pentsatzeko. Eta azterketa horretan oinarrituta, gaur hasiko gara ausarki eta 
sendo jarduten. 

Iruñeko Udaleko Osoko Bilkurak 2021eko apirilaren 15ean onetsi zuen 2030 Estrategia – Iruñeko 
Hiri Agenda. Hiri Agenda NBEren Garapen jasangarrirako helburuak tokian-tokian errealitate 
bihurtzeko nazioarteko ekimena da. 2030 Estrategia Iruñeko hiri-agenda da, eta Iruñeko Udalak 
diseinatu du herritarrekin eta 100 entitate baino gehiagorekin elkarlanean. Xede du Iruña hiri 
ekologikoagoa, klimarekin engaiatuagoa eta mugikortasun jasangarriagokoa izatea. Hiri 
berdinzaleagoa, gizarte-kohesio handiagoa eta auzoen arteko desoreka gutxiago dituena, eta 
zerbitzu nahiz hurbileko merkataritza gehiagorekin. Kudeaketa publiko modernoagoa duen hiria, 
kultur eredu askotariko eta aberatsagoa duena, baita turismo jasangarriagoa ere. Ekonomia 
berritzaileagoa duen hiria. Azken finean, berdintasuna, partaidetza, bizikidetza, inklusioa, 
ekologia, irisgarritasun unibertsala eta adin-ikuspegia balio nagusitzat dituen hiria. 

Xede partekatuak dira, eta batzen gaituzte, hala Iruñean ordezkaritza dugun alderdi politiko 
guztiak nola herritarrak oro har. Asmo handiko eredua da, baina, batez ere, beharrezkoa. Krisi 
ekonomikoak eta enplegu-galera haren ondorio lazgarrienak, osasun-krisiak eta gure hirien 
jasangarritasuna bermatzeko behar gero eta larriagoak agerian utzi dute hazkunde eredu berria 
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behar dugula, aukera emanen diguna ongizatearen gizartean aurrera egin eta etorkizun hobea 
bermatzeko. 

Iruñeak abiapuntu bikaina du. Iruñeko Hiri Agendaren ibilbide-orria idazteko egindako ikerketak 
aditzera ematen zuen herritarren % 97 pozik zegoela Iruñean bizitzeaz, % 92k gustuko zuela bere 
bizimodua, eta % 88k konfiantza zuela herrikideengan. Horrez gain, balorazio positiboa izan zuten 
berdeguneek, kulturguneek eta osasun-zerbitzuek. 

Iruindarrok ez dugu inoiz autokonplazentziarik izan, ez gara inoiz geldirik geratu lortutako 
nahikoa zelakoan; beti nahi izan ditugu emaitza hobeak aurrerabidean, garapenean eta 
ongizatean. Geure historian autoexijentzia eta mugak etengabe gainditzea izan dira nagusi, 
betiere bikaintasuna xede hartuta. Beti bilatu izan dugu hobetzea, geure buruak eta gure 
ingurunea hobetzea. Espero dezagun Iruñeko Hiri Agenda lagungarria izatea helburu hori 
lortzeko. 
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HITZAURREA 

 
Hiriek, zentzu zabalean ulertuta (handiak eta txikiak, hiriburuak eta periferikoak, kostaldekoak 
eta barnealdekoak, iparraldekoak edo hegoaldekoak), gure gizarteek bezain azkar eboluzionatzen 
dute. Hiriak aldatu, mutatu eta eraldatzen dira, eta eboluzionatzen dute, gero eta azkarrago 
gainera. 
 
Horri gizateria gero eta hiritartuagoa dagoela gehitu behar zaio. Egun, munduko populazioaren % 
55 baino gehiago hirietan bizi da, eta NBEk aurreikusten du ia % 70 izatea 2050ean. Europan 
ehuneko hori handiagoa da, eta biztanleen % 75 hiriguneetan bizi dira. 
 
Horregatik, gure garapen-eredua aldatu eta jasangarriagoa egin nahi badugu, arreta handiz 
begiratu behar diogu hiriguneetan, gure hirietan, gertatzen denari.  
 
2015ean, 2030 agenda onetsi zen, Garapen Jasangarriko 17 Helburu (GJH) hartuta, besteak 
beste honako gai hauek jorratzeko: pobrezia deuseztatzea, klima-aldaketa, hezkuntza, 
berdintasuna eta ingurumenaren babesa. Hiriguneei dagokienez, 11. GJHak xede du hiri 
inklusibo, seguru, erresiliente eta jasangarriagoak lortzea. 
 
Urtebete beranduago, 2016an, Nazio Batuen Habitat III. Biltzarraren emaitza «Hiri Agenda 
Berria» onestea izan zen, ikuspegi partekatu bat irudikatzen duen agiri estrategikoa, planifikazio 
eta hiri-kudeaketa hobearen bidez etorkizun jasangarriagoa lortzeko. 
 
Europan, Amsterdameko Itunak –hori ere 2016an onetsi zen– EBko Hiri Agendari bidea eman 
zion. Eta estatuan, 2019an Espainiako Hiri Agenda onetsi zen, hiri-garapeneko politiketan 
jasangarritasuna lortzea xede duen agiri estrategikoa. Lan-metodo eta prozesu gisa ulertzen da, 
bakoitzaren jarduketa-esparruetatik abiatuta hirietan esku hartu eta garapen zuzen, bidezko eta 
jasangarria bilatzen duten eragile guztiendako –publikoak nahiz pribatuak izan–. 
 
Gure hiria, Iruña, engaiatuago dago garapen jasangarriarekin, Udalak, 1998an, Europako hirien 
gutuna jasangarritasunerantz (Aalborg-eko Gutuna) izenpetu zuenetik, horrek bere Agenda 21 
garatzea ekarri baitu.  
 
Hogei urte geroago (2018an) Iruñeko Udala Hiri Plan Estrategikoa lantzen hasi zen (2030 
Estrategia). Epe luzerako hiri-estrategia horrek, 2030. urtea jomuga hartuta, Nazio Batuen 2030 
Agendaren Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH) eta Europako Hiri Agenda aintzat hartu eta 
bere egiten ditu. Ondoren Espainiako Hiri Agendaren helburuekin bat egin zuen, horrela Iruñeko 
Hiri Agenda lortuz.  
 
Hiri-plangintza estrategikoak dituzten beste hiri batzuetako esperientziak aztertuta, baikorrak 
izan gaitezke bizi-kalitateari dagokionez lor ditzakegun emaitzez bezainbatean, jakinda egoera 
pribilegiatutik abiatu garela. Hala ere, ezin dugu ahaztu prozesua dela gakoa, horrek ahalbidetzen 
baitu emaitzak lortzea, bereziki gobernantza-ereduari dagokionez. Ez dakigu zer ekarriko digun 
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etorkizunak, eta inork ezin zuen aurreikusi bizi behar izan dugun pandemia bezalako egoera bat, 
baina epe luzera eta modu estrategikoan pentsatzeak aukerak ematen ahal dizkigu etor 
daitezkeen denboraleei hobeto aurre egiteko. 
 
Osoko Bilkurak aho batez onetsi zuen 2030 Estrategia (2021eko apirilaren 15ean), eta Iruñeak 
dagoeneko ezarri ditu hurrengo hamarkadan estrategia hori garatzeko oinarriak. Garapen horrek 
ekologikoagoa izan beharko du, klima errespetatzen duena, zuzena, bidezkoa, berdintasunezkoa, 
solidarioa, inklusiboa eta berritzailea. Azken finean, Iruña erresilienteagoa bihurtuko duen 
garapen eredua. Hori da erronka nagusia, eta Hiri Agenda aukera itzela. 
 
Jose Costero.  

Estrategia Bulegoko zuzendaria. Iruñeko Udala. 
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1. SARRERA 

2030 AGENDA ETA HIRI AGENDA 

2015ean Nazio Batuek 2030 Agenda onetsi zuten, herrialdeek eta haien gizarteek bide berri bati 

ekin diezaioten gizateria osoaren bizitza hobetze aldera, inor atzean utzi gabe. Garapen 

Jasangarriko 17 Helburu ditu, besteak beste honako gai hauek jorratzeko: pobrezia deuseztatzea, 

klima-aldaketa, hezkuntza, berdintasuna eta ingurumenaren babesa. Hiriguneei dagokienez, 

Garapen Jasangarrirako 11. Helburuak xede du hiri inklusibo, seguru, erresiliente eta 

jasangarriagoak lortzea. 

 

GARAPEN JASANGARRIRAKO HELBURUAK 2030 AGENDAREN ARABERA 

 

Urtebete geroago, 2016an, Nazio Batuen Habitat III Biltzarrak helburu nagusitzat izan zuen hiri 

garapen jasangarriaren aldeko konpromisoa indartzea eta bermatzea, egindako aurrerapenak 

ebaluatzea, pobreziaren gaiari heltzea eta hiri-erronka berriak identifikatzea. Biltzarraren emaitza 

«Hiri Agenda Berria» onestea izan zen, ikuspegi partekatu bat irudikatzen duen agiri estrategikoa, 

planifikazio eta hiri-kudeaketa hobearen bidez etorkizun jasangarriagoa lortzeko. 

Europan, Amsterdameko Itunak –hori ere 2016an onetsia– EBko Hiri Agendari bidea eman zion. 

Agendak ikuspegi operatibo argia du, 3 helburu zehatzetara bideratuta: EBko araudia hobetzea 

(bereziki hiriguneetan eragin zuzena duena), EBko finantzaketa-tresnen diseinu eraginkorragoa 

eta horien kudeaketa errazagoa bilatzea, eta, azkenik, ezagutzen trukea bultzatzea. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
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Azkenik, 2019an Espainiako Hiri Agenda onetsi zen. Agiri estrategiko horrek xede du hiri-

garapeneko politiketan jasangarritasuna lortzea, 2030 Agendak, Nazio Batuen Hiri Agenda Berriak 

eta EBren Hiri Agendak ezarritako irizpideekin bat. Lan-metodo eta prozesu gisa ulertzen da, 

bakoitzaren jarduketa-esparruetatik abiatuta hirietan esku hartu eta garapen zuzen, bidezko eta 

jasangarria bilatzen duten eragile guztiendako –publikoak nahiz pribatuak izan–. 

Hortaz, hiri-garapen integratuko estrategia bat da, eta hamar Helburu Estrategiko eskaintzen 

ditu, berariazko 30 helburutan (ikusi 2.1. Eranskineko zerrenda) eta 291 jarduketa-ildotan 

banatuta.  

Hori horrela, Espainiako Hiri Agenda tamaina orotako udalerrietan tokiko ekintza-planak 

garatzeko tresna praktikoa da, hiri-inguruen gizarte-, ekonomia- eta ingurumen-jasangarritasuna 

lortzeko helburuarekin. Orain arte, Espainiako udalerriek ez zuten halako tresnarik nazioarteko 

konpromisoak modu hain errazean tokian tokiko neurrietara eramateko. Zalantzarik gabe, tokiko 

jasangarritasun-politikei dagokienez aurrerapauso nabarmena da. 

HIRI AGENDA IRUÑEAN: 2030 ESTRATEGIA  

2016an, Iruñeko Udalak Estrategia Bulegoa sortu zuen eta Hiri Plan Estrategiko bat lantzen hasi 

zen. 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, eta geroago, Espainiako 

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

Hainbat urtez lanean aritu ostean, 2030 Estrategia izenekoa diseinatu da, 29 helburu estrategiko 

barne hartzen dituena, 5 ardatz nagusitan banatuta: klima-aldaketa eta jasangarritasuna, 

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

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

giltzarri-eragilek eta 1.000 lagunek baino gehiagok parte hartu dute, hala nola Diagnostiko 

Estrategikoaren 18 lantaldeetan parte hartu zuten 106 emakumeak eta 98 gizonak. Hori horrela, 

2030 Estrategia bide-orria da, Iruñearen garapen jasangarria zuzendu ahal izateko eta pandemiak 

eragindako krisiari eta etorkizuneko bestelako krisiei erantzuteko. Zenbat eta argiago izan 

helburua, orduan eta irmoago egiten da aurrera, ager daitezkeen zailtasunak gorabehera. 

Bestalde, 2019ko irailaren 25ean, Iruñeko Udaleko Hirigintza Batzordeak erabaki zuen Espainiako 

Udalerrien eta Probintzien Federazioak 2030 Agendaren eta Garapen Jasangarrirako Helburuen 

alde bultzatutako adierazpen instituzional bat onestea, eta, 2020ko uztailaren 2an, Osoko 

Bilkurak aho batez onetsi zuen Iruñeak bat egitea FEMPek bultzatutako 2030 Agendako Garapen 

Jasangarrirako Helburuak garatzeko Toki Erakundeen Sarearekin. 

Gainera, Iruñeko Udalak Espainiako Hiri Agendaren Foro Iraunkorrean parte hartzen du, hau da, 

haien lurraldeetan Hiri Agenda bultzatzen ari diren hirien lantaldean. 
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Ildo horretan, 2020ko abenduan lankidetza-protokolo bat sinatu zen Garraio, Mugikortasun eta 

Hiri Agendako Ministerioarekin. Izan ere, Ministerioak Iruñearen 2030 ESTRATEGIA aintzat 

hartzeko interesa agertu zuen Espainiako Hiri Agendaren proiektu pilotu eta praktika on gisa, eta 

Iruñeko Udalarekin lankidetzan aritu zen hala Estrategia prestatzeko eta haren jarraipena egiteko 

nola esperientziak trukatzeko.  

2030 ESTRATEGIAREN GARAPENA 

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

batez hornitzen da, bokazio integral eta estrategikoarekin, hiriaren plangintza estrategikoa 

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 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. 

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. 

2030 Estrategiak balio du jakiteko hiriak nora joan nahi duen, eta zeintzuk diren etorkizuneko 

lehentasunak, horrekin bat doan hiri-eredu bat zehazteko. 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. Hala ere, hiri-

estrategiaren arrakasta eragile sozial eta ekonomiko guztien kontsultan eta parte hartzean 

oinarritu da. 

Irizpide horiei erantzuteaz gain, 2030 Estrategiak prozesu irekia izan behar du, eta ez agiri 

estatiko eta zurruna. Beraz, prozesu zirkular 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. 
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Zertarako 2030 Estrategia? 
Alde batetik, hiriak dituen beharrak, erronkak, arazoak eta aukerak identifikatzeko, eta, bestetik, 

bertan aurreikusitako edo ezkutuan dauden interesak, borondateak, ideiak eta proiektuak 

identifikatzeko proiektu estrategikoen multzo bat osatzeko; proiektu horiek berriak izan daitezke 

edo ez, baina gutxi eta argi eta garbi eraldatzaileak izan behar dute etorkizunerako nahi den 

norabidean, hau da, gogoeta estrategikoko prozesu partekatuan –balio-sorta eta helburu 

zehatzetan definitua– engaiatutako alde guztien artean adostutako hiri-eredu horretara bidean. 

Iruñeko hiriak eta iruindarrek aurrera egin dute, eta aitzina doaz etengabe, gizarte bidezkoago 

eta jasangarriago baterantz. Ildo horretan, epe luzerako estrategia adostua izatea jauzi 

kualitatiboa da, eta balio erantsia, nahi diren helburuak lehenago eta hobeto lortzeko. 

Non aplikatzen da 2030 Estrategia? 
Hiri-plangintza estrategikoko prozesu horren 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. 

Noizko 2030 Estrategia? 
Ikusmuga 2030ean jarri da, uste baita denbora-tarte nahikoa dela hiri-ereduan eraldaketa 

adierazgarriak sartu ahal izateko proiektu estrategikoen bidez. 

Nor dago sartuta 2030 Estrategian? 
Estrategia egiteko prozesua Iruñeko Udalak gidatu du, batez ere alkatea oinarri hartuta, eta 

tokiko ahalik eta eragile gehien engaiatzen saiatuta, esparru guztietakoak: erakundeetakoak, 

sozialak, ekonomikoak eta herritarrenak, gizonen eta emakumeen arteko ordezkaritza orekatua 

zainduta. 

Nola prestatu da 2030 Estrategia? 
2030 Estrategia egiteko prozesurako metodologia bat diseinatu da, zenbait fasetan banatuta: 

Aurre-diagnostikoa, diagnostikoa, prospektiba eta planifikazioa. 
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2. GOBERNANTZA EREDUA ETA PARTAIDETZA 

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 

estrategikoetako bat izan da. 

Horretarako, 2030 estrategia - Iruñeko Hiri Agenda egiteko prozesuak hasieratik 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. 

Gobernantza-eredu horren egiturak ahalbidetu du, ildo horretan, elkarrizketarako hainbat gune 

antolatzea, hala hiriaren diagnostiko fasean nola planifikaziokoan; horietan eragileen eta 

herritarren ikuspegia txertatu da, zehazte aldera zein dimentsiotan jarri behar diren ahaleginak 

gaur egungo eta etorkizuneko erronkei aurre egiteko eta, horrela, nahi dugun Iruña lortzeko. 

2030 Estrategiaren ekimena eta lidergoa Iruñeko alkatea du abiapuntu, gobernantza-ereduaren 

eta udal gobernu-taldearen ikur nagusia baita. Era berean, udal-talde politikoek berariazko tokia 

dute marko honetan, 2030 Biltzarra. Bertan jasotzen dute etengabe prozesuaren inguruko 

informazioa, eta badute aukera elkarrizketan aritzeko, iritzia emateko eta ekarpenak egiteko.  

Bestalde, 2030 Batzordea hiriko eragile nagusien arteko topaketarako gunea da, hausnartzeko 

eta proposamenak egiteko estrategia osatzeko prozesuaren faseetan sortutako txostenen 

inguruan. 2030 Batzordean hiriko erakunde nagusiek parte hartzen dute: unibertsitateak, eragile 

ekonomiko eta sindikalak, baita auzo-elkarteak eta gizarte-erakundeak. Batzordea, 2020ko 

urtarrilaren 11n indarrean sartu zen Iruñeko Udaleko Herritarren Partaidetzarako Erregelamendu 

berriarekin bat, bertan jasota datorren Hiriko Gizarte Kontseilu bilakatuko da.  

Bestalde, 2030 Foroa, herritarren partaidetzako organo gorena, gune irekia da, publikoki deitzen 

da, eta informazioa emateaz gain, bertan elkarteen, kolektiboen eta herritarren iritziak eta 

ekarpenak jasotzen dira. Era berean, Auzo-eztabaidaguneak prozesuan iritziak eta ekarpenak 

biltzeko eta informazioa emateko guneak izan dira eta, lurraldeari dagokionez, parte-hartzea 

deslokalizatu dute. Halaber, Iruñeko Udaleko herritarren partaidetzarako plataforma digitala 

informazio-bidea da, eta kanala, proposamenak eta iritziak jasotzeko. Ildo horretan, emakumeen 

parte-hartzea ahalik eta gehien errazten saiatu da, eta horretarako bide guztiak erabili dira, hala 

fisikoak nola digitalak. 

Iruñeko Udaleko Estrategia Bulegoak diseinatu, planifikatu eta gauzatu du 2030 Estrategia 

egiteko lan teknikoa. Horretarako, Arloen arteko Batzorde baten laguntza izan du, udal-alor 
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guztiak engaiatzeko, eta zenbait unetan “ad hoc” osatutako Aditu-taldeak ere aritu dira 

proiektuen diagnostiko, planifikazio eta ebaluazio faseetan. 

Aditu-talde horiez gain, 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. 

 

2. IRUDIA: 2030 ESTRATEGIA – IRUÑEKO HIRI AGENDAREN GOBERNANTZA-EREDUA. 

2030 Estrategia egiteko prozesuak logika sekuentziala izan du, eta fase bakoitza gobernantza-

ereduko organo bakoitzarekin kontrastatu da, hau da, Alorren arteko Batzordearekin, 2030 

Biltzarrarekin, 2030 Batzordearekin eta 2030 Fororarekin; 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, 

besteak beste, Diagnostiko Estrategikoaren 18 lantaldeetan parte hartu zuten 106 emakumeak 

eta 98 gizonak. 
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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, herritarrek nahiz eragileek proiektu estrategikoen ideiak 

aurkezteko aukera izan zezaten hainbat bideren bitartez: aurrez aurre hiriko Civivox guztietan eta 

liburutegi publikoetan, eta digitalki Erabaki herritarren partaidetzarako web-plataformaren eta 

posta elektronikoaren bidez. Guztira, 160 proiektu-ideia baino gehiago jaso ziren, udal-

teknikariek eta hainbat instituzio eta erakundeetako profesionalek egindako lan teknikoaren 

ondoren. Emaitza 2030 Estrategiaren helburuak betetzen lagunduko duten proiektu 

estrategikoen zerrenda izanen da. Hori horrela, prozesuaren ondoren, jasotako proposamenen 

emaitza izanen da Iruñeko Hiri Agenda – 2030 Estrategiaren helburuak lortzen lagunduko duten 

proiektu estrategikoen zerrenda. 

Beraz, esan dezakegu agiri honetan jasotako prozesu osoaren azken emaitza, hau da, Iruñeko Hiri 

Agenda – 2030 Estrategiaren ikuspegia, zeregina eta balioak, lan kolektibo sendo baten emaitza 

direla. Ildo horretan, gobernantza-ereduaren markoak ahalbidetu du bat egitea emakume eta 

gizonen ikuspegiak, interesak eta parte-hartzea, hiriko eragileen izenean edo banaka. 
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3. DIAGNOSTIKOAREN LABURPENA 

Jarraian, diagnostikoaren ondorio nagusiak aurkeztuko dira, eta haien bidez aukera izanen da 

hiriaren egungo eredua arakatzeko, 10 gai estrategiko identifikatuta eta informazioa emanez gai 

bakoitzari dagokionez hiriak duen egungo egoeraren inguruan.  

Ondorioek 2030 ESTRATEGIA – Iruñeko Hiri Agendaren diagnostikoaren barruan egindako 

jardueren eta azterketen emaitzak laburbiltzen dituzte. Diagnostiko horrek honako prozesu 

sekuentzial hau izan du: 

 

3. IRUDIA: HIRIAREN DIAGNOSTIKOA EGITEKO SEKUENTZIA (GORRIZ). 

Jasotako helburuek errazago egin dute 2030eko hiri-eredurako agertokirik gertagarrienak 

zedarritu dituzten funtsezko gakoak identifikatzea eta ikuspegia, zeregina eta balioak, 

dimentsioak eta ildo nahiz helburu estrategikoak zehaztea, betiere onartuta hiriaren egungo 

egoera ezagutu gabe ezin direla ezarri 2030eko Iruñerako helburuak. 

METODOLOGIA  

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

udalerriaren garapen ekonomiko eta sozialerako funtsezko gakoak aztertzen dituena 

erreferentziazko beste hiri batzuetakoekin alderatuta; kanpo-azterlana (aukerak eta mehatxuak) 
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helburutzat duena hiriak kontrolatu ezin dituen faktoreak ezagutzea; 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.  

 

4. IRUDIA: DIAGNOSTIKOAREN ESKEMA METODOLOGIKOA. 

 

ZEHARKAKO ONDORIOAK GAI ESTRATEGIKOAREN ARABERA 

Atal honetan zeharkako ondorioak aurkezten dira, hau da, Diagnostikoaren fase batean baino 

gehiagotan atera diren ideia horiek. Zeharkakotasunari esker, ikusgarritasuna ematen zaie 2030 

ESTRATEGIA – Iruñeko Hiri Agenda diseinatu eta egiteko garrantzitsuen jotzen diren hiriaren 

alderdi horiei. Honako hauek dira sakonki aztertutako gai estrategikoak:  
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Metropoli-hiri polizentrikoa 
Azterlanean zehar hauteman da eskumen batzuk –haien ezaugarri eta ondorioak direla-eta 

udalaz gaindiko izaera nabarmena dutenak– Iruñean oraindik ere toki-udal ikuspegitik jorratzen 

direla. Horrek eragotzi du Iruñerrian izandako hirigintza-hedapenak edukitzea lurralde-, gizarte- 

eta ekonomia-konfigurazio horrek behar dituen euskarriak eta administrazio-kudeaketa egokia. 

Administrazio-eredu horrek zuzenean eragin du hainbat arlotan, hala nola mugikortasunean, 

hirigintzan, ekipamendu publikoetan eta etxerik gabeko pertsonen artan. Horrek hiriaren 

erdigunearen eta metropoli-eremuaren kanpoaldearen arteko deskonexioa areagotzen lagundu 

du, izan ere, azken horretan beste eragile batzuen eragina nabari da, hala nola hirigintza-

oztopoena eta orografiaren etenaldiarena.  

Ikusi da kudeaketa-deskonexio horrek baliabide, ekipamendu, zuzkidura komunitario eta 

zerbitzuen gabezia ekarri duela eremu batzuetan, batez ere honako auzo hauetan: Sanduzelai, 

Txantrea, Arrotxapea, Mendillorri, Lezkairuko Zaldua, Erripagaña eta Beloso/Bidezar. Era berean, 

hirigintza-oztopoek eragindako desoreka horiek erraztu dute bereizketa sozioekonomikoa 

agertzea toki-administrazioren aldetik babes eta pizgarri gutxiago jasotzen duten eremuetan.  

Halaber, gogoeta horiek argiki lotuta daude gai erabakigarri honi dagokionez aipatu diren aukera 

esanguratsuenetako batekin, harremana duena auzoak eta udalaz gaindiko eremuak 

berroneratzeko eta horien gizarte- eta hirigintza-garapena egiteko aukerarekin. Prozesu hori 

bultzatzeko aipatu diren ezaugarri garrantzitsuenetako batzuk lirateke auzo-entitateak sustatzea, 

hirigintza-eskumenak birformulatzea –tokiko maparen berritu dela aprobetxatuz–, auzoen 

espezializazioa eta Gendulaingo nahiz Salestarren UGPSen bidez irekitako lan-esparrua 

aprobetxatzea.  

Bestalde, behin eta berriro agertzen da garraio publikoa hobetzea, egunez eta gauez, linea-

kopuruaz eta maiztasunaz bezainbatean. Nahiz eta AMIAren lantaldeen fasean alderdi hori 
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indarguneen ikuspegitik ere aztertu, berriemaile gazteen lantegiaren emaitzak eta kanpoko 

azterlanak bide ematen dute eremu horretan hobetzeko zabaltzen diren aukeren inguruan 

hausnartzeko, bereziki zerbitzuaren egungo logika erradiala berrantolatzeko.  

Alderdi positiboen artean, aipatu behar da Iruñearen zentraltasuna, erabakitzeko ahalmena eta 

administrazio publikoaren gertutasuna hiriaren indargune nagusi gisa finkatzen direla gai 

erabakigarri honi dagokionez. Ziur aski, aurrekoaren ondorioz, Iruñeak erakutsi du udalerri 

mugakideekin koordinatzeko gaitasuna duela mankomunitateari dagozkion gaietan: ura, garraio 

publikoa, hondakinen kudeaketa eta UGPSak (PSIS). Lehen aipatutakoarekin bat, zerbitzuak 

deszentralizatzea eta berrantolatzea etorkizuneko aukeratzat har daiteke, aintzat hartzen badugu 

dimentsio horretan izandako esperientzia arrakastatsuak, betiere lortzen bada gainditzea 

konfrontazio alderdikoiaren testuingurua eta alderdi politiko ezberdinek gobernatutako 

udalerrien artean gauzak adosteko zailtasuna.  

Azkenik, aipagarria da polarizazio politiko horrek, antza, ez diola eragiten Iruñean bizitzearen 

inguruko gogobetetzeari, ezta nortasun propioa duten auzo batzuetan (Iturraman, esate 

baterako) garatu den kidetza-sentimendu indartsuari ere. Puntu horri dagokion adierazle 

esperantzagarri bat –hiri-espazioaren eta kapital sozialaren adierazle argia– da Iruña Urban 

Audit1-en hobekien baloratutako 10 hiri europarren artean egotea hirian bizitzearen inguruko 

gogobetetzeari dagokionez, zeina Iruñearen kasuan % 97ko indizekoa baita.  

Kudeaketa publiko berritzailea eta eraginkorra 
Kudeaketa publikoaz bezainbatean, azpimarratu behar da gardentasunak demokrazia 

garaikideetan duen garrantzia. Gai erabakigarri horri dagokionez, bateratasun-puntuak egon 

ziren datu kuantitatiboen eta Lantaldean jasotako pertzepzioen artean. Adibidez, barne-

azterlanean hauteman zen Iruñeak hobetzeko aukerak dituela adierazle hauetan: sarbidea 

informaziora, gardentasuna kontratazioetan, hitzarmenak, dirulaguntzak zerbitzuen kostuak eta 

gardentasuna, hirigintzan, obra publikoetan eta ingurumenean. Bestalde, lantaldeak aipatu zuen  

herritarren eta tokiko administrazioaren arteko konfiantza-arazoak daudela, eta aldi berean, 

adierazi zuen hautematen dutela administrazioa gardentasun eskaseko kulturarekin aritzen dela.  

Zerbitzu publikoei buruz egindako azterlanetan, Iruñeak dituen zenbait indargune identifikatu 

dira. Egindako inkesten arabera, parte-hartzaileen % 81ek uste du zerbitzu publikoak modu 

eraginkorrean kudeatzen direla, eta herritarren itxaropen eta beharrei erantzuten dietela. Hori 

horrela, Iruña lehen postuan dago Urban Auditek Europako beste hiri batzuekin egindako 

alderaketan. Zerbitzu publikoen eraginkortasuna ere positiboki baloratu zuten gazte-taldeekin 

egindako lantegian. Hala ere, gazteen taldeak uste du gabeziak daudela ekipamendu eta 

azpiegitura publikoen kudeaketan eta mugikortasunaren planifikazioan.   

                                                        

1 https://ec.europa.eu/eurostat/web/gisco/geodata/reference-data/administrative-units-statistical-units/urban-
audit  

https://ec.europa.eu/eurostat/web/gisco/geodata/reference-data/administrative-units-statistical-units/urban-audit
https://ec.europa.eu/eurostat/web/gisco/geodata/reference-data/administrative-units-statistical-units/urban-audit
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Bestalde, Iruñeko herritarren parte hartzeko kultura nabarmentzekoa da barneko AMIAn eta 

lantaldearekin egindako lantegian. Hala ere, aipatzen da –batez ere elkarrizketetan– herritarrek 

gero eta atsekabe-maila handiagoa dutela parte hartzeko prozesuez bezainbatean. 

Elkarrizketatuen arabera, horren arrazoia da parte hartzeko prozesuak ez direla ez 

elkarreraginekoak ez inklusiboak. Gainera, aipatzen da prozesu horiek amaitu ondoren ebaluazio 

metodologikoa egin beharko litzatekeela haien eraginkortasuna bermatze aldera. Azkenik, 

goraipatu behar da Administrazioaren eta tokiko elkarte eta entitateen arteko lankidetzak 

baduela zer hobetu, elkarrizketetan eta lantaldeetan azaldutako iritzien arabera.   

Era berean, hala barneko AMIAn –zehazki, elkarrizketetan– nola lantaldearen lantegian 

hainbatetan azpimarratu da beharrezkoa dela toki-administrazioa aldaketara eta teknologia 

berrietara egokitzea. Prozesu administratiboen digitalizazioa positiboki ebaluatu bazen ere, 

azpimarratu zen teknologia berrien erabilera sendotu litekeela herritarrei hurbiltzeko bide gisara, 

eta zeharka erabili gardentasunaren eta parte hartzeko prozesuen inguruko hutsune horiek 

gutxitzeko. Halaber, adierazi behar da egokitzapen eza horrek –elkarrizketatutako pertsona 

batzuek eta gai erabakigarri honi buruzko lantaldearen lantegian zehar aipatuak– teknologia 

berriei ez ezik, Administrazioari lotutako giza kapitala eta administrazio-prozedurak 

eguneratzeko beharrari ere egiten diola aipamena.  

Egindako azterketetan errepikatzen den beste alderdietako bat da adostasun eza eta 

ezegonkortasuna maila politiko eta instituzionalean, eta horrek eragotzi edo zailago egiten du 

hirian aldaketa benetan esanguratsuak ezartzea. Horregatik, lantaldeek beharrezkotzat jo zuten 

epe luzeko ikuspegi bateratua egotea, ahalbidetzeko Iruña behar berrietara egokitu dadila. 

Adostasun ezaz gain, toki-administrazioko departamentuen arteko deskoordinazioa aipatu da, 

baita sistema elektronikoen batasun eza ere.  

Azkenik, aipagarria da hezkuntzan egindako inbertsio handia, Espainiako gainerako 

probintzietako hiriburuekin alderatuta, zehazki batez bestekoa halako bi baino gehiago baita. 

Hala ere, gazteen taldearekin egindako lantegian aipatu da beharrezkoa dela hezkuntza 

sustatzea jasangarritasunarekin lotutako gaietan, ikastetxeetan informazio-hitzaldiak egitea eta 

tokiko hizkuntzako doako eskolak eskaintzea etorkinen gizarteratzea errazteko.    

I+G+B eta espezializazio adimenduna 
Nafarroako komunitateak ibilbide luzea du industriaren esparruan. Sektore horrek duen garrantzi 

handiaren erakusgarri da espezializazio produktiboaren eta lan-merkatuaren indizea, Nafarroa 

estatuko batez bestetik gora baitago hala industrian lan egiten duten lagun-kopuruan nola 

sektoreak eskualdearen BPGan duen pisuan. Barneko AMIAn bildutako datuen arabera, 

espezializazio maila altua lagungarria izan da sektoreak errazago bat egin dezan digitalizazio-

inertziarekin eta 4.0arekin; horrek balio erantsi argia ematen dio Nafarroako produktu 

manufakturatuari, eta Foru Komunitateak dituen esportazio-indize altuak azaltzen laguntzen du. 

Koiuntura honetako sektore onuradun nagusiak automozioa, industria biomedikoa eta energia 

berriztagarriak izan dira, Nafarroako eredu ekonomikoaren identitate-zeinuak.  
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Hala eta guztiz ere, ematen du berrikuntzaren aldeko bokazio horrek oraindik ez duela erabat 

ekoizpen-ehun osoan eragina izan, eta hauteman da dibertsifikazioa beharrezkoa dela 

Espezializazio Adimentsuaren Estrategiaren (S3) bidez estrategikotzat jo ziren sektore horiek 

bultzatzeko. Barne-azterlanean, azpimarratzen da I+Gan enpresek egiten duten gastua baxua 

dela estatuko batez bestekoarekin alderatuta, eta horren ondorioz ETEek oraindik ere ez dute 

teknologia-ezarpen handia ekipamendu informatiko, webgune korporatibo eta posta 

elektronikoaz bezainbatean. Joera horri gehitu behar dizkiogu giza kapitalaren eta lan-eskaeraren 

arteko harmonizazioa ekiditen duten beste dinamika batzuk, hala nola zahartze demografikoa 

eta enpresa teknologikoek 4.0an eta automatizazioan prestakuntza duten profesionalak 

kontratatzeko zailtasuna. 

Era berean, desadostasun-egoera dago barneko AMIAn jasotako informazioen eta gai hori jorratu 

duen lantaldearen artean. Azken horretan, nabarmendu zen gai erabakigarri honetan hiriak duen 

ahultasun garrantzitsuenetako bat dela I+G+Ban eta industrian egiten den inbertsio publikoa 

aldakorra eta eskasa izatea. Hala ere, eta barneko AMIAn jasotako informazioaren arabera, 

2017an Nafarroako administrazio publikoak, hain zuzen, ikerketan eta garapenean egiten den 

barne-gastua handitzeko aurrekontu-ekintzak bideratu zituen, eta estatu espainiarrean gai 

horretan inbertsiorik handiena egin zuen bigarren autonomia izan zen. Era berean, horri gehitu 

behar diogu Nafarroako foruek zerga-gaietan ematen duten erabakitzeko gaitasuna; horri esker, 

Espainiako gainerako tokiekin alderatuta Nafarroak berrikuntzari lotutako jardueren inguruko 

zerga-balantze askoz positiboagoa du.  

Erraztasun horiei esker, ETEak eta ekintzailetza garatzeko haztegi ideala da Nafarroa; hain 

zuzen, kanpoko azterlanean giltzarritzat jo diren joeretako bat da hori. Horrek abantaila handia 

ematen du berrikuntzari dagokionez enpresa handiekin alderatuta; izan ere, haien tamainak 

dinamismoa, barne-malgutasun eta erantzuteko gaitasun handiagoa dakarzkie inguruabar 

aldakorrei aurre egiteko.  

Argudio-ildo beretik, lantaldeek adierazi zuten, baita ere, Nafarroaren indargune nagusietako bat 

dela I+G+Baren eta digitalizazioaren alde egiten duen ekosistema bat izatea. Badirudi hori 

baieztatu egiten dela aintzat hartzen baditugu hala eskatutako patente-kopurua nola Nafarroak 

dituen ikertzaileen guztizkoa –bi kasuetan estatuko batez bestekoa baino askoz ere altuagoa–, 

barne-azterlanean adierazitakoarekin bat. Horrez gain, nabarmendu behar da ildo horretan 

Iruñeak esperientzia arrakastatsuak dituela, inspirazio-iturri eta abiapuntu gisa balio 

dezaketenak, hala nola ibilgailu elektrikoa, autonomoa eta konektatua bultzatzeko NaVEAC2 

ekimena, eta energia-ekoizpen jasangarria eta I+Ga lotzen dituzten enpresa-ekimenak.  

Era berean, barne-azterlanean eta barneko AMIAn azpimarratzen da Iruñeak unibertsitate-ikasle 

asko dituela eta NUPek berrikuntza-prozesuetan lankidetzan aritzeko aldeko jarrera duela. Hain 

zuzen, Iruña Espainian hezkuntzan gehien inbertitzen duen laugarren probintzia-hiriburua da, 

                                                        

2 https://www.naveac.com/  

https://www.naveac.com/
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biztanle bakoitzeko 84 €-ko gastuaz. Hortaz, sekulako abagunea dago unibertsitateetako 

ikerketa-lerroak erakundeekin eta herritarrekin interkonektatzeko, elkarlanerako inguruneak 

sustatzeko eta Iruña laborategi-hiri eta Smart City gisa kokatuko duten ekimenak bultzatzeko. 

Horretarako, berebiziko garrantzia dute kluster teknologikoek –enpresen arteko lankidetzaren 

bidez lehiakortasuna handitzeko sortuek–, erakunde publikoen eta unibertsitatearen sektorearen 

babesarekin, eta teknologia eskualdatuz.  

Azkenik, aintzat hartu behar da aukera-gune horiek sortzeko oztopo izanen diren kanpo-

mehatxuak, izan ere, haien ezaugarriak direla-eta hiriak ezin dituenez zuzenean kontrolatu, 

aurreikuspen- eta planifikazio-estrategia bateratu handia beharko dute. Alde batetik, barneko 

AMIAn mehatxu gisa hartzen dira enpresak eskala handiagoko metropoli-eremuetara joateko 

arriskua edo langileriaz eta finkatutako hirugarren sektoreaz bezainbatean lehiakorragoak 

direnetara, eta enpresa-ekimen berriak sortzeko arriskugarri jotzen da Nafarroan jada 

multinazional asko egotea. Lantaldean, aitzitik, ezaugarri horiek neurri apalagoan agertu ziren, 

oro har, mehatxu nagusi gisa lehenetsi baitziren sinergiak eraikitzeko zailtasunak eta 

digitalizazioari eta ezegonkortasun politikoari lotutako prozesuak homogeneizatzeko 

zailtasunak, estrategia global bat abiatzeko eragozpen gisa. Nolanahi ere, kanpoko lehia eta 

stakeholderren helburuen arteko koordinazio eza dira –aztertutako agiriak eta partaidetza-

lantegiak kontuan hartuz– eragozpen nagusiak I+G eta espezializazio adimenduneko estrategia 

partekatua sustatzeko. 

Hurbileko merkataritza-eredu berria 
Hiriak Smart city bilakatzea eta merkataritza Smart retail 3  bihurtzea batera doaz. Hiri-

hiperkonektagarritasunak, teknologia berriak bat-batean sartzeak eta kontsumo-aztura berriek 

erronka berriak sortzen dizkiote handituz doan eskaintza digitalaren ondorioz gero eta 

lehiakorragoa den sektore bati. Hala ere, onlineko merkataritzaren aurrerakada hirietan 

merkataritza-ehunaren zahartze-testuinguru batean gertatzen da, belaunaldi berriek interes 

gutxi erakusten baitute sektorean eta zailtasunak baitaude egokitzapen teknologikoko prozesuak 

abiatzeko. Paradigma-aldaketa horrek hiri-merkataritza ereduaren geruza guztiak birdefinitzera 

behartzen du, eta eredu horren ezaugarri globala ikusita pentsa dezakegu Iruña ezin dela prozesu 

horretatik kanpo geratu.  

Diagnostikoaren txostenean azpimarratu da Iruñeko merkataritza-ereduaren barne-logikak 

oraindik ere bide luzea duela aipatutako kanpo-mehatxu horiek arintzeko asmoz. Hain zuzen, 

Nafarroako hiriburua biztanleko metro koadro gehien dituen Europako bigarren hiria da 

merkataritza-gune handien dotazioari dagokionez. Eta hori hala izan da, barneko AMIAn aipatzen 

                                                        

3 Smart retail edo Retail 4.0 izenekoa gauzen Interneta erabiltzea da (IoT), eta big data azterlanak egitea 
kontsumitzailearen erosketa-esperientzia hobetu, marketin estrategikoa egin eta merkataritza-adimen gehiago 
lortzeko helburuarekin. Honako hauek dira, besteak beste, ildo horretan garrantzia hartzen ari diren gailu 
teknologikoetako batzuk: sentsoreak, kablerik gabeko konexio-teknologia, irrati-frekuentzia bidezko identifikazioa 
eta kontsumo-gailuak (Jayaram, 2017).  
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den bezala, kanpoaldean azalera handiko merkataritza-gune asko daudelako, eta horrek 

kanpoko traba-efektu bat eta ibilgailu pribatuarekiko mendekotasuna dakartza. 

Ildo beretik, barneko AMIAn antzemandako dinamiketako batek agerian uzten du saltoki txikien 

kopurua murriztu dela, bereziki Alde Zaharrean eta auzo finkatuetan, hala nola Arrotxapean eta 

Mendebaldean. Barneko AMIAn eta lantaldean aipatzen den bezala, prozesu hori erdialdeko 

auzoetan gertatzen den gentrifikazioaren eta higiezin-espekulazioaren ikuspegitik ere uler 

daiteke. Horrek tokiko saltokiak kanpoaldeko auzoetara sakabanatzea dakar, baita erdialdean 

merkataritza-azalera ez aktibo gehiago egotea ere.  

Era berean, lantaldeak hirian gainditu beharreko oztopo nagusitzat jo ditu honako hauek, besteak 

beste: merkataritza-ehunaren hondatzea eta deseguneratzea, sektorearen errentagarritasun 

baxua eta teknologia-ezarpen txikia. Sektorearen lanbide-trebakuntza txikia, bezero berriak 

erakartzeko prestakuntza eta motibazio gutxi duen giza kapitalarekin, horra lantegietan gehien 

aipatu den beste alderdietako bat. Horren ondorioz, barneko AMIAn hauteman da handitu dela 

hurbileko merkataritza edukitzearen inguruan herritarrek duten atsekabea, eta horrek Iruña 

Urban Audit inkestaren taularen beheko aldean kokatzen du adierazle horri dagokionez. 

Dena den, zenbait adierazle ikusita pentsa dezakegu merkataritza-baliabide jakin batzuk eta giza 

kapitalaren maila altua giltzarri izan daitezkeela eredu hurbilago eta jasangarriago bat ezartzeko. 

Gai horri buruzko lantaldean eta Erdialdeko lurralde-taldean nagusiki hiru indargune aipatu dira: 

merkatarita-ostalaritza-kultura arteko lotura oso trinkoa, kidetza-sentimendu errotua eta 

merkataritza-ehunaren antolaketa-maila altua; horrek erakusten du sektore honetan gizarte-

kapital intersekzional eta dinamikoa dagoela. Barneko AMIAn adierazitakoarekin bat, ezaugarri 

horiek gonbit egiten dute turismoa merkataritza-baliabide osagarri gisa optimizatzeko eta 

ikuspegi komertziala txertatzeko jarduera kulturaletan eta jai girokoetan.  

Bestalde, Nafarroak ibilbide historikoa duen gastronomia-eskaintza sendoa dauka. Jatorrizko 

deitura nazionalak dituzten produktuen % 3,1 eskualde honetan erregistratuta daude, eta horrek 

argi erakusten du gastronomiari dagokionez Iruña ongi kokatuta dagoela. Horrez gain, Nafarroak 

eskualde-produktu eta laborantza ekologikoko nekazaritzako elikagaietan duen eskaintzak bide 

ematen du gertuko eta kontsumo arduratsuko aukera berriak sortzeko. Hain zuzen, nekazaritza-

elikagaien industria Nafarroako lehenengo industria-sektorea da langile-kopuruari dagokionez, 

eta bigarren sektorea da oinarrizko prezioen ekoizpenaz bezainbatean, barneko AMIAren 

txostenean adierazitakoarekin bat.  

Era berean, gentrifikazio-prozesua arintzeari dagokionez, atsegin egiteko prozesuaren bidez 

erdialdeko saltokietara iristeko hobekuntzak positiboki baloratu ditu gai hori landu duen 

lantaldeak. Puntu horretan aukera argia ageri zaigu Alde Zaharrak historikoki izan dituen 

ezaugarri horiek berreskuratzen jarraitze aldera, hau da, erdialde bizia, jende askoren bilgunea 

eta jarduera ekonomiko zein merkataritzakoen erakargunea izan dadin. Hala ere, akatsa litzateke 

administrazio publikoen jarduketak bakarrik erdialdea berreskuratzera bideratzea, izan ere, 
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kanpoaldeko auzoetako saltoki txikiek ere arreta behar dute, abandonatuta geratzea ekiditeko 

eta belaunaldi-txandaketa nahiz lurralde-bereizketa bultzatzeko.  

Barneko AMIAn adierazitakoarekin bat, kontsumitzaileek berriz ere baloratu dituzte udalerrien 

erdialdea eta supermerkatu-ehuna, baita produktu jasangarriak eta 0 kilometrokoak ere.  

Beraz, ikuspegi integral eta integratzaileko lankidetza publiko-pribatua aukera aparta da puntu 

honetan. Administrazio-jarduketak hartzen duen norabidea giltzarri izanen da prozesu honetan, 

bai ekoizpen- eta banaketa-aukera jasangarriagoen euskarri izateko gertutasun-aldagaia 

aprobetxatuta, bai Smart kontzeptua merkataritzan ezartzeko aurrerapausoak emateko.  

Nazioartekotzea eta eredu turistiko jasangarria 
Hiri-markak hirien nortasunari zuzenean lotuta dauden erreferentziak dira, eta hiri bakoitzaren 

bizimoduaren balio erlazional, kultural, sozial eta ekonomikoan txertatzen diren aktibo 

estrategikoak dira. Iruñearen kasuan, hiriak berezkotzat dituen nortasun-elementuekin 

identifikatzen da, hala nola jendearen gertutasunarekin, ondare historiko eta kulturalarekin, 

Donejakue Bidearekin, gastronomiarekin eta tokiko produktuekin.  

Halaber, Nafarroako hiriburuak hiri berde, sanitario eta unibertsitarioen bereizgarri diren 

ezaugarriak ditu. Diagnostikoaren faseetan gehien nabarmendutako ezaugarrietako bat hiriko 

berdeguneekiko gogobetetze-maila altua da, baita ingurumen-kalitatean dagoen indize ona ere. 

Horrek bultzatzen du Iruña hiri berde eta osasungarritzat ulertzea; ezaugarri horren osagarri 

ditugu eskualdean dauden enpresa biomedikoen aintzatespen maila altua eta gai horri lotutako 

unibertsitateetako ikerketa-ildo ezberdinak. Hain zuzen, eta barneko AMIAn jasotako 

informazioekin bat, unibertsitate-ikasketak dituzten herritarren proportzio oso altua du Iruñeak, 

baita nazioartean sona eta proiekzioa dituzten bi unibertsitate ere.  

Bestalde, Nafarroako hiriburua ondare historiko eta kultural handiaren oinordeko da. Harresien 

eta katedralaren kontserbazio-egoera onak, sanferminek ematen duten nazioarteko proiekzioak 

eta hiriaren kokapen estrategikoari esker “Bidean Lehena” izateak kutsu pribilegiatua ematen 

diote hiriari ondare- eta kultura-aberastasunaz bezainbatean. Gainera, baliabide horiek erabat 

bateragarriak dira Iruñeak jomuga gastronomiko gisa duen kokapenarekin, izan ere, hura da 

bisitariek gehien eskatzen duten aktiboetako bat.  

Halaber, gogoeta horiek bat egiten dute gai hori landu duen lantaldean hautemandako indargune 

nagusietako batekin: ikasle nahiz bisitariei begirako erakarpen maila altua eta zerbitzu- eta 

zuzkidura-eskaintza ona. Bestalde, barneko AMIAn azpimarratzen da Iruñeak ratio onak dituela 

kanpo-merkataritzan, BPGren gaineko haren esportazio-maila askoz hobea baita estatuko batez 

bestekoa baino. Internazionalizazio-maila altu hori, beste zenbait eragilerekin uztartuta, hala nola 

iruindarrek turismoarekiko duten jarrera ona eta hirian bizitzearen inguruko gogobetetzea, 

erabilgarri izan daiteke bizi-kalitatean, aberastasun kulturalean eta Iruñean bizitzeak sortzen 

duen errotzean oinarritutako hiriaren kontakizun bat eraikitzeko.  
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Hala eta guztiz ere, Diagnostikoaren txostenean zehar hiriaren kanpo hedapenerako zenbait 

oztopo ere identifikatu dira. Lehenik eta behin, barne-azterlanean jaso da nazioarteko ikasle 

gutxi iristen direla, eta horri erantzun bat eman beharko zaio nazioartera begirako hiri 

unibertsitarioaren irudia bultzatu nahi bada. Bestalde, gai hori jorratzeko lantaldea kritikoagoa 

izan zen administrazioaren jardunarekin, izan ere, gai erabakigarri honetan oztopo argiak dira 

Udalak turismoan nahiz internazionalizazioan egiten duen inbertsio-maila eta udalaz gaindiko 

kolaborazio publiko-pribatua.  

Halaber, barneko AMIAn eta lantaldean aipatu da  hiriak berehalakoan heldu behar diola  

sanferminen zein festako eta kontrolik ezako turismoaren arteko loturari, izan ere, ikusi baita 

pertzepzio hori Iruña markaren erreferente bakarra bihurtzen hasi dela. Ziurrenik masa-

turismoaren gorakadaren ondorioz, barneko AMIAn Alde Zaharrean gentrifikazio prozesu bat 

identifikatu da, eta horrekin batera, zonaldean apartamentu turistikoen ugaritzea. Prozesu 

horren ondorioz, baliteke inbertsioak batez ere hiriaren erdialdean egitea, eta auzo ahaztuak eta 

“grisak” egotea (adibidez, Milagrosa eta Sanduzelai). Hain zuzen, COVIDak eragindako pandemiak 

argi eta garbi erakutsi digu masa-turismoaren ereduaren hauskortasuna eta beharrezkoa dela 

urtaro-izaera gainditzea eta turismo-eredu jasangarri baten alde egitea. 

Hori guztia lotuta dago hiri ertainek nortasun historiko eta kulturala galtzeko duten joera 

orokorrari; horrek kultur esperientzien homogeneizazioa dakar, eta turismoa eta lurralde-marka 

bat ez etortzea. Horiez gain, turismoa kudeatzeko estrategia jasangarriak ez egotea eta 

alderdien artean itunak egiteko eta lankidetzan aritzeko kultura eza mehatxu dira Iruñearen 

erakarpena hobetzeko Espainiako iparraldeko beste hiri batzuekin alderatuta. 

Nolanahi ere, azpimarratu behar da Iruñeak badituela potentzialtasunak gai erabakigarri honetan 

hiriaren posizionamendua arrakasta-eredu bilakatzeko. Horretarako, ezinbestekoa izanen da hiri 

sanitario, berde eta kulturalen beste esperientzia batzuk inspirazio iturri izatea, eta herritarrek 

aktiboki parte hartzea hiriaren irudia sortzeko prozesuan, horretaz jabetu eta hura hedatzen 

lagundu dezaten.  

Kultura eta industria sortzaileak  
Azken aldian Europako hiri handietan kultura-baloreak homogeneizatzeko izandako nazioarteko 

joeraren aurrean, lantaldeak uste du neurri handiagoan aprobetxatu eta sustatu behar dela 

Iruñeak duen kultur aberastasun eta aniztasuna. Horregatik, lantaldearen arabera, hiriak  marka 

kultural bat garatzeko aukera du, kokapena hobetzeko. Aztertutako informazio kualitatiboarekin 

eta zenbait parte-hartzaileren iritziarekin bat, marka kultural hori ezartzea kudeaketa 

publikoaren mende dago hein handi batean, jarraian aipatzen denarekin bat.  

Gai horretan aztertutako alor nagusietako bat da Udalak eta beste administrazio-maila batzuek 

kultura eta industria sortzaileez bezainbatean egiten duten kudeaketa. Alde batetik, barne-

azterlanean identifikatu zen kulturan egindako gastu publikoa estatuko batez bestekoa baino 

apur bat handiagoa dela; edonola ere, Iruña gai horretan ongi kokatuta dagoen hurbileko hiri 

batekin alderatuta –Donostiarekin– askoz atzerago dago. Bestetik, lantaldeak hobetzeko hainbat 
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aukera ikusi zituen. Lehenik eta behin, uste izan zuten kulturaren, administrazioaren, 

turismoaren eta hezkuntzaren arteko lotura sendotu beharko litzatekeela. Bereziki 

azpimarratzen zen kultura eta hezkuntza lotzeko aukera, modu horretan kulturako eta industria 

sortzaileetako profesionalak kulturaren eta kolektiboen arteko bitartekari bilakatzeko aukera izan 

zezaten. Bigarrenik, aipatu zen Udalak eta Nafarroako Gobernuak ez dutela kultur arloko 

estrategia bateratu bat landu, eta egoera hori ikusirik iradoki zuten epe luzeko ikuspegi kultural 

estrategiko bat ezarri behar dela kultura eta industria sortzaileak sustatzeko. Azkenik, 

deskoordinazio horrek arlo hori udalerrian sendotzeko aukerak mugatzeaz gain, lehiakortasuna 

ere galarazten dio hurbileko beste udalerri batzuekin alderatuta, izan ere, elkarrizketen 

txostenean aipatzen den bezala, udalerri mugakideetan handituz doan kultur eskaintzak kultura-

kontsumitzaile ohien edo potentzialen galera dakarkio Iruñeari.  

Egoera horri aurre egiteko, lantaldeak kultur eskaintzaren planifikazioa eta kudeaketa hobetzea 

proposatu du, hala lurraldeari dagokionez, nola ikusleen banaketa eta kolektibo guztiak sartzeari 

dagokionez. Kultur eredu inklusibo bat garatzeko beharrari dagokionez,  elkarrizketen 

txostenean adierazitakoarekin bat, aipatu behar da biztanleria-sektore jakin batzuek ez dutela 

kultura kontsumitzen. Zehazki, berriemaile gazteen lantegian azpimarratzen da gazteendako 

kultura- eta aisialdi-eskaintza handitu behar dela.   

Kultur eskaintza hau, hein handi batean, kulturguneen araberakoa da. Herritarrei egindako 

inkestan, inkestatutakoen % 89 pozik agertu zen hiriko kulturguneekin. Gainera, gazteen 

lantegian hiriaren indargune gisa agertu ziren kulturguneak berriz ere. Nolanahi ere, 

elkarrizketetan aipatu zen kulturguneak gutxiegi erabiltzen direla. Aipatu behar da gutxi 

erabiltzeak aukera ematen duela hala gune horien etekin ekonomikoa handitzeko nola 

gizarteratzea eta Nafarroako kultura sustatzeko. 

Azkenik, enpresa kultural nafarrak Nafarroako enpresa guztien ehunekoaren adierazgarri dira. 

Zehazki, guztizkoa aintzat hartuta, Nafarroa 5. autonomia-erkidegoa da enpresa kulturalen 

ordezkaritza handienari dagokionez. Hala ere, elkarrizketen txostenean eta lantaldean 

nabarmendu da Iruñeko industria kultural eta sortzailearen profesionalizazio eza. Era berean, 

uste dute kultura- eta sormen-ekoizpenaren formatua tokikoa dela, eta ez esportagarria; 

horrek lehiakortasuna galtzea dakar nazioan zein nazioartean.  Hori horrela, toki-

administrazioak badauka tokiko enpresei haien sorkuntzen ekoizpenaren profesionalizazioan 

laguntzeko aukera.  

Etxebizitza, hiri-oreka eta paisaia  
Hainbat jarduketa-esparruk osatzen dute gai hau. Jarraian, horren inguruko ideia eta gogoeta 

aipagarrienak aurkeztuko ditugu. Esate baterako, gai horri dagozkion esparruen kudeaketa 

publikoaz bezainbatean, barne-azterlanarekin bat, Iruñeak Etxebizitzan eta Hirigintzan egiten 

duen gastu publikoa estatuko batez bestekoa baino altuagoa da –nahiz eta hurbileko hiri batzuek, 

hala nola Donostiak eta Santanderrek, egiten duten gastua baino baxuagoa izan–. Hala ere, 

elkarrizketetan aipatu da toki-administrazioak eta udalaz gaindiko administrazioek ez dutela hiri-
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paisaia, hirigintza, mugikortasuna eta ingurumen-jasangarritasuna planifikatzeko ikuspegi 

orokorrik, eta horrek zailago egiten duela planak garatzea elkarrekiko logika partekatu eta 

koherente batetik.  

Etxebizitzari dagokionez, nabarmendu behar da prezioen inguruan kezka dagoela, eta hala 

adierazi dute inkestetan, lantaldearekin egindako lantegian, berriemaile gazteen taldearekin 

egindako lantegian eta Iparra I eta Erdialdea lurralde-taldeetan. Zehazki, azken lurralde-talde 

horretan aipatu dute hutsik dauden etxebizitzekin lotutako arazoak. Horrez gain, Iparra II 

lurralde-taldeak uste du kalitatezko etxebizitza merkeen eskaintza aukera bat izan daitekeela, 

bereziki bertako auzoetarako. Era berean, elkarrizketen eta lantaldeen arabera, etxebizitzen 

eskaintzaren eta eskariaren artean orekarik ez egotearen beste arrazoietako bat etxebizitzen 

tamaina da, ez baitaude pertsona guztien, gizon zein emakume izan, beharretara egokiturik. Hori 

dela eta, lantaldeak uste du etxebizitza-tipologia berriak sustatzea aukera bat dela behar horiek 

ase ahal izateko.  

Bestalde, lantaldearen arabera, etxebizitzen kalitatea eta irisgarritasuna hobetzeko aukera dira, 

izan ere, azterketa historikoan deskribatutakoarekin bat, etxebizitzen ehuneko handi batean 

birgaitze-lanak egitea beharrezkoa da, isolamendu-baldintzak eta irisgarritasun-mugak direla eta. 

Elkarrizketen txostenean, lantaldearekin egindako lantegian eta Iparra I lurralde-taldearen 

lantegian aipatu da etxebizitzak birgaitzea aukera bat dela energia-eraginkortasuneko irizpideak 

ezartzeko eta mugikortasun-arazoak dituzten gizon eta emakumeei sarbidea errazteko. Aipatu 

behar da gaur egun Iruña etxebizitzak birgaitzeko programa batzuk eta energia-eraginkortasunari 

buruzko neurriak ezartzen ari dela.  

Behin eta berriro agertu dira lantaldean lurralde-desorekei buruzko gogoetak, hala hirietakoak 

nola eskualdekoak. Gogoeta horiek bat datoz inkesten emaitzekin, auzoarekiko asebetetze-

mailak desberdinak baitira batez ere auzoaren arabera. Era berean, Iparra I lurralde-taldeak eta 

Iparra II lurralde-taldeak adierazi dute auzoetan badirela desorekak eta bereizketak. Gainera, 

Ekialdeko lurralde-taldeak nabarmendu du desoreka horiekin batera gizarte-desorekak ere 

badirela, eta horrek desberdintasunak areagotzen ditu. Azkenik, gazteek egindako gogoeten % 

14tan aipatu da ekipamendu eta azpiegitura publikoen eskaintza handitu behar dela. Zehazki, 

haien kezkak eta proposamenak lotuta daude kirola egiteko zentro eta guneekin, osasun-

zentroekin eta egun dauden espazioak hobeto aprobetxatzearekin. Desoreka horiek hiri-

berroneratzea sustatzeko aukera dira, eta gogoeta hori behin eta berriz errepikatu da hala 

lantaldean nola Iparra II eta Ekialdeko lurralde-taldeetan.  

Hiriaren indargune nagusietako bat –inkestetan eta lantaldean nabarmentzen dena– 

berdeguneak dira. Inkestatutakoen % 92 pozik zeuden hiriko berdeguneekin; puntuazio horren 

arabera, Iruña 4. tokian dago Urban Auditek Europako beste hiri batzuekin egindako alderaketan. 

Horrez gain, Iparra II lurralde-taldean nabarmendu dute berdeguneak direla eremu horretako 

indargune nagusiak. Berdegune, espazio publiko, plaza eta oinezkoen eremuei dagokienez Iruña 

Europan ongi kokatuta egotea aukera bat izan daiteke hiria eremu horietan erreferentzia izan 

dadin, elkarrizketen txostenean adierazitakoarekin bat. 
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Kolektibo zaurgarrien gizarteratzea, kultur aniztasuna, elkarbizitza eta bizi-kalitatea 
Hiri baten bizi-kalitatea ez dago soilik aldagai sozioekonomikoen pean, hiri-ingurunearen 

baldintza orokorren eta osasun-baldintzen araberakoa ere izaten baita. Iruñean herritarren 

ehuneko oso handia (% 97) hirian bizitzeaz pozik dago, inkesten analisian nabarmentzen 

denarekin bat. Hain zuzen, lantaldeak aipatzen dituen indarguneetako bat da Iruña hiri 

erakargarria eta bizi-kalitate altukoa dela.  

Barne-azterlanean herritarren enpleguari lotutako zenbait adierazle ebaluatu dira. Alde batetik, 

aipagarria da urteko batezbesteko soldata estatuko batez bestekoa baino askoz altuagoa dela; 

alabaina, Euskal Autonomia Erkidegokoa baino baxuagoa da. Bestetik, soldata-arrakalari 

dagokionez, urteko batezbesteko soldatan gizonen eta emakumeen artean dagoen 

desberdintasuna Nafarroan (% 28,4) Espainian (% 21,5) baino 7 puntu altuagoa da. Halaber, 

Lehiakortasun indizean, Iruña estatuko eta inguruko hirien batez bestekoaren azpitik dago 

kontratu mugagabeen tasaren adierazlean. Langabeziari dagokionez, batezbesteko langabezia-

tasa eta gazteen langabezia-tasa estatuko batez bestekoa baino baxuagoa da. Dena den, 44 

urtetik gorakoen langabezia-tasa altuagoa da. Aipatu behar da berriemaile gazteekin egindako 

lantegian nabarmendu zela enplegua eta lan-egonkortasuna sustatzeko beharra, oro har, hala 

gazteen kasuan nola gainerako helduen kasuan. Halaber, aintzat hartu behar da Iruñean 

emakumeek jarduera-tasa txikiagoa eta langabezia-tasa altuagoa dutela, eta lanaldi partzialeko 

kontratu gehiago sinatzen dituztela. 

Diagnostikoan zehar datu batzuk eskuratu dira hiri-ingurunearen baldintza orokorrei eta osasun-

baldintzei lotutako alderdi hauen inguruan: herritarren segurtasuna, ingurumen-kalitatea eta 

demografia.  Herritarren segurtasunean, aipatu behar da Iruña kriminalitate-tasaren adierazlean 

emaitza kaskarrak dituen hirietako bat dela. Inkestatutakoen artean, segurtasun-gabeziaren 

hautemate-indizerik altuenak dituztenak Sanduzelai eta Ermitagaña auzokoak dira. Ingurumen-

kalitateari dagokionez, Iruñeak estatuko batez bestekoak baino postu askoz ere altuagoa du 

ingurumen-kalitateko indizean, barne-azterlanean deskribatutakoarekin bat. Azkenik, 

populazioaren zahartze-joera eragina izaten ari da hala Iruñeko nola Espainiako gainerako 

tokietako biztanleria-piramidean. Joera hori bizi-itxaropena handitzearen eta jaiotza-tasaren 

txikitzearen ondorio da. Honako eragile hauei esker orekatzen da Iruñeko populazio-

konposizioa: adin ertaineko etorkinen etorrera, etorkinen jaiotza-tasa altuagoa, eta 

unibertsitateak, izan ere, barneko AMIAn adierazitakoarekin bat, gazteen erakargune izateak 

indargune bihurtzen ditu.   

Gizarte-kohesioaz bezainbatean, lantaldean nabarmendu da elkarte-ehuna indartsua, anitza eta 

kolaboratzailea dela. Gainera, inkestatutako pertsonen % 88k uste du Iruñeko herritarrengan 

konfiantza eduki daitekeela. Alabaina, lantaldeak hobetzeko aukerak ikusi ditu zatiketa eta 

polarizazio sozial, politiko eta lurraldekoan, eta horri lotuta doan eskola-, gizarte- eta ekonomia-

bereizketan, bai eta pobreziaren nahiz immigrazioaren kriminalizazioan ere, zeinak zailago 

egiten baitu zaurgarritasun-egoeran dauden gizon eta emakume horien gizarteratzea.  
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Zaurgarritasun-egoeran dauden gizon eta emakumeen gizarteratzearen gaia behin eta berriz 

errepikatu da diagnostikoaren fase osoan. Hiriak gai horretaz dituen ezaugarri nagusiak dira 

gizarte-zerbitzuen bateratze-falta (lantaldea), etxebizitza eskuratzeko arazoak (elkarrizketak), 

prekarietatea eta lan-merkatutik kanpo geratzea (lantaldea) eta ekipamendu publikorik ez 

egotea kolektibo horien aisialdiko beharrak asetzeko (elkarrizketak). Hala ere, lantaldeak uste du 

Iruñeak baduela gizarte-zaurgarritasunari erantzuteko gaitasuna.  

Gizarteratze-behar hori hainbat lantegitan errepikatu da. Alde batetik, berriemaile gazteen 

lantegian gogoeten % 7 kolektibo zaurgarrien gizarteratzeari buruzkoak dira. Hobekuntza-

proposamenen artean zeuden adinekoei baliabideak handitzeko beharra, kultur aniztasuna 

sustatzea espazio publikoaren irisgarritasuna hobetzeko esku-hartzeen bidez, eta babes 

handiagoa ematea adingabeei. Bestalde, lurralde-taldeekin egindako lantegietan –bereziki Iparra 

I eta Iparra II lurralde-taldeetan– ere azpimarratu da aniztasun kulturala eta belaunaldi artekoa 

txertatu eta bultzatzeko beharra. Iparra II taldean mehatxu garrantzitsutzat jo zen erakundeen 

babes falta kulturaniztasuna txertatzeko.  Gainera, Hegomendebaldea lurralde-taldearekin 

egindako lantegian bereziki aipatu zen kulturarteko eta belaunaldiarteko topaguneak gaitzeko 

beharra.  

Oro har, Iruñean pobreziaren arrisku-tasa % 23,5 zen 2016an, eta, inkesten arabera, honako 

auzo hauetan zegoen pobrezia-hautematerik handiena: Sanduzelai, Alde Zaharra, Arrotxapea, 

Lezkairuko Zaldua eta Buztintxuri. Jarraian, diagnostikoan zehar hainbat kolektibo zaurgarriri 

buruz lortutako berariazko informazioa aurkeztuko dugu. 

Lehenik eta behin, immigranteen % 69 pobrezia eta gizarte-bazterketako arriskuan daude. 

Gainera, kolektibo horren gizarteratzeari dagokionez, bakarrik inkestatutakoen % 57k uste dute 

ongi gizarteraturik daudela. Era berean, Iparra I lurralde-taldearekin egindako lantegian 

nabarmendu zen jatorrian oinarritutako diskriminazioari buruzko gogoeta.  

Bigarrenik, genero-desberdinkeriari dagokionez, aipatu behar da, azterketa historikoan jasotako 

datuen arabera, etxeko lanen banaketa gero eta orekatuagoa dela. Hala ere, gobernuetan eta 

enpresetan erabakiak hartzeko guneetan emakumeak falta dira, baita soldata altuagoak 

dituzten lan teknikoetan eta ingeniari-lanetan ere.  

Hirugarrenik, elkarrizketen txostenean nabarmendu da 65 urtetik gorako pertsonen egiturazko 

abandonua, batez ere energia-pobreziaz, irisgarritasun-arazoez eta aisialdi-baliabide nahiz 

harremanetarako tokien gabeziaz bezainbatean. Azpimarratu behar da Iruñeko 65 urtetik 

gorakoen % 59 emakumeak direla. Iturrama eta Donibane auzoek dute zahartze-indizerik 

altuena, horietan bizi direnen % 30 inguru zaharrak baitira. Horrez gain, Hegomendebaldea 

lurralde-taldean bereziki aipatu da herritarren zahartzea eta gazteak erakartzeko beharra.  

Azkenik, nabarmendu behar da berriemaile gazteen taldearekin egindako lantegian 

mugikortasun inklusiboaren inguruko gogoeta andana egin direla, mugikortasun urria, ikusmen-

desgaitasuna edo entzumen-desgaitasuna duten kolektiboei zuzenduta. 
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Aldaketa mugikortasunaren paradigman 
Iruñerrian izandako hirigintza-hedapenak hazkunde zentrifugoko logika izan du, eta ibilgailu 

pribatuarekiko mendekotasun altua eragin du, baita mugikortasun-estrategiaren ikuspegi 

sektoriala ere. Alde batetik, prozesu horrek deskoordinazioa eragin du Iruñeak dituen interesen 

eta arian-arian metropoli-inguruan sartu diren udalerriek –Barañain, Sarriguren eta Noain– 

dituztenen artean. Bestalde, diagnostikoak balio izan du identifikatzeko mugikortasunari lotutako 

hainbat alderdi barne hartzen dituzten planetan ez daudela garapen-irizpide bateratuak, izan 

ere, udalerri bakoitzak esparru juridiko propioa garatu du arlo horretan (gaur egun, 

mugikortasuneko 17 ordenantza desberdin daude Iruñeko metropoli-eremuan). 

Eragile horiei oso lotuta, barne-azterlanean nabarmendu da hobetzeko puntuetako bat dela 

Iruñeak garraioan biztanle bakoitzeko egiten duen gastu publikoa, izan ere, oso baxua da (13 € 

biztanleko, Donostiak eta Santanderrek dituzten indizeetatik urruti). Era berean, barneko AMIAn 

ikusi da ziklo-sareak konexio gutxi dituela. Bestalde, gai hori lantzeko lantaldean aipatu zen gaur 

egungo inbertsio-mailaren ondorioz arazoak sor daitezkeela mugikortasun urriko pertsonen 

irisgarritasunean eta mugikortasun bertikaleko egituren arteko interkonexioan.  

Era berean, diagnostikoan egindako analisietan nabarmendu da Nafarroan oso finkatuta dagoela 

ibilgailu pribatua erabiltzearen aldeko kultura eta legedia. Barneko AMIAn, adibidez, adierazi da 

2013an joan-etorrien % 41 ibilgailu pribatuetan egin zela, eta azken urteetan estatuko hirien 

artean Iruña dela motorizazio-indizea gehien handitu duenetako bat.  Bestalde, gai hori landu 

duen lantaldeak mehatxu garbitzat jo du hainbeste urtez logika horri jarraitzeak ekarri duen 

errotzea. Gainera, beldur dira joera horrek zirkulazioa eta kutsadura areagotuko dituen; hala 

nabarmendu zuten Ekialde eta Iparra II lurralde-taldeek. 

Dena den, lantaldeak nabarmendu zuenarekin bat, Iruñearen hiri-diseinuak badu ahalmena 

mugikortasun-paradigma jasangarriago berriak bultzatzeko. Esate baterako, indargune horren 

adierazgarri da hiriak bide-istripuen tasa txikia duela, eta horri esker, barne-azterlaneko puntu 

horretan hobekien dagoen hiria da. Halaber, barne-azterlanean aztertutako hiriekin alderatuta, 

Iruñeak ziklistendako sare zabala du, eta gaur egun Bidegorrien Plan bat garatzen ari da 

azpiegitura horren segida finkatzeko. Gainera, egindako inkesten arabera, hiri-garraio publikoari 

dagokionez, asebetetze-indize altua dago.  

Horrez gain, badirudi belaunaldi berriak arazoak duen garrantziaz ohartu direla, izan ere, 

berriemaile gazteen lantegian landutako gogoeten % 36 mugikortasunari buruzkoak ziren. Oro 

har, honako gai hauen inguruko kezka adierazi zuten: mugikortasun inklusibo eta jasangarria, 

azpiegituren egoera eta garraio publikoaren planifikazioa.  

Identifikatutako indarguneak ikusita, pentsa dezakegu Nafarroako hiriburuak baduela ahalmena 

mugikortasuna ikuspegi trinko batetik abiatuta planifikatzeko, oinezkoen eta ziklisten joan-

etorriak eta garraio publikoa indartuz, kanpoko azterlanean deskribatutakoarekin bat. Ildo 

horretan, udalaz gaindiko garraio publikoaren sarea hobetze aldera hauteman den beste aukera 
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bat da zeharkako garraio-lineak txertatzea, egun zerbitzuak ematen duen eskaintza erradialaren 

osagarri.  

Bestalde, kanpoko azterlaneko informazioarekin bat, garraioaren elektrifikazioa nazioarteko 

joera atzeraezina da, abantaila asko baititu: alternatiba garbia eta berritzailea da, eta irtenbidea 

ematen dio hirien kutsaduraren arazoari. Hain zuzen, barneko AMIAn laburtzen den moduan, 

Iruñeak potentzialtasun asko ditu sektore horretan. Energia berriztagarrien azpiegitura handia 

edukitzeaz gain, hiriak badu esperientzia mugikortasun elektrikoa sustatzen duten proiektuak 

(esaterako, STARDUST4 eta NaVEAC) eta ziklisten mugikortasunari lotuta airearen kutsadura 

neurtzeko proiektuak (LIFE Respira5) garatzeari dagokionez.  

Beraz, barneko AMIAN adierazitakoarekin bat, hiriak testuinguru egokia du energia 

berriztagarriak eta mugikortasuna lotzeko formula berriekin esperimentatze aldera, lagungarria 

izan dadin Iruña garraio jasangarrian laborategi-hiria eta erreferentea izateko. 

Trantsizio ekologikoa 
Hiriak dira klima-aldaketaren eragile nagusiak. Kanpoko azterlanean zehazten da hiriek 

munduko energiaren % 78 kontsumitzen dutela, karbono dioxidoaren guztizkoaren % 60 sortzen 

dutela eta berotegi-efektuko isurketen kopuru handia eragiten dutela. Era berean, hiriak oso 

kalteberak dira klima-krisiak eraginen dituen ondorioei dagokienez, izan ere, krisiak 

azpiegituretan ondorio negatiboak izanen ditu, oinarrizko hiri-zerbitzuak eskuratzea zailagoa 

izanen da, eta hirietan bizi-kalitatea okerragoa izanen da. Horregatik, nazioarteko zenbait 

erakundek ohartarazi dute krisia berehala helduko dela eta beharrezkoa dela oparotasuna 

sustatu eta planeta babestuko duten hiri-politikak bultzatzea.  

Ildo horretan, klima-aldaketak berekin dakartzan erronkei egokitzeko hiriek lehenbailehen landu 

behar dituzten hiru zeregin identifikatu ditu Europako Hiri Agendak. Lehenik eta behin, egungo 

material eta produktuak gehiago berrerabiltzea, konpontzea, berritzea eta birziklatzea, horrela 

hazkundea eta lan-aukerak bultzatzeko. Bigarrenik, hiri-eredu trinko eta bizigarri batera bidean 

aurrerapausoak ematea, eta naturan oinarritutako irtenbideak txertatzea hiri-espazio 

jasangarriak, erresilienteak eta bizigarriak eraikitzeko tresna gisa. Azkenik, airearen kalitatea 

lehentasunezko ardatzetako bat izatea, kutsatzaile sorta handi bati lotutako arauak eta alderdi 

teknikoak hobetuz.  

Diagnostiko honen zenbait fasetan nabarmendutakoarekin bat, adierazle batzuk ikusita uler 

daiteke Iruñeak aurrea hartu zuela trantsizio ekologikoko aipatu prozesuetan. Horren adibide da 

Energia Jasangarrirako Ekintza Planean 2020. urterako isurketa-murrizketen arloan ezarritako 

helburuak garaia baino lehenago bete izana, edo Udalaren Energia Zerbitzuak nazioan lortu 

duen aitortza (bi gaiak barneko AMIAn jorratu dira). Halaber, hiriak parke eta lorategien 

eskaintza zabala du, eta, barne-azterlanean jasotako datuen arabera, airearen kalitateari 

                                                        

4 http://stardustproject.eu/  
5 http://www.liferespira.eu/es/  
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dagokionez Espainiako indizerik onenetako bat du. Gai hori landu zuen lantaldeak ere 

nabarmendu zituen ezaugarri horiek, eta hiriaren aktibo nagusitzat jo zituen hala hiri-

ingurunearen, zerbitzuen eta ekintza publikoaren kalitatea nola Iruñean bizi diren gizon-

emakumeen parte hartze eta kontzientzia-maila handia.  

Era berean, eta barneko AMIAn egindako ekarpenekin bat, Foru Komunitateak energia 

berriztagarrien azpiegitura publiko-pribatu handia du (2017an ekoiztutako elektrizitatearen % 61 

jatorri berriztagarrikoa zen, bereziki eolikoa), eta horri esker sektore hori berrikuntza 

teknologikoko proiektuei lotzeko aukera egon da. Kanpoko azterlanean ere merkatu-aukera 

handia hauteman da ildo horretan, Nafarroa Espainiako sare elektrikoaren mapan oso ongi 

kokatuta egoteaz gain zuzeneko lotura baitu oso defizitarioak diren beste autonomia batzuekin. 

Bestalde, nekazaritza-elikagaien industria nafarra oso hedatuta dago Foru Komunitatean, eta 

horrek elikagaien joan-etorrietako garraioen kopurua murrizten du, eta elikadura burujabetzako 

prozesuak sustatu.  

Alabaina, Iruñeak ere badu zer hobetu lortu nahi den trantsizio berde horretara heltzeko; batez 

ere mugikortasun-ereduan eta administrazioaren eguneratze faltan. Lehenik eta behin, barneko 

AMIAn identifikatutako ahulgune nagusietako bat egungo mugikortasun-egitura metropolitarra 

da, oso zentrifugoa eta ibilgailu pribatuaren mendekoa baita. Ahulgune hori ageriago egin dute 

lantaldeak egindako ekarpenek, izan ere, kritikatu egin dituzte automobil-industriak Nafarroan 

hartu duen garrantzia eta mugikortasun jasangarriko sistemen egokitzapenean izandako 

atzerapenak.  

Era berean, barne-azterlanean landutako adierazleen arabera, Nafarroako hiriburuak kokapen 

baxu samarra dauka aztertutako gainerako hiriekin alderatuta Udalak ingurumenera 

bideratutako gastu publikoari dagokionez. Gainera, lantaldeek identifikatu dute kudeaketa 

publikoan dagoen zatiketa eta ekologiaren inguruko neurri guztiak babeste dituen lege-

esparruko gabeziak, argi utziz administrazioko jurisdikzioa eguneratzeko beharra dagoela. 

Lantaldeak ingurumen-kontzientzia eskasa ere ikusi zuen, eta hortik etor daiteke barneko AMIAn 

behatutako mehatxu bat, alegia, geldialdi bat gertatzea Energia Jasangarrirako Ekintza Planaren 

betetze goiztiarraren ondorioz.  

Ondorio gisa, hazkunde-paradigma jasangarri eta erresiliente bat lortzea moteltzen duten bi 

alderdi nabarmendu behar dira: esparru publikoa klima-aldaketara egokitzeko erritmo geldoa, 

eta ekonomia- nahiz balio-eredu erabat ez jasangarriaren jarraipena. Orain arte, hiriek erakutsi 

dute ez direla gai BPGa handitzeko energia- eta baliabide-kontsumoa handitu gabe; hortaz, 

ekintza publikoa eta berrikuntza eredu-aldaketa bultzatzeko giltzarri dira.  

Ildo beretik, eta joeren kanpo-azterlanean adierazitakoen haritik, klima-aldaketaren erronkari 

aurre egiteko sektore publiko eta pribatuaren konpromiso handiagoa behar da, baita lankidetza 

bateratu baterako mekanismoak ere, barne hartuta klimaren inguruko proiektuetan inbertsioak 

egitea eta herritarren sentsibilizazio, hezkuntza eta parte hartze handiagoa. Gizarte-eragile 

guztiak engaiatzeak baino ez du ahalbidetuko karbono gutxiko beste ekonomia batera iragatea, 
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zeina eraginkorra izanen baita baliabide- eta energia-kontsumoari dagokionez, eta erresistentea, 

klima-aldaketen aurrean, garapen ekonomikoan eta ongizatean kalterik eragin gabe.
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4. PROSPEKTIBAREN LABURPENA 

Diagnostikoaren emaitzetatik abiatuta etorkizunera begirako ariketa bat egin zen, Iruñearen 

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

agertoki gertagarrienak zedarritzen dituena.  

Ondorioek 2030 ESTRATEGIArako prospektibaren barruan egindako jardueren eta azterketen 

emaitzak laburbiltzen dituzte. Emaitza horiek dimentsioak eta ildo estrategikoak lehenestea 

erraztu dute, eta, ondorioz, hiria ikuspegi estrategikora bideratuko duten proiektuen oinarriak 

ezartzea ahalbidetu dute, emaitzek hiriaren funtsezko gakoak zedarritzen baitituzte, hau da, 

eragin handiena duten horiek, eta, aldi berean, batik bat Iruñearen garapenaren mende 

daudenak.  

METODOLOGIA  

Iruñeko 2030 ESTRATEGIAren prospektibak honako bi fase hauek izan ditu:  

 

5. IRUDIA: 2030 ESTRATEGIAREN PROSPEKTIBAREN FASEAK 

EMAITZAK 

Egitura-azterketa  
Hona egitura-azterketaren ondorioz sortutako funtsezko aldagaiak –gai estrategiko batean eragin 

handia dute eta, aldi berean, gai estrategikoari buruzko beste aldagai batzuen mendekoak dira– 

gai estrategiko bakoitzean:  
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6. IRUDIA: GAI ESTRATEGIKO BAKOITZERAKO FUNTSEZKO ALDAGAIAK 

Agertokiak eraikitzea  
Funtsezko aldagaiak hipotesi bihurtzeko, aldez aurretik funtsezko aldagaiak aldagai konposatu 

bihurtu dira (kontzeptualki esanahi bera duten aldagaiak batu dira). Behin eraldaketa hori eginda, 

azterlanean erabili diren 6 hipotesiak lortu dira.  

Hipotesi-kopurua 

eta kodea 

HIPOTESIA 

 

1. HIPOTESIA 

MetropLP 

 

Zure ustez, zer probabilitate dago 2030ean Iruñeko administrazio 

publikoaren erakundeek epe luzerako ikuspegi 

metropolitarrarekin jardun dezaten? 

 

 

 

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? 
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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? 

 

 

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? 

 

 

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? 

 

 

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? 

 

7. 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 arrunta gutxi gorabehera % 50 dela.   
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Gertatzeko probabilitate positiboa 

 

8. IRUDIA: HIPOTESIAK GERTATZEKO PROBABILITATE POSITIBOA 

 

Gertatzeko probabilitate baldintzatua  

 

9. IRUDIA: HIPOTESIAK GERTATZEKO PROBABILITATE BALDINTZATUA 

 

Azkenik, prospektibaren azken faseari esker, 2030eko Iruñerako balizko 5 agertoki eraiki ahal izan 

ditugu, agertoki bakoitza gertatzeko probabilitateak oinarri hartuta (6 hipotesiak gertatzearen 

edo ez gertatzearen arteko uztarketa). Emaitzek erraztu egiten dute 2030 Estrategiaren gai 

estrategikoak lehenestea, baita horien dimentsio, ildo, helburu eta ekintza estrategikoak ere.  

Eragin-hierarkia Mendekotasun-hierarkia 
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Gertatzeko probabilitate gehien dituzten 5 agertokiak 

 

10. IRUDIA: AGERTOKI GERTAGARRIENAK 

 

Agertokiak gertatzeko probabilitatea 

 

11. IRUDIA: AGERTOKIAK GERTATZEKO PROBABILITATEA 

 

ONDORIOAK  

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.  
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Hori horrela, prospektibaren ondorio hori aintzat hartu da marko estrategikoa diseinatzeko, 

zeinak 6 hipotesiak eta horien dimentsioak, ildoak eta helburuak barne hartzen baititu.   
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5. 2030 ESTRATEGIAREN EGINKIZUNA, IKUSPEGIA ETA BALIOAK  

EGINKIZUNA 

Eginkizunak zehazten du 2030 Estrategiaren izateko arrazoia, funtsezko xedea eta eraginen 

duen inpaktua. Hori horrela, honela zehaztu da eginkizuna: 

 

 

 “2030 Estrategia – Iruñeko Hiri Agendaren eginkizuna da tokiko eragile guztien 

ekintzak koordinatzea elkarrekin bat egin dezaten eta ahaleginak bidera daitezen 

nahi eta partekatzen dugun hiri-eredu horretara hurbiltzeko helburua lortzera.” 
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IKUSPEGIA 

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 

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

kultur ikuspegitik erakargarria, ezagupenerako zubi eta hiri-eraldaketa prozesuetan 

lehiakorra gobernantza parte-hartzaile, garden eta eraginkor baten bidez.” 

 “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.” 
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motibatu eta gidatzen dituena. Hala, Iruñeko honako ikuspegi hau zehaztu da 2030erako: 

BALIOAK 

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:  

 

12. IRUDIA: 2030 ESTRATEGIAREN BALIOAK 

Berdintasuna  
Emakume eta gizonen arteko berdintasuna pertsona guztiendako oinarrizko eskubidea da, baita 

demokraziaren balio nagusi bat ere. Erabat betetzeko xedez, eskubide hori legez aitortzeaz gain, 

egiatan gauzatu behar da, eta bizitzaren alderdi guztietan –politiko, ekonomiko, sozial eta 

kulturalean– erabili. Berdintasunean oinarritutako gizartea lortzeko, berebiziko garrantzia du 

hiriek genero-zeharkakotasuna bete-betean txertatzea udal politiketan eta haien planifikazioan, 

antolaketan, garapenean eta ebaluazioan. Gaur egungo eta etorkizuneko Iruñean, emakumeen 

eta gizonen arteko benetako berdintasuna arrakasta ekonomiko eta sozialaren gakoa da. Hori 
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dela eta, 2030 Estrategia egiteko, betetzeko eta garatzeko prozesuan berdintasuna funtsezko 

balio gisa txertatu behar da. Horrela, 2030 Estrategia egiteko eta diseinatzeko aintzat hartu dira 

emakume eta gizonen arteko desberdinkeriak, eta horiek ezabatzeko estrategiak identifikatu 

dira; era berean, horiek kontuan hartu beharko dira Estrategia sorburu duten proiektu 

estrategikoak diseinatzeko eta garatzeko. 

Parte-hartzea  
Parte-hartzea ezinbesteko baldintza dugu osoko gobernagarritasun demokratikora heltzeko; izan 

ere, pertsonak beren bizitzaren eta hiriaren diseinuan eta eraikuntzan parte hartzea eta 

protagonista izatea baitakar. Estrategiaren faseetako bakoitza garatzeko lurralde-eragile 

guztien, herritarren, gizarte zibilaren, sektore pribatuaren eta sektore publikoaren inklusioa 

eta parte hartze aktiboa behar da, betiere gizonen eta emakumeen parte-hartze orekatua 

bermatuta. Parte-hartze horrek estrategiaren ezarpenari lotutako jarduketen arrakasta bermatu 

eta prozesuan zehar garatzen diren esku-hartzeen onarpen- eta zilegitasun-maila handituko du.  

Inklusioa  
Nazio Batuen Garapen Jasangarrirako Helburuek (2030 Agenda), desberdinkerien kontrako 

borrokari dagokionez, xedetzat dute pertsona guztien gizarteratzea eta inklusio ekonomiko nahiz 

politikoa sendotzea eta bultzatzea, haien adina, sexua, desgaitasuna, arraza, etnia, jatorria, 

erlijioa, egoera ekonomikoa edo bestelako ezaugarriak edozein izanik ere. Inklusioak funtsezko 

balioetako bat izan behar du, eta genero-, adin-, etnia- eta irisgarritasun-ikuspegia txertatu 

behar da estrategia garatzeko eta ezartzeko fase guztietan. Hori horrela, pertsonen aurrerapen 

soziala eta profesionala bultzatuko duten ekintzak egitea sustatuko da, eta aldi berean pertsonen 

inklusioaren alde eginen da.  

Ekologia  
Plangintza estrategikoa egin bitartean eta hura ezartzean aintzat hartuko dira dimentsio 

ekologikoa, klimatikoa eta ingurumenekoa, eta horrela hiriak konpromisoa hartuko du garapen 

jasangarri baten alde egiteko, gaur egungo beharrak ase eta etorkizuneko belaunaldienak 

arriskuan jarri gabe. Horrela uztartzen ahalko dira epe luzera gizarte ongizatea kualitatiboki 

hobetzea eta baliabideen erabilera eraginkorra egitea.  

Bizikidetza 
Hirietan gizon eta emakume asko bizi dira eremu oso txiki batean. Pertsonek elkarren artean 

harremanak izan behar dituzte bizitza osoa eta gogobetegarria edukitzeko. Harreman horiek giro 

onean eta atseginean egiteko, hiriak bizikidetza bultzatu behar du, besteekiko begirunea 

sustatuta –horiek bestelako pentsamoldeak edukita ere–. Hau da, honako hauek sustatu behar 

ditu: elkartasuna, tolerantzia, adiskidetzea eta erantzunkidetasuna.  
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Irisgarritasun unibertsala 
Ingurunea aldatzea gizarte osoaren ardura da, eta, bereziki, botere publikoena, pertsona guztiek 

aukera izan dezaten horiek aukera-berdintasunean erabiltzeko eta gozatzeko. Irisgarritasun 

gabezia oso diskriminazio-modu sotila da, desgaitasuna duten pertsonek eta zaintza-lanak nahiz 

bizitzaren jasangarritasuna bere gain hartu behar dutenek pairatzen dutena. Horregatik, 

funtsezkoa da hiriek irisgarritasun unibertsala ezartzeko lan egitea, ingurune guztiak 

ulergarriak, erabilgarriak eta baliagarriak izan daitezen gizon nahiz emakume guztientzat, eroso 

eta segurtasunez erabiltzeko ahalik eta modurik naturalenean, pertsona guztiei begirako 

diseinuaren estrategia aplikatuz. 

Adin-ikuspegia 
Haurrak, gazteak eta adinekoak dira adin-talderik zaurgarrienak, bereziki, hirietan. Hala ere, 

hiriak gutxitan pentsatu eta garatzen dira haien beharrak aintzat hartuta, eta ez zaie diseinu-

prozesuan parte hartzeko aukerarik ematen. Ildo horretan, etorkizuneko hiriak diseinatu behar 

dira adin-talde orotako gizon nahiz emakume guztiek –bereziki, zaurgarrienek– haien bizi-

proiektua ahalik eta modurik seguru, eroso eta autonomoan garatzeko aukera izan dezaten.  
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6. DIMENTSIOAK, ILDOAK ETA HELBURU ESTRATEGIKOAK 

Diagnostikoari eta prospektibari esker, hamar urtera begira “desiratutako hiria” –ikuspegian 

zehaztutakoa– lortzen lagunduko duten hainbat Helburu Estrategiko zehaztu ziren. Helburuak 

zenbait ekintza-ildotan egituratu dira, eta horiek bost Dimentsiotan, jarraian erakusten den 

bezala. 

 

   



 

 

  

IRUÑEKO HIRI AGENDA – 2030 ESTRATEGIA  48 / 83 

 

        

 

   

13. IRUDIA: 2030 ESTRATEGIA - IRUÑEKO HIRI AGENDAREN DIMENTSIOAK, ILDO ESTRATEGIKOAK ETA HELBURUAK 
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Honako taula honetan ikus daitekeen bezala, Iruñeko 2030 Estrategiaren helburu estrategikoek 

Espainiako Hiri Agendaren espektro osoa barne hartzen dute, baita berariazko helburuak ere6.  

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 9.1 9.2 10.1 10.2 10.3 10.4

OE1 1 1

OE2 1 1

OE3 1

OE4 1 1

OE5 1 1 1 1 1 1

OE6 1

OE7 1

OE8 1 1 1

OE9 1 1

OE10 1

OE11 1

OE12 1

OE13 1 1 1

OE14 1

OE15

OE16

OE17 1

OE18 1 1

OE19 1

OE20 1

OE21 1

OE22 1

OE23 1

OE24 1

OE25 1

OE26 1

OE27 1

OE28 1

OE29 1

5. Dim.: Iruña 

Berritzailea, 

Ezagutzaren 

Ekonomiarekin 

bat

2030 ESTRATEGIAKO 

DIMENTSIOAK ETA 

HEBURUAK

ESPAINIAKO HIRI AGENDAREN HELBURUAK

1. Dim.: Iruña 

Berdea, 

Ekologikoa eta 

Klimarekin 

Engaiatua

2. Dim.: 

Gizarte-

Inklusioaren 

aldeko Iruña

3. Dim.: Iruña, 

Kudeaketa 

Publiko eta 

Berritzaile eta 

Integrala duen 

Hiria

4. Dim.: Iruña 

Sortzailea, 

Turismo 

Jasangarriaren 

Aldekoa

 

14. IRUDIA: IRUÑEKO 2030 ESTRATEGIAREN ETA ESPAINIAKO HIRI AGENDAREN HELBURUEN MATRIZEA. 

29 Helburu Estrategiko horiek bat datoz Nazio Batuen 2030 Agendak ezarritako Garapen 

Jasangarrirako Helburuekin eta Nafarroako Espezializazio Adimentsuaren Estrategiarekin (S3). 

Asimilazio horren inguruko xehetasunak agiri honen 2. Eranskinean eskura daude.  

Hurrengo ataletan zehaztuta datoz 2030 Estrategiaren Helburu Estrategikoak. 

 

 

1. DIMENTSIOA. IRUÑA BERDEA, EKOLOGIKOA ETA KLIMAREKIN ENGAIATUA 

Klima-aldaketa zenbait eragin izaten ari da, globalki, sistema fisikoetan, biologikoetan eta giza-

sistemetan, eta horien aurrean berehala jardun behar da. COVID-19ak eragindako krisiak, 

                                                        

6 Espainiako Hiri Agendaren berariazko Helburuak eskuragarri daude agiri honen 2. Eranskinean eta Espainiako Hiri 
Agendaren webgunean (https://www.aue.gob.es/que-es-la-aue#Agenda_Urbana_Espanola)  

https://www.aue.gob.es/que-es-la-aue#Agenda_Urbana_Espanola
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Europako Itun Berdea (Green Deal)7 kolokan jartzeaz gain, ingurumenarekiko abegitsuagoak eta 

maila guztietan jasangarriagoak diren gizarteetara jotzeko beharra sendotu du. Hori horrela, 

Europar Batasunaren suspertze-funtsak (Next Generation EU) –750.000 M€ baino gehiagoko 

aurrekontua dute (EBren BPGaren % 5 inguru)– koronabirusaren pandemiak eragindako 

berehalako kalte ekonomiko eta sozialak onbideratzera bideratuko dira, eta xede dute “egungo 

nahiz etorkizuneko erronkei hobeki aurre egiteko prest egonen den Europa ekologikoago, 

digitalago eta erresilienteagoa” lortzea 8. Testuinguru horretan, hiriaren erronka da klima-

aldaketa gutxitzea eta horretara egokitzea modu eraginkor eta jasangarrian, hiri berdea, 

ekologikoa eta klimarekin erabat engaiatua bilakatzeko.  

Hiri jasangarri batek zerbitzu ekologiko, sozial eta, are, ekonomikoak eskainiko dituen 

berdeguneen sare bat izan behar du, klima-aldaketaren ondorioetara egokitu eta horiek 

arintzeko asmoz. Era berean, hiri jasangarri batean nabarmendu behar da administrazio 

publikoen, eragile sozial eta ekonomikoen eta herritarren konpromisoa ingurumenarekin, 

baliabide naturalen kontserbazioarekin, biodibertsitatearekin eta klimarekin. Horregatik, hirien 

diseinua eta kudeaketa ingurumen inpaktua aintzat hartuz egin behar da, eta bizitzeko 

ingurumen kalitate ezin hobea bultzatuta. 

Hiriek energia behar dute funtzionatzeko, baina hiri jasangarri batek eraginkortasunean eta 

energia garbi eta berriztagarrian oinarritutako energia-eredu bat izan behar du, betiere 

klimaren ikuspuntutik neutraltasunera hurbiltzea bilatuz, erregai fosilak erabiltzearen ondoriozko 

karbono-isurpenik gabe.  

Era berean, hiri jasangarri eta ekologiko batek herritarren osasuna eta ongizate pertsonala 

bultzatu eta bizi-kalitatea hobetzen du. Horrela jokatuta aurrera egiten duen hiri-ereduan natura 

eta hiria elkarrekin bizi eta batera existitzen dira, bertan bizi diren gizon eta emakumeen 

mesedetan.  

Norabide estrategikoaren adierazpena 

Hiri ekologiko eta arduratsua nahi dugu, behartutako mugikortasuna murriztu eta garraiobide 

osasungarri eta jasangarrien alde egiten duena, herritarren beharrei egokitu eta ingurumen-

inpaktu batere ez edo baxua eraginda. 

Klima-aldaketarekin engaiatutako hiria nahi dugu, sareko honelako energia-eredu berri batez 

hornituta: orekatuagoa, energia-eraginkortasunaren bultzatzailea, energia berriztagarriak ahalik 

eta gehien aprobetxatzen dituena eta klima-aldaketarako eragin txikienekoa, epe luzera karbono-

aztarnarik ez edukitzeari begira. 

Ingurumen-jasangarritasuna identitate-zeinu eta lehentasun izanen duen hiri bat nahi dugu, 

hala herritarrentzat nola erakunde publiko eta eragile pribatuentzat. Naturguneak eta 

biodibertsitatea babestuko dituen hiri bat. Kontsumo arduratsuarekin eta ekonomia 
                                                        

7 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es  
8 https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en
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zirkularrarekin engaiatutako hiria, berrerabiltzea eta materialen birziklatzea maximizatu eta 

hondakinen sorrera murriztuko duena. 

1. I Iruña hiria, mugikortasun osasungarri, jasangarri, inklusibo eta irisgarriaren aldekoa 
2030ean, Iruñeak batez ere garraiobide jasangarrienetan –oinezko, bizikleta eta garraio 

publikoan– oinarritutako mugikortasun-eredua izanen du. Eredu jasangarriagoa, 

osasungarriagoa, inklusiboagoa eta kutsadura gutxiagokoa delako. Hirigintza-politikekin 

koordinatuta mugikortasun-beharrak murrizten dituen eredu bat. Klima-aldaketarekin 

konpromiso handiagoa duen eredu bat. Iruñerriko hiri-errealitatea aintzat hartzen duen eredu 

bat, eta eragile eskudunen arteko lankidetza abiapuntu duena. Gizartearen aldaketetara eta 

teknologia berrien garapenera egokitu eta horiek aintzat hartzen dituen eredu bat, 

mugikortasun jasangarriko era berriak barne hartzen dituena. 

1. HE Mugikortasun eredu osasungarriago, jasangarriago, inklusiboago eta irisgarriagoa 

erdiestea. 

Iruñeak lortu du mugikortasun jasangarriko eredu bat ezartzea, hau da, osasungarriagoa, 

inklusiboagoa eta kutsadura gutxiagokoa, Iruñerriko gainerako erakundeekin 

koordinazioan eta mugikortasun beharrak murriztuta. Oinezkoa ardatz duen eredu bat, 

eta motorrik gabe mugitzeko moduei eta garraio publikoari lehentasuna ematen diena. 

Ibilgailu pribatuaren erabilera arrazionalizatzen duen eredu bat, ibilgailu eraginkorragoen 

aldeko aldaketa bultzatzen duena, eta teknologia berrietan oinarritu eta mugikortasun-

era berrietara egokitzen dena. Horretarako, hurbileko hiriaren alde egin eta garraiobide 

jasangarriak bultzatuko dira.  

2. I Iruña hiria, klimarekin eta energia-trantsizioarekin engaiatua 
2030ean, Iruña energiari dagokionez oso eraginkorra da, eta erreferentzia bat Europako 

hirietan. Energia-eskari txikia asetzeko, tokiko eta eskualdeko hainbat energia-iturri 

berriztagarri eta kogenerazioa erabiltzen dira. Energia banatzeko sare adimendunei esker, 

irtenbide deszentralizatuak erabil daitezke. 2030ean, Iruñeak energia-sistema adimendun eta 

integratua du, klima-aldaketari aurre egiteko erabakigarria. Energia trantsizioak ekarritako 

sistemek beroa eta energia ekoiztu, biltegiratu, banatu, administratu eta hornitu egiten dute. 

Sistema deszentralizatuagoak dira, malguak, eskarian oinarrituak, eta, azken batean, karbono-

aztarnarik gabeak. Energia lorgarria eta eskuragarria da, hala herritarrentzat nola enpresentzat. 

Hiriak klima-aldaketan duen eragin negatiboa murriztu da, Europako eta nazioarteko helburuekin 

bat, eta hiria klima-aldaketak dakartzan arriskuetara egokitu da. 

2. HE Hiria eredugarri bilakatzea Europan aldaketa klimatikora egokitzen eta haren 

eraginak gutxitzen 

2030ean, dituen indarguneak eta baliabide energetikoak aprobetxatuz, Iruña garapen 

jasangarrian erreferentea da Europan, energiaren kudeaketa eta erabilera eraginkor eta 

arduratsuari esker, zeinak ahalbidetzen baitio klima-aldaketaren ondorioetara egokitzea 

eta horiek gutxitzea, nazioarteko helburu eta konpromisoekin bat, berrikuntza 
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teknologikoa bultzatuta eta tokiko ekonomiaren lehiakortasuna handituta. Helburu hori 

lortzeko, lurralde- eta hiri-eredua klima-aldaketaren ondorioetara egokituta egonen da, 

eta horien prebentzioan aurrerapausoak emanen ditugu, eta berotegi-efektuko gasen 

isurpenak murriztu. 

3. HE Hiri-energiako eredu berri bat ezartzea, oinarri hartuta energia-eraginkortasuna, 

energia berriztagarriak eta teknologia berriak 

2030ean, Iruñearen energia-ereduak energia-eskaria txikiagotzen du, energia 

berriztagarrien tokiko hainbat iturri erabiltzen ditu, biltegiratze-aukerak baliatzen ditu eta 

kudeaketa-plataforma adimendunen bidez kudeatzen da. Energia-eredu deszentralizatua 

da, hiri osoa energiaz hornitzen duena arrazoizko prezio batean, eta herritarrek nahiz 

kontsumitzaileek energia sortzea bultzatzen duena. Laburbilduz, 2030ean energiari 

dagokionez askoz ere eraginkorragoak izanen gara, eta energia aurrezteko gaitasun 

handiagoa izanen dugu. 

3. I Iruña hiria, naturazalea, ekologikoa eta arduratsua 
2030ean, Iruñean ekosistema naturalaren elementu ugariak modu integralean elkarri lotuta 

daude hiri-sistema sozial, ekonomiko eta kulturalean. Jarduera ekonomikoak eta hiri-hazkundea 

alderdi kultural, sozial eta ingurumenekoekin uztartzen dituen hiri bat, baliabideen kontsumoa 

eta hondakinen sorrera txikiagotzen duen ekonomia zirkularraren bultzatzaile. Korridore 

ekologikoen sare zabalak daude, nekazaritza-eremuak, zuhaiztiak eta berdeguneak; aisialdi 

osasungarriko hamaika aukera eskaintzen dituen ingurune bat, belaunaldi guztietako pertsonak 

sasoian mantendu eta, gainera, elikagai osasungarriak eta gertukoak ematen dituena. Berdegune 

atsegin eta seguruek gonbit egiten diete pertsona guztiei kanpoan denbora gehiago egon 

daitezen, eta hirian bizitza soziala sustatzen dute. Bizimodu ekologikoak bizitoki atsegina eta 

erakargarria bihurtzen du hiria; herritarrak horretaz harro daude eta hiriarekiko erabateko 

identifikazioa dute.  

4. HE Hiriko azpiegitura berdeari ahalik eta etekinik handiena ateratzea ingurua zainduz 

2030ean, Iruña hiri trinko eta berdea da, hiri-paisaia zaindu eta erakargarria eskaintzen 

du, baita maila oneko osasun publikoa eta kalitatezko eremu publikoak bermatzen dituen 

uztarketa funtzionala ere. Herritar guztiei berdegune eta gune irekietarako sarbidea 

errazten die, ondare naturala zein kulturala eta toki historikoak zaindu eta egoki 

erabiltzen ditu. Hori horrela, 2030ean, azpiegitura berde eta urdinak hobeak izanen dira, 

haien testuinguru naturalari lotuta egonen dira, eta horrela eremu publikoen kalitatea eta  

irisgarritasun unibertsala bermatuko da.  

5. HE. Eraginkortasuna handitzea baliabide naturalen erabileran, eta haien kutsadura 

murriztea. 

2030ean, Iruñeak, kontsumo- eta berrikuntza-gunea den aldetik, kontsumitzeko era eta 

bizi-estilo ekologikoagoak nahiz arduratsuagoak erraztu eta bultzatzen ditu. Baliabide 

naturalei ahalik eta onura gehien ateratzen die eta aldi berean ekonomia zirkularra 
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sustatzen du, tokiko garapena bultzatzeaz batera hondakinen sorrera eta kutsadura 

txikiagotzen dituena. 2030ean, Iruñeak gizakien osasunerako ingurumen-kalitate ezin 

hobea du, aire garbia eta zarata-maila baxua. Itxura batean erraza den helburu horrek 

berekin dakar lurzorua lurralde-ingurunearekin modu bateragarrian antolatzea, aldi 

berean ahalbidetzeko ondare natural zein kulturala gordetzea eta hobetzea eta paisaia 

babestea; horrek hiri-ingurumen hobea ekarriko luke, eta kutsaduraren murrizketa. 

Horrekin batera, baliabide naturalen kudeaketa jasangarria egin behar da: uraren 

erabilera optimoa, materialen zikloaren itxieraren sustapena, eta hondakinen murrizketa 

nabarmena, prebentzioa eta birziklatzea baliatuta. 

 

15. IRUDIA: 1. DIMENTSIOAREN ILDOAK ETA HELBURUAK. 

 

Aldaketarako eragileak 

 Iruñerriko Hiri Mugikortasun Jasangarriko Plana (PMUSCP) 

 NAVEAC ekimena (Ibilgailu Elektriko, Autonomo eta Konektatua – Nafarroa) 

 Klima Aldaketa eta Energia Trantsizioko Foru Legea (osatze-prozesuan) 

 Nafarroako 2030erako Energia Plana (PEN 2030) 

 Nafarroako Hondakinen Plana (2017-2027) 

 Klima-aldaketaren Nafarroako Bideo-orria 2017-2030-2050 (KLINA) 

 Energia Trantsizio eta Klima-Aldaketarako Iruñeko Estrategia 

 Iruñerriko Mankomunitatearen Klima Aldaketarako Estrategia 

https://participartepmus.es/sites/default/files/Pacto_por_la_movilidad.pdf
https://www.naveac.com/
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/pen2030definitivo20171226comprimido.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/3295_plan_pigrn_anexo.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/AE5EB2EC-64A8-4B0E-8584-D683B3E5CE2D/409037/hojarutamar19.PDF
https://www.pamplona.es/agenciaenergetica/estrategia-transicion-energetica-y-cambio-climatico-2030
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 Nafarroako Azpiegitura Berdeen Estrategia 

 Nafarroa Green Trantsizio Ekologikorako Estrategia 

 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/estrategia-infraestructura-verde-navarra
https://reactivar.navarra.es/es/navarra-green
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2. DIMENTSIOA. GIZARTE-INKLUSIOAREN ALDEKO IRUÑA 

Iruñean bizi diren pertsonak hiriaren aktibo nagusia dira, baita haren arima ere. Horregatik, 

hiria Iruñean bizi diren pertsona guztientzat diseinatu behar da. Immigrazioak, herritarren 

zahartzeak eta handituz doan bereizketa ekonomiko, sozial eta espazialak tokiko komunitate 

itxiak sortzea eragin dezakete, baita gizarte-kohesioa galtzea eta ghettoak sortzea ere. Iruñeak 

duen erronka bereizketa horri aurre egitea da, eta dibertsitatea bihurtzea berrikuntza, 

hazkundea eta ongizatea bultzatuko duen indarra.  

Gizarte-inklusioaren aldekoa eta lurralde-oreka duen hiriak herritar guztien garapen 

ekonomiko eta soziala errazten du, bereizketarik egin gabe adinaren, gaitasun fisiko edo 

intelektualen eta maila sozioekonomikoaren artean. Hiria polizentrikoa izatea herritarrentzat 

onuragarria da, eremuak eta ekipamenduak modu bidezkoan banatzen baitira lurraldean 

barna, eta errazten du egunero hainbat jarduera sozial, kultural eta ekonomiko egitea eta 

etxebizitza arrazoizko nahiz energetikoki eraginkorrak eskuratzea.  

Inklusioaren aldeko hiri batean, hiri-azpiegiturak kolektibo guztien beharrekin bat egituratzen 

dira, bereziki gizartean bazterturik gelditzeko arriskuan dauden kolektiboek dituztenekin. 

Horregatik, hainbat gune dinamizatzen dira, zeinetan belaunaldiarteko eta kulturarteko 

harremanek gizon eta emakume guztien inklusioa errazten baitute hiriaren esparruetan. Hori 

horrela, herritar guztiek modu bidezkoan eskura ditzakete urbanizazioaren onurak.  

Era berean, hiriak zerbitzu publikoak eta hurbileko merkataritza ditu eskura, eta horrek auzoen 

gizarte-ehunaren alde egiten du, kohesioa handitu, bizikidetza bultzatu eta bizi-kalitatea 

hobetzen baitu. 

Norabide estrategikoaren adierazpena 

Komunitate eta auzo guztietan ongizate eta bizi-kalitate maila altua duen hiria nahi dugu. 

Adinekoek bizitza duin eta independentea izateko eta bizitza sozial nahiz kulturalean parte 

hartzeko aukera izanen duten hiri bat nahi dugu, non auzoak adin guztietako gizon eta 

emakumeentzat –bereziki haurrentzat– erakargarriak eta seguruak izanen baitira; non 

desgaitasunak dituzten pertsonak independenteak izan, gizartean nahiz lan-munduan 

integraturik egon eta komunitate-bizitzaren partaide izanen diren, eta non ez baita izanen 

inolako desberdinkeriarik emakume eta gizonen artean aipatutako edozein egoeratan. 

Auzoetan gizarte-kohesio, oreka eta integrazio, segurtasun eta egonkortasun handia duen hiria 

nahi dugu, eta espazio-bereizketa maila baxukoa. 

Auzo guztietan saltokien eta zerbitzu publikoen eskaintza askotarikoa eta orekatua duen hiria 

nahi dugu, modu horretan aukera egon dadin merkataritza eta eguneroko zerbitzuak hornitzeko, 

ibilgailu pribatuan mugitzeko beharra ahalik eta gehien murriztu dadin. 

Justizia sozial handiko hiria nahi dugu, pobreziarik, gizarte-bazterketarik eta diskriminaziorik 

gabea, eta pertsona guztiei bizi-baldintza duinak eskaintzen dizkiena, etxebizitzarako sarbide 
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sozialki orekatua duena eta etxebizitza-parke egoki eta eskuragarriaren jabe, demografia- eta 

familia-eredu berriei egokitua. 

4. I Iruña, hiri integratzailea 
2030ean, Iruña alderdi guztietan integratzailea izanen da, herritar guztiei tresnak ematen 

baitizkie pertsonalki eta lanean garatu daitezen. Bereziki, zaurgarritasun-egoeran dauden 

pertsona guztien laneratzea laguntzen du, gizarte-elkarreraginerako aukerak eskaintzen ditu 

kulturarteko eta belaunaldiarteko harremanak erraztuz, eta bereziki aintzat hartzen ditu 

emakumeek dituzten beharrak prestakuntza eta profesionalizazioa jasotzeko eta lanpostu bat 

eskuratzeko berdintasun egoeretan.   

6. HE Herritarren gizarte-inklusioa, kulturala eta belaunaldien artekoa lortzea, oro har, 

hiriko gizarte- eta ekonomia-ehunean. 

Iruñeak maila sozioekonomiko, kultura eta adin ezberdinetako kolektiboen arteko gizarte-

elkarreragina bultzatzen du. Gainera, laguntza soziala eta ekonomikoa emateko 

prebentzio-baliabide pertsonalizatuak ditu pertsona zaurgarrienen pobrezia eta gizarte-

bazterketa arriskua ekiditeko hiri-ingurune xumeetan.   

7. HE Kalitatezko lan aukerak gehitzea kolektibo zaurgarrientzat 

Iruñeko gizarte-ehunak lan aukera onak eskaintzen dizkie kolektibo zaurgarriei, haien 

jatorria edo adina edozein delarik ere. Beraz, helburua da aukera-berdintasuna bilatzea 

genero, adin eta gaitasunei lotutako ikuspegia aintzat hartuta.   

5. I Iruña hiria, auzoen arteko orekaduna 
2030ean, Iruña osatzen duten auzoek behar dituzten guneak eta ekipamenduak eskaintzen 

dizkiete herritarrei pertsonalki eta lanean garatu daitezen. Horrela, auzo bakoitzak 

sozioekonomikoki eta kulturalki desberdinak diren herritarrak erakartzea lortzen du, auzoen 

arteko bereizketa desagerraraziz. Hori horrela, ildoaren xedea da trinkotasuna, hiri-oreka eta 

oinarrizko zerbitzuen zuzkidura sustatzen dituen hiri-eredua zehaztea. 

8. HE Banaketa-eredu orekatua ezartzea ekipamendu eta zerbitzu publikoetan 

Iruñeak dituen ekipamenduak modu polizentrikoan banatzen ditu, jarduerak eta gizarte-

bizitza biltzen dituzten“auzoetako zentroak” bultzatzen ditu, egun dauden ekipamenduak 

aprobetxatu eta lurzoruen erabileren banaketa planifikatzen du gizon eta emakume 

guztiek zerbitzuak eta ekipamenduak modu bidezkoan eskuragarri izan ditzaten, haien 

bizitokia edozein delarik ere. Azken finean, xedea da konplexutasun funtzionala eta 

askotariko erabilerak bermatzea.   

9. HE Bereizketa sozioekonomikoa murriztea auzoen artean 

Adin, jatorri eta maila sozioekonomikoaz bezainbatean, Iruñeko biztanleak modu 

proportzionalago eta bidezkoagoan banatzen dira hiriko auzoetan, eta horrela espazio-

bereizketari amaiera ematen zaio, eta kulturarteko nahiz belaunaldiarteko harremanen, 

eta, azken finean, gizarte-kohesioaren alde egiten da.  
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6. I Iruña hiria, hurbileko merkataritzaren eta zerbitzuen jabe 
2030eko Iruñean, hurbileko merkataritza (kontzeptua zentzu zabalean ulertuta, barne hartuta 

merkataritza, ostalaritza eta Iruñean bizi diren pertsonen eguneroko hornidura-, kontsumo- eta 

aisia-beharrak asetzen dituzten zerbitzuak) suspertutako funtsezko sektorea da, izan ere, 

egituratzailea da, auzoei bizitasuna eta identitatea ematen die, irudi ona eta hiria beste 

batzuetatik bereiztea eskaintzen du, tokiko enplegua sortzen du, eta herritarrei bizi-kalitatea 

ematen dien oinarrizko zerbitzu bat ematen du. Ildo estrategiko horrekin, xedea da tokiko 

produktibitatea indartzea, enplegua sortzea eta jarduera ekonomikoa dinamizatzea eta 

dibertsifikatzea. 

10. HE Hurbileko merkataritza-eredua ezartzea 

Auzo bakoitzean Iruñeak merkataritza-ekipamenduak eta zerbitzu publikoetakoak 

eskaintzen ditu, eta horiei esker eguneroko kontsumoa ahalbidetu, joan-etorriak 

txikiagotu eta kontsumo arduratsua bultzatzen da.  

11. HE Merkataritza-eredu askotariko eta lehiakorra garatzea 

Iruñeak askotariko saltokiak eta zerbitzuak uztartzen ditu, digitalizazio-prozesuetara eta 

kontsumitzaileen eskari berrietara egokituak, azken finean, kalitatezko erosketa- eta 

zerbitzu-esperientzia eskaintzen duten negozio lehiakorrak.  

7. I Iruña hiria, etxebizitza eskuragarri, irisgarri eta energetikoki eraginkorren jabe 
2030ean, Iruñeak etxebizitza-parke irisgarria eta kalitatezkoa du, unean uneko behar 

soziodemografikoei egokitua. Kalitatezko etxebizitza-parkea lortzeko, egun irisgarriak eta 

energetikoki eraginkorrak ez diren higiezin zaharrenak birgaitu behar izan dira. Hiriak 

etxebizitza-mota berriak ere eskaintzen ditu, bestelako familia-egituren beharrak asetzeko 

xedez.  

12. HE Herritarren kolektibo guztiei ematea etxebizitza eskuratzeko erraztasunak 

Iruñeak gizarte-aldaketen eta familia- eta bizikidetza-eredu berrien ondorioz gizon eta 

emakumeek dituzten behar berrietara egokitzen du arian-arian bere etxebizitza-parkea, 

eta kalitatezko etxebizitza eskuragarriak eta aterperako bestelako irtenbideak eskaintzen 

dizkie diru-sarrera ertain eta baxuak dituztenei, diru-sarrerarik ez dutenei, etxerik 

gabekoei, migratzaileei, gazteei, adinekoei, familia gurasobakarrei, desgaitasuna dutenei 

eta behar bereziak eta etxebizitza bat eskuratzeko arazoak dituzten bestelako taldeei. 

Batez ere gizon eta emakume zaurgarrienek etxebizitza eskuratzea bermatu nahi da. 

13. HE Irisgarritasuna eta energia-eraginkortasuna hobetzea etxebizitzetan 

Iruñeak etxebizitza-parkea arian-arian birgaituko du, haren kalitatea hobetzeko, bereziki 

irisgarritasunari eta energia-eraginkortasunari dagokienez, eremu zaurgarriak eta arazo 

soziodemografikoak dituzten auzoak lehenetsita. Egiten diren jarduketen ondorioz, 
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eraikinen kalitatea eta jasangarritasuna hobetuko dira, eta, aldi berean, etxebizitza-parke 

egokia eta neurrizko prezioan bermatuko da. 

 

 

16. IRUDIA: 2. DIMENTSIOAREN ILDOAK ETA HELBURUAK. 

 

Aldaketarako eragileak 

 Nafarroako Gizarte Zerbitzuetako Plan Estrategikoa (2019-2023) 

 Nafarroako III. Gazteria Plana (2021/2023) 

 Ijitoen Garapenerako Estrategia (2019-2022) 

 Nafarroako Desgaitasun Plana (2019-2025) 

 Nafarroako Gizarteratze Plan Estrategikoa (2018-2021) 

 Familiari, Haurtzaroari eta Nerabezaroari Laguntzeko II. Plan Integrala (2017-2023) 

 Iruñeko III. Berdintasun Plana (2016-2022)  

 Haur eta Nerabeendako I. Udal-plana 

 Nafarroako Etxebizitza Plana (2018-2028) 

 Navarra Social Housing alokairuko etxebizitza plana 

 Nafarroako Lurralde eta Gizarte Kohesioaren Estrategia 

 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/plan-estrategico-servicios-sociales-navarra-2019-2023#:~:text=Plan%20Estrat%C3%A9gico%20de%20Servicios%20Sociales%20de%20Navarra%202019-2023,atenci%C3%B3n%20primaria%20de%20servicios%20sociales%20en%20Navarra%20%28PAP%29.
https://www.juventudnavarra.es/es/iii-plan-de-juventud
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/gobernanza/planes-y-programas-accion-gobierno/estrategia-para-desarrollo-poblacion-gitana-navarra
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/plan_discapacidad_navarra_2019-2025.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/4221_plan_de_inclusion_social_de_navarra.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/ii-plan-integral-apoyo-familia-infancia-adolescencia
https://www.pamplona.es/temas/igualdad-y-lgtbi/3-plan-igualdad
https://www.pamplona.es/plan-de-infancia
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/plan_vivienda_navarra_2018-2028.pdf
https://www.navarra.es/documents/48192/6183405/25012021_pdf_estrategia_cohesion_next_generation.pdf/e17afcc4-cbab-0e87-1757-1f231c32551f?t=1611573975925
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3. DIMENTSIOA. IRUÑA, KUDEAKETA PUBLIKO BERRITZAILE ETA INTEGRALA DUEN 
HIRIA 

Iruña eta antzeko hiriek aurre egin beharreko erronka handiek ez dute irtenbide zuzen eta 

errazik. Askotan, haien elkarreraginak kontraesankorrak dira, eta interes nahiz helburu 

ezberdinak batzeko gai diren ikuspegi integral eta zeharkakoak beharrezkoak dira. Gainera, 

erronka horietan ez dira kontuan hartzen muga administratiboak eta udal-mugarteak, eta horiei 

aurre egiteko estrategiek lurraldeetan ondorio sakonak izan ditzakete, esku-hartzearen eremuaz 

haratago. 

Kudeaketa publiko eraginkorra duen hiriak adostutako hiri-eredua garatu du, berritzailea eta 

gardena, eragile sozial eta politiko guztien parte-hartzea eta erantzunkidetasuna bultzatuta. 

Horretarako, parte hartzeko prozesu inklusiboen ondorioz erakunde publikoen eta gizarte 

zibilaren arteko kontratu politikoaren emaitza diren plan estrategikoak egiten ditu.  

Kudeaketa publiko integrala duen hiri batean, maila askotako gobernantza-sistema ezartzen da 

–zeinetan gobernu-maila ezberdinak lankidetzan aritzen diren–, koordinazio-arazoei erantzun, 

informazio-asimetriak arindu eta administrazio publikoek helburuei dagokienez dituzten gatazkak 

konpontzeko. Era berean, gai jakin batzuen kudeaketari dagokionez tokiko administrazio 

publikoak udalaz gaindiko ikuspegia hartzen du Iruñean bizi diren gizon nahiz emakumeen 

beharrak erabat asetzeko, eta genero-zeharkakotasuna txertatzen du bere politika guztien 

diseinu, garapen eta ebaluazioan.  

Norabide estrategikoaren adierazpena 

Kudeaketa publiko eraginkorra duen hiria nahi dugu, non epe luzeko plangintza estrategikoa 

udalerriko eragile politiko eta sozial guztien artean adosten baita, modu inklusibo eta gardenean. 

Erronkei ikuspegi integralekin aurre egiten dion hiri-garapen eredua duen hiria, lurraldean 

oinarritutako planteamenduak eta pertsonetan oinarritutakoak uztartzen dituena. Erronkei 

zeharkakotasunez erantzuten dion hiria, aintzat hartuta erronka bakoitzean esku hartzen duten 

askotariko sektoreak, eta bide ematen ez duena sektore bakar batek hiriaren bizitza baldintzatu 

dezan, gainerako sektoreetan dituen ondorioak kontuan hartu gabe. 

Herritarren erantzunkidetasuna eta eragileen parte-hartzea bultzatzen duen gobernantza-

sistema duen hiria nahi dugu, itxuraz kontraesankorrak diren garapen-helburu eta -ereduak 

uztartzeko gai dena, gizarte-aldaketetara egokitu eta zenbait lurralde-maila (auzoak, metropoli-

eremua, eskualdea...) eta denborazkoak (epe labur, ertain eta luzera) aintzat hartzen dituena. 

Hiri bat non Administrazioen arteko kudeaketa publiko koordinatuak –hala bertikala nola 

horizontala– dimentsio guztien garapen integrala ahalbidetzen duen, are udalaz gaindiko alderdi 

bat duten horiena, eta beste udalerri batzuekin sarean lan egiten duena helburu komunak 

erdiesteko.  
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8. I Iruña hiria, estrategia-kudeaketaren jabe 
2030ean, Iruña osatzen duten askotariko eragile politiko eta sozialak tokiko estrategiaren 

definizioa eta ezarpena adosteko gai dira. Estrategia hori zehazteko, hiri-kolektibo guztiek 

aktiboki parte hartzen dute administrazioak haien esku jartzen dituen parte hartzeko hainbat 

bideren bidez. Hori horrela, Iruñearen gobernantza-sistema gardena eta irekia da, hiria modu 

berritzailean kudeatzen du, oinarri hartuta etengabeko hobekuntza eta emakumeek zein gizonek 

parte-hartzeko, informazioa eskuratzeko eta elkarrizketarako duten berdintasuna.  

14. HE Udalerriko gizarte-eragile eta eragile politiko guztien konpromisoa lortzea epe 

luzera begirako Iruñearen ikuspegi bateratu baten bila 

Iruñeko eragile sozial eta politikoek garrantzi handiko akordio bat instituzionalizatu dute, 

hiri-garapen iraunkorra laguntzeko, herritarren partaidetza eta gardentasuna bermatuta 

eta maila askotako gobernantza-sistema baten mesedetan. 

15. HE Parte hartzeko prozesuak indartzea 

2030eko Iruñean, tokiko administrazioaren parte hartzeko prozesuak hobetu dira, horien 

metodologia nahiz eragina ebaluatuta eta kolektibo zaurgarrien parte hartzea bultzatuta. 

Tokiko ekintza-planari eusten zaio, errazago ulertu eta aplikatu dadin eta parte-hartzea 

bultzatzeko. 

9. I Iruña, kudeaketa publiko koordinatu, berritzaile eta integrala duen hiria 
2030eko Iruñean, hiriak aintzat hartzen du beste gobernu batzuekin koordinatzeak eta 

lankidetzan aritzeak duen garrantzia kudeaketa publikoko eredu integral bat lortzeko. Hori dela 

eta, hiriak eskumenak kudeatzeko eredu partekatua du, udalaz gaindiko koordinazioa bilatzen 

duena, eta horri esker zerbitzu publiko jakin batzuk kalitate handiagoz eman eta planifika ditzake. 

Era berean, hiriaren ikuspegi estrategikoa bat dator udalaz gaindiko administrazio-mailen 

ikuspegi estrategikoekin, eta horrela berme gehiagorekin aurre egiten ahal zaie gizarte-

aldaketen ondorio diren hiri-erronka berriei. 

16. HE Tokiko administrazioen arteko lankidetza handitzea zerbitzuak emateko garaian, 

udalaz gaindiko eredura joz 

2030ean, Iruña Iruñerriko udalerriekin koordinatzen da, zerbitzu publikoak planifikatu eta 

emateko helburuak eta estrategiak adosten ditu, horien eraginkortasuna eta kalitatea 

hobetzen du, eta Iruñerrian zerbitzu horiek eskuratzeko desberdinkeriak murrizten ditu. 

Iruñerria izanen da esku-hartzea nahiz gobernantza planifikatu eta garatzeko eremurik 

egokiena. 

17. HE Administrazio-mailen arteko koordinazioa sendotzea 

2030eko Iruñean, administrazio-maila ezberdinak (udalekoak, Iruñerrikoak, Nafarroakoak, 

estatukoak...) estrategikoki bat datoz, eta haien ekintzen emaitzak maximizatzen dituzte 

gobernuen arteko sinergiak baliatuta. Aurrerapausoak emanen dira arau- eta plangintza-

esparru eguneratu bat lortzeko, malgua eta sinplifikatua, kudeaketa ere hobetuko duena, 
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eta –aurretik aipatutakoarekin bat– horrela lagundu eginen da eskualdea izan dadin esku-

hartzea eta gobernantza planifikatu eta garatzeko eremurik egokiena. 

18. HE Udalaren alor, zerbitzu eta gobernu-mailen arteko koordinazioa sendotzea eta 

herritarrekiko harremanean hurbiltasuna areagotzea. 

2030eko Iruñean, administrazioen barne-koordinazioa areagotu da, eta horrekin batera, 

kudeaketa publikoaren eraginkortasuna; horretarako, kanpoan nahiz barruan teknologia 

berrien zeharkako erabilera ezarri da, eta langileen gaikuntza hobetu da berrikuntza, 

kudeaketa-eredu berriak eta aldaketetara egokitzea bultzatuta. HE horrek ere lagunduko 

du arau- eta plangintza-esparru eguneratua, malgua eta sinplifikatua lortzen, kudeaketa 

hobetu eta politika guztietan genero-zeharkakotasuna txertatuko duena; baina, horrez 

gain, hiriari buruzko gaietan prestakuntza- eta sentsibilizazio-kanpainak diseinatu eta 

abiatu beharko dira, baita informazioa trukatu eta hedatzekoak ere, elkar ulertzea 

bultzatuko dutenak hala Udalaren barruan nola herritarrekiko harremanetan.   

19. HE Gardentasuna handitzea kudeaketa publikoan 

2030eko Iruñean, administrazio publikoek herritarren partaidetza eta zerbitzu publikoen 

kudeaketa gardentasunez egitea bermatu eta maila askotako gobernantza bultzatzen 

dute.   

 

17. IRUDIA: 3. DIMENTSIOAREN ILDOAK ETA HELBURUAK. 

Aldaketarako eragileak 

 Erabaki partaidetza-plataforma 

 Iruñeko Udaleko Herritarren Partaidetzarako Erregelamendua 

 Iruñeko Udalaren hiri-plataforma (STARDUST) 

https://www.pamplona.es/temas/participacion-ciudadana
https://www.pamplona.es/sites/default/files/2018-12/participacion%20ciudadana.pdf
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4. DIMENTSIOA. IRUÑA SORTZAILEA ETA KULTURZALEA, TURISMO JASANGARRIAREN 
ALDEKOA  

Dibertsitatea kultura da, nortasuna, historia eta ondarea. Dibertsitate sozioekonomiko, etniko 

eta kulturalak eragin positiboak izan ditzake gizarte-kohesioan eta garapen ekonomikoan. 

Horretarako, dibertsitateari buruzko ikuspegia aldatu behar da, baliotzat ulertu, eta hiria 

askatasun- eta sormen-eremu gisa ikusi.  

Hiri sortzaile eta kultural batean arte biziak eta kultura ikusgai daude argi eta garbi. Kulturaren 

sektore osoak, hala administrazioak nola elkarteak, mugimenduak eta kaleko talde artistikoak, 

kultur eskaintza aberats eta askotarikoa ematen du. Kultura hainbat modutan agertzen da, hala 

nola eremu publikoen erabilera sortzailean eta hiri-paisaia bereizgarri batean, zeinekin 

iruindarrek bat egiten baitute.  

Hirian kultur adierazpena sustatzen da, eta kultura zerbitzu publikoak emateko orduan 

txertatzen da, ez soilik zerbitzu kulturalak ematean. Hiri sortzaile horretan, iritsi berri diren 

pertsonen gaitasun ekintzailea bultzatzen da, baliabide ekonomiko gisa ez ezik erronka kultural 

gisa ere, gizartearen etengabeko ahalegin batean loturak ezartzeko hala gure komunitatearen 

barruan nola hortik kanpo. 

Turismo jasangarria duen hiri batek garapen turistikoa planifikatu eta gauzatzen du aintzat 

hartuta egungo eta etorkizuneko ondorio sozialak, kulturalak, ingurumenekoak eta 

ekonomikoak, eta horrek epe luzera hiriaren kalitateari eustea dakar. Gainera, helmuga turistiko 

jasangarri batek tokiko kultura eta gizarte-dibertsitatea errespetatu eta herritarrak turismoaren 

onuren partaide egiten ditu.  

Hiriak nortasun kolektibo bat finkatzen du, eta herritarrak horrekin bat egin eta hiriaren 

tradizio, historia eta kulturaz harro daude. Hiriaren aktiboen eta indarguneen barne-aitortza 

horrek kanpo-aitortza erraztu eta hiriaren posizionamendua indartzen du. 

Norabide estrategikoaren adierazpena 

Kultura eta sormena tokiko garapenaren eta hiri-berroneratzearen funtsezko elementu dituen 

hiri bat nahi dugu. Kultur aniztasuna balioetsi eta duen potentzial osoa aprobetxatuko duen hiri 

bat. Hiri-paisaia garatu eta hobetzean eraikin historikoen eta eremu publikoen kultur herentzia 

eta balio arkitektonikoa aintzat hartuko dituen hiri bat, non herritarrek hiri-ingurunearekin bat 

egiten duten. Jarduera, ondasun eta zerbitzu kulturalen sormena, ekoizpena, banaketa eta 

hedapena indartzen duen hiri bat, sormen- eta berrikuntza-erakarguneak garatu eta kulturaren 

sektoreko sortzaile nahiz profesionalen aukerak handituko dituena. Hiri bat non kulturak 

herritarren eskura jartzen baititu garapen profesionalerako, aisiarako eta gizarte-

elkarreraginerako makina bat aukera, arlo horretan ere emakumeek berdintasuna lortzeko 

aukera bihurtuz. 
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Eredu turistiko jasangarri eta arduratsua duen hiri bat nahi dugu, zeinetan turismoak Iruñearen 

erakargune turistikoak balioesten baititu, sanferminez haratago, esate baterako, kultura, 

gastronomia, ondare historiko-artistikoa, hiri-paisaia... ingurumena zainduta eta tokiko 

herritarren mesedetan ekonomia, gizarte eta kulturari dagokienez.  

10. I Iruña hiria, kultur bizitza aberats eta askotarikoaren jabe 
2030ean, Iruñeak kulturaren sektorea garatu eta kultur eskaintza zabala, askotarikoa eta 

erakargarria eskaintzen die gizon eta emakume guztiei, eta bizikidetza nahiz gizartearen 

hazkundea bultzatzen ditu. Era berean, tokiko kultur ekoizpenak lehiakorragoak eta 

autosufizienteagoak dira, kultura kudeatzeko eta administratzeko egindako inbertsioari esker. 

Halaber, xedea da kultura-ondare material, immaterial eta hizkuntzakoa gordetzea eta hobetzea.  

20. HE Kultur ekoizpen berritzaile eta lehiakorreko ereduari jarraitzea 

2030eko Iruñean, tokiko kultura- eta sormen-ekoizpenek kudeaketa- eta administrazio-

profilak txertatu dituzte, eta horrela lortu da Iruñeko Kultura- eta Sormen-industriak (KSI) 

profesionalizatzea eta lehiakorragoak izatea.  

21. HE Askotariko kultur agenda inklusiboa ziurtatzea urteko denboraldi guztietan 

Iruñeak askotariko agenda kulturala eskaintzen du, inklusiboa eta ingurunekoarekin 

lehiakorra, egun dauden kulturguneak aprobetxatu eta eskaintzaren koordinazioa udalerri 

mugakideekin hobetzen duena.  

22. HE Hiriaren kultur identitatea sendotzea festa- eta arte-adierazpen guztietan 

Iruñeak bere festa- eta arte-adierazpen guztien kultur identitatea sendotzen du, batez ere 

sanferminena, sektoreko eragileekin koordinatuta eta herritarrak engaiatuz, emakumeek 

festa- eta arte-adierazpenetan segurtasunez parte hartzea bermatuta.  

11. I Iruña hiria, turismo jasangarriaren jabe 
2030eko Iruñeak erakargune historiko, kultural eta gastronomikoak dituen helmuga turistiko 

gisa kokatzea lortu du, inguruko hiriekiko bereizita sektoreko eragileen arteko koordinazio 

egokiari esker. Gainera, herritarren eta turismoaren arteko bizikidetza lagundu eta turismo-

eredu jasangarria ezarri du, sanferminen esanahi tradizionala berreskuratzen duena.  

23. HE Turismoaren kudeaketa-eredu jasangarri eta koordinatu baten alde egitea 

sektoreko eragile guztien artean 

2030eko Iruñean, kalitatezko turismo jasangarria eta tokiko ekonomiaren funtsezko 

sektoreak sustatzen dira, eta sektoreko eragileek estrategia turistiko jasangarria adostu 

eta modu koordinatuan ezartzen dute; horretarako, hiriaren aktibo historiko eta 

kulturalen eta gorantz doazen aktiboen (gastronomia, osasun-zientziak...) fruitu diren 

produktu turistikoak sortzen dituzte.  
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24. HE Balioa ematea hiriko erakargune turistikoei, historikoei, kulturalei eta goranzko 

joera hartzen ari direnei. 

Iruñeak bere nortasun historiko eta kulturala indartzen du nazioartean ezaguna den 

adostutako marka bat ezartzeko, eta hori lortzeko hiriaren ondare kultural material eta 

immateriala gordetzen eta hobetzen jarraituko du. 

 

18. IRUDIA: 4. DIMENTSIOAREN ILDOAK ETA HELBURUAK. 

 

Aldaketarako eragileak 

 Nafarroako Kulturaren Plan Estrategikoa 

 948 Merkatua, Nafarroako Arteen Merkatua 

 Nafarroako Turismoaren Plan Estrategikoa (2017-2025) 

 Europako proiektuak (POCTEFA, Jacobaccess eta Kintoan Barna), Donejakue Bidea 

bultzatzekoak eta beste azpiegitura eta baliabide turistiko nahiz kultural batzuk.  

 

 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/plan-estrategico-cultura-navarra-2017-2023
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/plan_estrategico_turismo_navarra_gob_ab.pdf
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5. DIMENTSIOA. IRUÑA BERRITZAILEA, EZAGUTZAREN EKONOMIAREKIN BAT 

Inguru globalizatu batean beharrezkoa da hiriak aldaketetara azkar egokitzeko gai izatea; horren 

harira, berrikuntza teknologiko eta soziala funtsezkoa da hiriaren etengabeko garapen 

ekonomiko eta soziala bermatzeko. Tokiko eredu ekonomikoaren lehiakortasuna sendotzea da 

erronka nagusia, eta horretarako ezagupen intentsiboko giza kapitala, enpresa berritzaileak eta 

inbertsio adimenduna bultzatu, erakarri eta gorde behar dira.  

Ezagutzan oinarritutako ekonomia duen hiri berritzaileak hiriaren garapen ekonomikoa giza 

kapitalaren eskuetan jartzen du, hura baita ekonomiaren eragilea. Jarduera-multzo bat biltzen 

du, bereizgarri dutenak berrikuntza maila altua, produktibitatea handitzera egindako ekarpena, 

eta kualifikazio handiko giza kapitalaren erabilera intentsiboa, zeinak ezagutza transferitzeaz gain 

parte hartzen baitu horren sorreran, metaketan, hedapenean, ustiatzean eta hobekuntzan.  

Ezagutzan oinarritutako ekonomia duen hiri berritzaileak eginkizun produktiboa eta eginkizun 

soziala uztartu eta garapen ekonomikoa eta hiri-eraldaketa lotzen ditu. Horretarako, 

berrikuntza sozial eta teknologikoa garatzeko giro egokia du, eta horrek eragina du talentua 

gorde eta erakartzen duten kalitatezko lanpostu egonkorrak sortzeko. Era berean, ehun 

akademiko eta enpresarialaren lankidetza errazten du, aldaketa modu irekian berrituz 

kudeatzen duen hiri adimenduna izateko asmoz, zeharkakotasunez, eta pertsonak ardatz 

hartuta.  

Garapen ekonomiko jasangarria eta orekatua duen hiri bat, lanpostu egonkorrak eta tokiko 

aberastasuna, gizarte-kohesioa bermatzeko funtsezko elementuak, sortzen dituzten enpresa 

eta pertsona ekintzaileak dituena. Hiriak ingurune segurua, atsegina, irisgarria eta ongi 

antolatua eskaini behar du, negozio berriak instalatzea eta jada instalatuta daudenen hazkundea 

eta sendotzea bultzatuko duena. 

Norabide estrategikoaren adierazpena 

Ezagutzan oinarritutako hiria nahi dugu, non B2B zerbitzu aurreratuen eskaintzak tokiko 

enpresa-ehunaren lehiakortasuna finkatzen laguntzen baitu.  

Ezagutzan oinarritutako hiria nahi dugu, non hiri-laborategiak hiri-eraldaketa prozesuak 

optimizatu eta nazioartean erreferentziazko Smart City bilakatzen baitu hiria.  

Eredu ekonomiko jasangarria duen hiria nahi dugu, berrikuntza eta ezagutza oinarri dituena, 

ingurune segurua eskaintzen duena eta sustatzailea enpresak, berrikuntza-proiektuak eta 

pertsona ororendako –bereziki emakumeentzat– kalitatezko lana sortzeko.  

 

12. I Iruña, B2B zerbitzu aurreratuen eskaintza duen hiria 
2030eko Iruñeak enpresa-giro lehiakorra bultzatu eta ezagupen intentsiboko zerbitzu-multzoa 

biltzen du, hirian finkatuta dauden enpresa txiki, ertain eta handien produktibitatea 
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maximizatzen duena. Horrez gain, prestakuntza- eta lan-aukerak ematen zaizkie eskualdeko giza 

kapital espezializatuei.  

25. HE Iruña hiri erakargarri gisa finkatzea ezagupen intentsiboko zerbitzuetan 

espezializatutako talentuentzat 

2030ean, Iruñeak ezagutzaren gizartearen alde lan egiten du, eta prestakuntza- eta lan-

aukera erakargarriak eskaintzen dizkio ezagupen intentsiboko zerbitzuetan 

espezializatutako giza kapitalari, talentua erakarri, gaitu eta gordetzeko asmoz. 

26. HE Bertako enpresa-ehunaren lehiakortasuna sendotzea 

Iruñeak hiriko enpresa-ehunaren lehiakortasuna indartu eta enpresa txiki eta ertainetan 

I+G+Ban zeharkako inbertsio bat egitea finkatzen du, hala publikoa nola pribatua, eta 

tokiko klusterren artean sinergiak sortzea bultzatzen du, Administrazio elektronikoa 

sustatzeko eta eten digitala murrizteko testuinguru batean.  

13. I Iruña, hiri-laborategi  
2030eko Iruñeak ezagutzaren gizartea bultzatu eta hiri adimendunak garatzeko aurrerapausoak 

ematen ditu (Smart cities). Iruña hiri-laborategi bilakatu da, eta bertan sektore produktibo eta 

akademikoaren gizarte- eta teknologia-berrikuntza hiri-garapenari lotuta dago. Gainera, Smart 

City kontzeptua birformulatu da teknologiaren erabilera sozialki arduratsua kontuan hartuta; 

modu horretan, lehenik eta behin hiri-arazoak aztertzen dira, eta jarraian datoz kasuan kasuko 

irtenbide teknologikoak. Hori horrela, Iruña erreferentziazko Smart City bilakatu da nazioartean.  

27. HE Hiri-eraldaketarako prozesuak optimizatzea lankidetza publiko-pribatuaren eta 

publiko-publikoaren bidez 

Iruñeak hiri-eraldaketarako prozesuak optimizatzen ditu, tokiko ehun akademiko eta 

enpresarialaren berrikuntza sozial eta teknologikoa baliatuta. 

28. HE Erreferentziazko Smart City bilakatzea nazioartean 

Iruñeak Smart City kontzeptua birformulatzen du nazioartean, teknologia arduraz 

erabiltzea bultzatu eta adimen partekatua sustatzen du.  

14. I Iruña, hiri ekintzailea eta berritzailea 
2030eko Iruñeak ekintzailetza-aukerak eskaini eta proiektu berritzaileak bultzatzen ditu tokiko 

ekonomian berrikuntza sustatuta, eta horrela kalitatezko lanpostu iraunkorrak sortzea bultatzen 

du.  

29. HE Ekintzailetzako ekimen berritzaileak ugaritzea 

Iruñeak ekintzailetzako ekimen berritzaileen kopurua handitu eta enpresa berrien 

hilkortasun-tasa murrizten du. Tokiko trebakuntza bultzatu eta finantzaketa hobetzen da. 
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19. IRUDIA: 5. DIMENTSIOAREN ILDOAK ETA HELBURUAK. 

 

Aldaketarako eragileak 

 2030 Nafarroako Estrategia Digitala  

 H2020 STARDUST proiektu europarra 

 Intelligent Cities Challenge (ICC) proiektua 

 Smart Iruña Lab programa 

 IRIS - Nafarroako Berrikuntza Digitalaren Poloa 

 

 

https://gcpublica.navarra.es/publica01/EDN2030/Documents/EDN2030.pdf
http://stardustproject.eu/
https://www.irisnavarra.com/
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7. JARRAIPENA, EBALUAZIOA ETA ETENGABEKO HOBEKUNTZA 

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

Estrategiko zehatzetan gauzatzeaz gain, 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.  Sistema horrek datuak sexuaren arabera bereizita biltzeko aukera jaso behar du, horrela 

hiriaren estrategiaren aurrerapausoei dagokienez gizon nahiz emakumeen arteko desberdinkeria 

eta egoeraren inguruko jarraipena egin ahal izateko. 

Jarraian aurkeztuko ditugu hamar urtean zehar ezarriko den 2030 Estrategiaren jarraipena, 

ebaluazioa eta etengabeko hobekuntza egiteko oinarri izanen diren elementuak.  

ADIERAZLEEN SISTEMA 

2030 Estrategiak adierazleen sistema bat izanen du ebaluaziora bideratutako jarraipen hori 

gauzatu ahal izateko, 2030 Estrategia osatzen duten elementuen gauzatzeari buruzko informazio-

tresna izan dadin. 

Adierazleen sistema estrategiaren maila ezberdinetan antolatuko da: maila estrategiko 

zehatzenak –kasu horretan, proiektu estrategikoak eta horien gauzatze- eta emaitza-adierazle 

berariazkoak–, emaitzen inguruko adierazleak maila estrategiko ertainen kasuan (helburu 

estrategikoak), eta eraginari buruzko adierazleak goi-mailako maila estrategikoetarako, hau da, 

Ildo eta Dimentsio Estrategikoak. 

Hiri behatokia 
Iruñeko Hiri Behatokia hiriaren errealitate sozialari buruzko etengabeko azterketa eta 

diagnostikoa egiteko tresna da, 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. 

Ildo horretan, Hiri Behatokiak 2030 Estrategiaren Aginte-koadroa osatuko du, eta bertan bilduko 

dira –Dimentsio Estrategiko bakoitzaren arabera– Helburu Estrategiko bakoitzari lotutako 

adierazleak. Adierazle horiek –2030 Estrategia-Iruñeko Hiri Agendak landutako esparruak barne 

hartuko dituzte– aldian-aldian eguneratuko dira, eta helburu izanen dute 2030 Estrategiaren 

helburu orokorren inguruan Iruñeak duen bilakaera eta garapenaren etengabeko irudi bat 

eskaintzea. 
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Beste tresna batzuk 
Hiri Behatokiaz gain, Iruñeko Udalak baditu hiriaren jarraipena egiteko eta bilakaera aztertzeko 

beste tresna batzuk, eta, hortaz, horiek ere lagungarri izanen dira Iruñeko Hiri Agendan jasotako 

helburu estrategikoen nondik norakoen jarraipena egiteko. Tresna horien artean, jarraian 

deskribatuko ditugun honako hauek daude: 

Geo Pamplona  

GeoPamplona Iruñeko Udalaren geografia-informazioko sistema da, eta bi bisore ditu: Hiri-

bisorea eta Merkataritza-bisorea. 

Hiri-bisorea hiriari buruzko informazioa emateko baliabide bat da, eskura jartzen dituena Iruñeko 

Udalaren zein Nafarroako Gobernuko IDENA plataformaren datu georreferentziadun asko, 

betiere Iruñeko udal-mugartearen barrukoak. Plataformak aukera ematen du intereseko 

helbideak kontsultatu, hautatu, bilatu, deskargatu, neurtu, inprimatu, partekatu eta aurkitzeko. 

Gainera, egungo hondo-mapak eta historikoak eskaini eta Googleren Street View tresna eskura 

jartzen du. 

Horrez gain, Merkataritza-bisorea ekintzaileendako nahiz lehendik dauden jardueretarako tresna 

bat da, aukera ematen duena hiriko enpresa-ehunean dauden jarduera ekonomikoei buruzko 

informazioa kontsultatu eta ikusteko, bai eta eskuratu daitezkeen lokalak lokalizatzeko ere. 

Informazioa EPSG tokiko erreferentzia-sisteman ematen da: 25830 (UTM 30N, ETRS89) 

Hiri-plataforma  

Iruñeko Udala, H2020 STARDUST proiektu europarraren barruan, Udal-alorrei buruzko datu 

eguneratuak emanen dituen hiri-plataforma bat garatzen ari da, zeina lagungarri izanen baita 

monitorizazioa egiteko eta erabakiak hartzeko. Aurreikuspenen arabera, Plataforma 2021ean 

zehar egonen da guztiz garatuta, eta aipatu proiekturako garrantzitsuak diren arloen 

(mugikortasuna, energia, argiteria) inguruko datuak eta adierazleak bilduko ditu, eta aukera 

egonen da, baita ere, etorkizunean beste arlo batzuetako datuak jasotzeko. Aurreikusita dago 

Plataformak 2030 Estrategiarako oso garrantzitsuak diren eta proiektuarekin lotura duten 

eragileen datuak eskuratzea, hala nola Iruñerriko Mankomunitatearenak linea elektrikoari 

buruzko datuen kasuan (9. Ildoa), eta NASUVINSArenak irizpide energetikoak aintzat hartuta 

eraiki edo birgaitutako etxebizitzen energia-datuez bezainbatean.  
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8. FINANTZABIDEAK 

2030 Estrategia ezartzeko Proiektu Estrategikoak abiatu eta gauzatuko dira. Proiektu horiek izan 

daitezke bai parte hartzeko prozesuan aurkeztutako proposamenak sorburu dituztenak, bai 

pandemia osteko agertokian erronka nahiz aukera berriak aintzat hartuta sor daitezkeen proiektu 

berriak. Proiektu Estrategiko horiek garatu eta gauzatzeko, aintzat hartuko dira hala horietako 

bakoitzean parte hartzen duten entitateen baliabide propioak nola beste finantzabide batzuk, 

proiektu gehiago barne hartu eta horiek ekonomikoki bideragarri egiteko asmoz. 

Bilatzen den hiri-eredua lortze aldera proiektu estrategikoak gauzatuz Iruña eraldatzeko baliabide 

material, pertsonal eta ekonomiko izugarriak beharko dira, eta horiek ezin dute eta ez dute 

jatorria izan behar Udal Aurrekontuan bakarrik. Proiektu estrategiko gehienetan Iruñeko Udalaz 

kanpoko eragileen laguntza beharko da, eta horiek ere baliabide material, pertsonal eta 

finantzaketakoak jarri beharko dituzte hirian eragin eta irismen estrategikoa eta epe luzekoa izan 

dezaten. Aintzat hartu behar da proiektu estrategikoen zati bat beste administrazio publiko 

batzuen eskumenei lotuta egonen dela edo jarduketa-esparrua Iruñeko udal-mugarteaz 

haragokoa izanen dela. Ildo horretan, Iruñeko Udalak, 2030 Estrategiaren bultzatzailea denez, 

programa honetan jasotzen diren proiektuak garatzeko behar diren eragileen parte-hartzea 

sustatuko du. Eragile gehienak 2030 Batzordean ordezkatuta daude, eta 2030 Estrategiaren 

garapenean parte hartu dute, hortaz, bat datoz haren ikuspegi eta helburuekin. 

Bestalde, epe luzeko hiri-estrategia adostu bat egitea aukera aparta da kanpoko finantzaketa 

lortzeko, hala jatorri pribatukoa (fundazioak, gizarte-ekintza, eta abar) nola publikokoa 

(Europako, estatuko eta eskualdeko dirulaguntzak eta laguntzak).  

Proiektu Estrategikoak finantzatzeko aintzat hartuko diren tresna nagusietako bat Next 

Generation EU 9  suspertze-funts berriak dira –750.000 milioi euroz hornituak–, Europa 

erresilienteagoa eraikitzea xede dutenak, oinarrizko honako hiru zutabe hauetara bideratuta: 

Europako Itun Berdea, trantsizio digitala eta trantsizio bidezkoa eta inklusiboa bermatzea.  

Nafarroan aurreikusita dago funts horiek Reactivar Navarra / Nafarroa Suspertu 2020-203010 

ekimenaren bidez bideratu ahal izatea “Foru Komunitatearen erantzuna COVID-19aren 

pandemiak eragindako krisiari, xede hartuta aurrerapena, kohesioa eta berrikuntza oinarri dituen 

eredu ekonomiko eta sozial berri baterantz aurrerapausoak ematea”. 

Horrez gain, Europako beste ekimen batzuen bidez bilatzen ahalko dira finantzabideak, hala nola 

Europako proiektuak finantzatzen dituzten programak erabilita, hainbat motatakoak izan 

daitezkeenak. Europako 2021-2027 finantzaketa-epe berriko programarik garrantzitsuenetako 

                                                        

9 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_940  
10 https://reactivar.navarra.es/es/inicio  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_940
https://reactivar.navarra.es/es/inicio
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batzuk dira Horizon Europe 11  I+G+B-ko Esparru-programa, 100.000 milioi euroko 

aurrekontukoaz; Interreg 12  Eskualdeen arteko lankidetza-programa, 8.000 milioi euroko 

aurrekontukoaz, eta LIFE13 programa, 5.400 milioi euroko aurrekontua aurreikusten duena klima- 

eta ingurumen-proiektuetarako.   

Bestalde, badira laguntza-programa handiak, besteak beste, Eskualde Garapeneko Europako 

Funtsa (EGEF) eta Europako Gizarte Funtsa (EGF), eta horien bidez munta handiko proiektuak 

finantzatu dira. 

Era berean, finantzabideak bilatuko dira estatuko programen bitartez, hala nola IDAEren 

deialdien bidez.  

Proiektu estrategiko bakoitzerako finantzabide egokienak bilatu beharko dira, eta, hala behar 

izatera, hainbat finantziazio-iturri uztartu. Horretarako, proiektu bakoitzaren finantza-azterketa 

eginen da, aintzat hartuta hura gauzatzeko behar diren baliabide ekonomikoak eta balizko 

finantzabideak.

                                                        

11 https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en  
12 https://interreg.eu/news/interreg-budget-in-new-period-set-to-8-billion-euros/  
13 https://ec.europa.eu/easme/en/life  

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en
https://interreg.eu/news/interreg-budget-in-new-period-set-to-8-billion-euros/
https://ec.europa.eu/easme/en/life
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9. 2030 ESTRATEGIA – IRUÑEKO HIRI AGENDAREN 
KOMUNIKAZIOA ETA HEDAPENA 

2030 Estrategia – Iruñeko Hiri Agendak tresna izan nahi du, gure hiria lortu 

nahi dugun eredu adostu horretara hurbil dadin. Eredu horretara hurbilduta, gainera, 

Iruñeak Espainiako Hiri Agendaren Helburuak errealitate bihurtzen lagunduko luke –MITMArekin 

sinatutako Protokoloaren barruan–, eta, ondorioz, lagungarri lirateke horrekin guztiz bat datozen 

2030 Agendaren Garapen Jasangarrirako Helburuak, Nazio Batuen Hiri Agenda Berriarenak eta 

Europar Batasuneko Hiri Agendarenak lortzeko. 

Hori lortzeko, tokiko eragile guztien parte-hartzea eta engaiamendua 

beharrezkoa da (administrazioak, enpresak, gizarte- eta auzo-erakundeak, 

kolektiboak...), baita herritar guztiena ere. 2030 Estrategia gobernantza-

ereduaren bitartez bideratutako borondate kolektibo batetik sortzen da, eta 

horren erakusgarri da prozesu osoan zehar 100 bat eragilek eta 1.000 lagun 

baino gehiagok parte hartu izana. 

Hala ere, herritar guztiek ez dute borondate kolektibo horren berri (2030 

Estrategia), eta are txikiagoa da estrategiaren printzipio, balio eta helburuen 

inguruko ezagutza. Gainera, 2030 Estrategia hamar urtera begirako ekintza-plana 

da; hainbat mugarritan garatu eta proiektu estrategikoen bidez gauzatuko da, 

eta horiek aurrera ateratzeko beharrezkoak dira adostasunak eta konpromiso 

partekatuak. Ikuspegiak batu eta askotan kontrajarriak diren interesak uztartu 

ahal izateko, funtsezkoa da arreta berezia jartzea komunikazioan, izan ere, 

hura ongi kudeatuz gero, hiri-plangintza estrategikoko prozesu konplexu hauetan 

saihetsezinak diren gatazka eta errezeloei aurrea hartzeko aukera ematen du. 

Horri dagokionez, Oriol Estela, Hiri-plangintza estrategikoan aditua eta 

Bartzelonako Hiri-plangintza estrategiko metropolitarraren Koordinatzaile 

nagusia, zorrotza da: “Komunikaziorik gabe ezin da gobernantzan aurrera egin, 

eta, beraz, ez dago hiri-estrategiarik; modu berean, komunikazio txar batek 

hobekien diseinatutako HPE-prozesua hondoratu dezake”14. 

Horregatik guztiagatik, funtsezkoa da 2030 Estrategiak Komunikazio eta Hedapen 

Plan bat edukitzea planifikazio-tresna hau, haren ikuspegia eta hiria herritar 

guztien parte-hartze, inplikazio eta erantzunkidetasunarekin eraldatzeko 

proiektuak ezagutzera emateko. Iruñeko Udalak Komunikazio Plan hori eginen du behin 

gobernantza-ereduko organoek 2030 Estrategia formalki onesten dutenean; planak zehaztuko du 

nola emanen den ezagutzera 2030 Estrategia - Iruñeko Hiri Agenda, 2030 Agendaren Helburuen 

barruan, eta, zehazki, Espainiako Hiri Agendaren baitan, hura Garapen Jasangarrirako Helburuak 

ezartzeko funtsezko tresna baita. 11. 

                                                        

14 Oriol Estela, II. Modulua-3. Unitatea, Hiri Pentsamendu Estrategikoko Espezializazio Programaren XV. Edizioa - 
2020 (CIDEU) 
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Planak bi maila izan beharko ditu, kanpoko komunikazioa –gizarteari oro har zuzendua– eta 

barnekoa –2030 Batzordea osatzen duten entitateei zuzendua, eta bereziki Iruñeko Udalari 

berari–, Udaleko alor, zerbitzu eta langileek 2030 Estrategia hobeki ezagut dezaten, hura 

ezartzen laguntzeko xedez. 

2030 Estrategia ezagutzera emateaz gain, Komunikazio Planak herritarrek 

hiriaren garapenean duten inplikazioa bultzatu nahi du. Hain zuzen, 

komunikazio-ekintza bakoitza diseinatzeko bereziki aintzat hartuko dira Hiri 

Plan Estrategikoak garatzeko komunikazioak dituen eginkizunak (arautzailea, 

informatiboa, kooperatiboa eta emoziozkoa), unearekin, bitartekoarekin, 

formatuarekin eta abarrekin asmatzeko xedez.  

Horrez gain, Komunikazio Planak komunikatu beharreko mezuak eduki eta planaren 

xede taldeak identifikatuko ditu, izan ere, horiei begira kanal eta 

komunikazio-ekintza egokienak zehaztuko dira. Bestalde, Komunikazio Planak 

barne hartuko ditu erabili beharreko baliabideen aurreikuspen bat eta 

jarduketen kronograma.  

Hortaz, 2030 Estrategia – Iruñeko Hiri Agendaren Komunikazio- eta Hedapen-

planak honako hauek barne hartuko ditu gutxienez:  

- Xede-taldeak (ikus-entzuleak) 

- Hitz eta mezu gakoak, zehaztutako xede-taldeei dagokienez.  

- Irudi korporatiboa eta logotipoak (Garapen Jasangarrirako Helburuak eta 

Hiri Agenda Estrategikoa barne).  

- Komunikazio-kanalak: Onlineko kanalak (webguneak, sare sozialak), 

prentsa, telebista, irratia...  

- Ekitaldiak (online eta aurrez aurre) 

- Komunikazio-materialak: liburuxkak, bideoak, roll-up, eta abar. 

- Partaidetza-tresnak: Erabaki ataria.  

- Jarduketen kronograma 

 

Kronograman 2030 Estrategia bultzatzeko balio dezaketen mugarriak aintzat 

hartuko dira, komunikazio egokiaz egiten badira, hala nola eragile giltzarriek 

2030 Estrategia – Iruñeko Hiri Agenda garatzeko Toki-ituna sinatzeko ekitaldia, 

eta 2030 Estrategiaren balioak sustatu eta beraren helburuak lortu nahi 

dituzten ekimenen aintzatespen gisa hiriak bultzatu nahi dituen 2030 Estrategia 

– Iruñeko Hiri Agenda Sariak.  

Iruñeko Udalaren Estrategia Bulegoak koordinazioan lan eginen du hala 

komunikazio-zerbitzuarekin nola ekimen propioen bidez Estrategiaren 

Komunikazioa gehien babestu dezaketen Udalaren alor eta unitateekin (Ingurumen-

hezkuntza, Partaidetza, Kultura, Gazteria, Haurtzaroa, Berdintasuna) eta GJHen 

eta Hiri Agendaren hedapenean lankidetzan aritu daitezkeen beste eragile 

giltzarri batzuekin (bereziki Nafarroako Gobernua).   
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10. 1. ERANSKINA: 2030 BATZORDEAREN OSAERA 

 ESPARRU INSTITUZIONALA 

IRUÑEKO UDALA  

- Alkatea 

- Udal Taldeak (ordezkari 1 talde bakoitzeko) 

NAFARROAKO GOBERNUA (NG). 

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA (IM) 

NAFARROAKO UDAL ETA KONTZEJUEN FEDERAZIOA (NUKF) 

ESPARRU EKONOMIKOA 

NAFARROAKO ENPRESABURUEN KONFEDERAZIOA (NEK) 

GEHIENGOA DUTEN SINDIKATUAK: UGT, CCOO, ELA eta LAB  

NAFARROAKO MERKATARITZA ETA INDUSTRIA GANBERA 

NAFARROAKO INDUSTRIAREN ELKARTEA (NIE) 

SODENA 

EKONOMIA ALTERNATIBO ETA SOLIDARIOAREN SAREA (EASS-REAS) 

NAFARROAKO OSTALARITZA ELKARTEAK (AHN eta ANAPEH) 

MERKATARIEN ELKARTEAK (Alde Zaharra, San Domingoko merkatua, Zabalgunea, Sanduzelai, 
Arrotxapea, Txantrea, Iturrama, Santa María la Real). 

NAFARROAKO MERKATARIEN ELKARTEA 

NAFARROAKO GIZARTE EKONOMIAKO ENPRESEN ELKARTEA (NGEE-ANEL) 

NAFARROAKO ENPRESEN ETA BERRIKUNTZAREN EUROPAKO ZENTROA (NEBZ-CEIN) 

GIZARTE ESPARRUA 

BERDINTASUNAREN ALDEKO NAFARROAKO EMAKUMEEN ERAKUNDE ZEIN ERAKUNDE 
FEMINISTEN KOORDINAKUNDEA (COMFIN) 

NAFARROAKO GGKEen KOORDINAKUNDEA 

IRACHE KONTSUMITZAILEEN ELKARTEA 

NAFARROAKO ELBARRITUEN ORDEZKARIEN BATZORDEA (CERMIN). 

NAFARROAKO KUTXA FUNDAZIOA 

ONCE 

HEZKUNTZA ETA KULTUR ESPARRUA 

NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA (NUP) 

NAFARROAKO UNIBERTSITATEA (UNAV) 

URRUTIKO HEZKUNTZARAKO UNIBERTSITATE NAZIONALA (UHUN) 

BALUARTE FUNDAZIOA 

NAFARROAKO KULTUR, KIROL ETA AISIALDIRAKO AZPIEGITURAK (NKKAA) 

HERRITAR ESPARRUA 

IRUÑEKO AUZO ELKARTEAK 

IRUÑEKO PEÑEN FEDERAZIOA 
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11. 2. ERANSKINA: HIRI-AGENDAREKIN, 2030 AGENDAREKIN 
ETA ESPEZIALIZAZIO ADIMENTSUAREN ESTRATEGIAREKIN 
LERROKATZEA 

ESPAINIAKO HIRI AGENDA - HELBURUAK 

Agiri honen 5. atalean Iruñeko 2030 Estrategiaren helburu estrategikoen eta Espainiako Hiri 

Agendaren arteko lerrokatzea azaltzen da, helburu horien erreferentzia-zenbakia bakarrik 

adierazita. Jarraian zehaztuta datoz Espainiako Hiri Agendaren helburu estrategikoak eta 

berariazkoak 15.  

 

LEHEN MAILAKO HELBURUEN DEKALOGOA ETA HIRI AGENDA ESTRATEGIKOAREN 
BERARIAZKO HELBURUAK 

1 
Lurraldea antolatzea eta lurzorua arrazionalki erabiltzea, hura kontserbatzea eta 
babestea 

 
1.1. Lurzorua lurralde-ingurunearekin bateragarria den moduan antolatzea. 

 
1.2. Natur eta kultur ondarea kontserbatu eta hobetzea, eta paisaia babestea. 

 
1.3. Azpiegitura berdeak eta urdinak hobetzea eta natur testuinguruari lotzea. 

2 Hiri-dispertsioa ekiditea eta hiri finkatua biziberritzea 

 

2.1. Trinkotasuna, hiri-oreka eta oinarrizko zerbitzuen zuzkidura sustatzen dituen hiri-
eredua zehaztea. 

 
2.2. Konplexutasun funtzionala eta askotariko erabilerak bermatzea. 

 
2.3. Esparru publikoen kalitatea eta irisgarritasun unibertsala bermatzea. 

 
2.4. Hiriko ingurumenea hobetzea eta kutsadura murriztea. 

 
2.5. Hiri-berroneratzea sustatzea. 

 
2.6. Eraikinen kalitatea eta jasangarritasuna hobetzea. 

3 Klima-aldaketaren ondorioak prebenitu eta murriztea, eta erresilientzia hobetzea 

 

3.1. Lurralde- eta hiri-eredua klima-aldaketaren ondorioetara egokitzea eta haren 
prebentzioan aurrera egitea. 

 
3.2. Berotegi-efektuko gas-isuriak murriztea. 

4 Baliabideen kudeaketa jasangarria egitea eta ekonomia zirkularra bultzatzea 

 
4.1. Eraginkorragoak izatea energiaz bezainbatean eta energia aurreztea. 

 
4.2. Uraren kontsumoa optimizatu eta murriztea. 

 
4.3. Materialen zikloa sustatzea. 

 
4.4. Hondakinak murriztea eta haien birziklapena bultzatzea. 

5 Hurbiltasuna eta mugikortasun jasangarria sustatzea 

 
5.1. Hurbiltasuneko hiria bultzatzea. 

                                                        

15 Iturria: https://www.aue.gob.es/que-es-la-aue#Agenda_Urbana_Espanola  

https://www.aue.gob.es/que-es-la-aue#Agenda_Urbana_Espanola
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5.2. Garraiobide jasangarriak sustatzea. 

6 Gizarte-kohesioa sustatzea eta ekitatea bilatzea 

 
6.1. Pobreziaren eta gizarte-bazterketaren arriskua murriztea hiri-ingurune pobreetan. 

 

6.2. Aukera-berdintasuna bilatzea genero, adin eta gaitasunei lotutako ikuspegia aintzat 
hartuta. 

7 Hiri Ekonomia bultzatu eta babestea 

 

7.1. Tokiko produktibitatea indartzea, enplegua sortzea eta jarduera ekonomikoa 
dinamizatzea eta dibertsifikatzea. 

 

7.2. Turismo jasangarria eta kalitatekoa zein tokiko ekonomiaren funtsezko sektoreak 
sustatzea. 

8 Etxebizitza eskuratzeko bermea 

 
8.1. Etxebizitza-parke egokia sustatzea prezio eskuragarrian. 

 
8.2. Etxebizitza eskuratzea bermatzea, batez ere kolektibo zaurgarrienen kasuan. 

9 Berrikuntza digitalaren buru izatea eta hura bultzatzea 

 

9.1. Ezagutzaren gizartea bultzatzea eta hiri adimendunak (smart cities) garatzeko 
aurrerapausoak ematea. 

 
9.2. Administrazio elektronikoa sustatzea eta eten digitala murriztea. 

10 Esku hartzeko tresnak eta gobernantza hobetzea 

 

10.1. Arau- eta plangintza-marko eguneratua, malgua eta sinplifikatua lortzea, kudeaketa 
ere hobetzeko. 

 

10.2. Herritarren parte-hartzea eta gardentasuna ziurtatzea, eta maila askotako 
gobernantza bultzatzea. 

 
10.3. Tokiko gaikuntza bultzatzea eta finantzaketa hobetzea. 

 

10.4. Hiri-gaiei buruzko prestakuntza- zein sentsibilizazio-kanpainak diseinatu eta abiatzea, 
bai eta informazioa trukatzeko eta hedatzekoak ere. 
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LERROKATZEA 2030 AGENDAREKIN 

Era berean, honako matrize honetan adierazita dator 2030 Estrategiaren Helburuen (Iruñeko 

Hiri Agenda) eta Nazio Batuek 2030 16  Agendaren barruan bultzatutako Garapen 

Jasangarrirako Helburuen arteko lerrokatzea.  

OE1 X X X X X X X X X
OE2 X X x X X X X X X X
OE3 X X X x X X X X X X X
OE4 X X X X X X X X X X
OE5 X X x X X X X X X X X X
OE6 X X X X X X X X X
OE7 X X X X X X X X X
OE8 X X X X
OE9 X X X X X X
OE10 X x X X X X X X
OE11 x X X X
OE12 X X X X X X
OE13 X X X X X X X X
OE14 X X X X X X X X X X X X X X X X X
OE15 X X X X X X
OE16 X X X X X X
OE17 X X X X X
OE18 X X X X X
OE19 X X X X
OE20 X X X
OE21 X X X X
OE22 X X X X
OE23 X X X X
OE24 X X
OE25 X X X X X X
OE26 X X X X X X
OE27 X X X X X
OE28 X X X X X X
OE29 X X X  

 

                                                        

16 Erreferentzia: https://www.agenda2030.gob.es/objetivos/  

https://www.agenda2030.gob.es/objetivos/
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NAFARROAKO ESPEZIALIZAZIO ADIMENTSUAREN ESTRATEGIAREKIN (S3) 
LERROKATZEA 

Azkenik, Iruñeko 2030 Estrategia egiteko prozesuan bereziki aintzat hartu da Nafarroako 

Espezializazio Adimentsuaren Estrategia (S3)17. Honako taula honetan azalduta dator 2030 

Estrategiaren helburuen eta S3aren Erronken arteko lerrokatzea.  

RETOS OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 OE6 OE7 OE8 OE9 OE10 OE11 OE12 OE13 OE14 OE15 OE16 OE17 OE18 OE19 OE20 OE21 OE22 OE23 OE24 OE25 OE26 OE27 OE28 OE29

RETO 1 X X X
RETO 2 X X X
RETO 3 X X
RETO 4

RETO 5 X X X X X X X
RETO 6 X X
RETO 7 X X X X X
RETO 8

RETO 9 X
RETO 10 X X X X
RETO 11 X X X
RETO 12 X X X X X X
RETO 13 X X X X X X
RETO 14 X X X X X X
RETO 15 X X X X X X
RETO 16 X X X X X X
RETO 17 X X X X X
RETO 18 X X X X X X
RETO 19 X X X X X
RETO 20

RETO 21 X X X X X X X X X X X
RETO 22 X X X X X X
RETO 23 X X
RETO 24 X X X X X X X  

 

                                                        

17 Erreferentzia: https://www.sodena.com/index.php/es/navarras3-clusteres/navarras3.html  

https://www.sodena.com/index.php/es/navarras3-clusteres/navarras3.html
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