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ARTIKULU ZIENTIFIKOA

Sarrera

Esan liteke elikatzea dela egun gauza dezakegun ekintzarik 
politikoena. Globalizazioaren diktaduraren menpe bizi 
garen honetan, tokiko egitura produktiboen eta gertuko 
merkataritza-sareen inguruko hausnarketa funtsezko 
elementua da egungo gizartea, haren baitako harreman 
ekonomikoak, eta ingurumenarekiko harremanak 
birpentsatzeko orduan. Jaten duguna gara, bai; baina, aldi 
berean, jaten duguna ere gure sistema sozioekonomikoaren 
ondorioa da. Iraganeko lurraren jabetza-ereduek, produkzio-
harremanek, azpiegiturek… nabarmen baldintzatu dute 
egungo merkatuen egitura, eta neurri berean moldatu gure 
izaera.

Azken hamarkadetan, gero eta lehiakorragoa den merkatu 
global baten eraketak lehen sektorearen jarduera 
produktiboa baldintzatu du. Lehenik eta behin, elikagaiak 
oinarrizko beharrak asetzeko gaia izatetik, merkantzia 
bilakatu dira; ondoren, baliabide naturalen eta produkzio-
egituren kapitalizazioak eredu gero eta industrialagoa 
definitu du, lurraldea eraldatuz eta egitura sozialetan 
hausturak egonkortuz joan dena. Baina eraldaketa hauek ez 
dira gatazkarik eta erresistentziarik gabe gauzatu.

Nafarroak tradizio luzea dauka elikagaien ekoizpenean 
oinarritutako lurralde gisa. Geografia anitzeko lurraldea 
izaki, bertan gauzatutako laboreak baldintza bioklimatikoen, 
harreman sozialen nahiz merkatu-dinamiken menpe egon 
izan dira, eta ezaugarri hori gatazka-iturri izan da. Lan honen 
xedea da elementu horien guztien elkarreragin konplexuak 
perspektiba historikoan -eta, bereziki, azken bi mendeotan- 
aztertzea, elikadura funtsezko auzi politiko gisa ulertuta.

Nafarroa, herri-lurrak eta erreforma liberalen garaiko 
pribatizazioak

Herri-lurrekin, komunitate batek baliabide jakin batzuk 
era kolektiboan ustiatzeko eredua deskribatzen da, funtzio 
ekonomiko eta sozial garrantzitsuarekin. Nafarroako kasuan, 
baliabide hauek aunitz erabilera izan dituzte (laborantza, 
abeltzaintza, basogintza…), neurri handi batean lurraldearen 
ezaugarri biogeografikoek baldintzatuta. Auzotasunean 
oinarritutako kontzejuen bidez, tokiko komunitateak 
baliabide hauek erregulatzeko eta gehiegikerien aurkako 
arauak xedatzeko eskumena zuten; besteak beste, luberriak 
arautuz, sail batean sartzen ahal zen abelburu kopurua 
mugatuz, edo auzo ahaltsuenen praktika indibidualistak 
geldiaraziz (Zabalza, 2004).

Herri-lurren pribatizazioak erro sakonak ditu, 
kapitalismoaren sorrerari lotuak. XIX. mendearen lehen 
erdira arte, herri-lurren % 8 saldu zela kalkulatzen da 
(Lana, 1994). Hala ere, prozesua arras bizkortu zen 1855. 
urtean Madoz ministroak Desamortizazio Zibilaren Legea 
sustatzean. Konbentzio eta Independentzia gerren ondoren, 
udalerri asko erabat zorpetuta zeuden, eta horrek presio 
sozial eta ekonomiko larria ezarri zuen Nafarroako landa-
komunitateen gainean; aurretik egindako desamortizazioen 
bide bera urratuz, Madozek herri-lurren salmenta baimendu 
zuen zor horiei aurre egiteko (De la Torre, 1988).

Horrek aldaketa handiak ekarri zituen lurraren jabetza-
egituran. XIX. mendearen bigarren erdian jabetza 
publikoa zuten lurraldeen gainazala mapa batean kokatuz 
gero (1. irudia), ikusten da oraindik publikoak ziren 
lur gehienak Nafarroako iparrean kokatzen zirela (lur 
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publiko guztien % 52). Lur publikoen kopuru txikiena, 
berriz, hegoaldean zegoen, % 9 baino gutxiago. Baliabideen 
ustiapena ere desberdina zen. Iparrean, herri-lurrak batez 
ere basogintzarako eta abeltzaintzarako erabiltzen ziren; 
hegoaldean, berriz, bazkalekuak pobreagoak zirenez eta 
abelburuak esku gutxiagotan kontzentratuta zeudenez, 
herri-lurrak laborantzaren hedapenerako esparru egokia 
ziren.

Nafarroako nekazaritzaren hazkundea, XIX. mendean 
zehar, teknika estentsiboetan oinarritu zen, hots, landutako 
lurren azalera handitu eta eskulana ugaritzean. Ondorioz, 
laborantza-lurrak % 64 hazi ziren 1818 eta 1895 artean, 
batik bat herrialdearen hegoaldean (Mikelarena, 2004). 
Hedapen hori herri-lurretan gauzatu zen, bazkalekuak edo 
erabili gabeko lurrak irekiz; 1861 eta 1897 artean, 25.000 ha 
herri-lur saldu zirela kalkulatzen da, errota, prentsa, teileria 
eta abar zenbatu gabe (Mikelarena, 2004).

Prozesu horrek laborari pobreenak kaltetu zituen, eta 
baliabide ekonomiko gehien zutenei mesede egin. Funtsean, 
herri-lur askoren jabetza eta nekazaritza-produkziorako 
baliabide teknikoak burgesia lurjabearen eta hirietako 
nahiz landako klase aberatsenen eskuetara pasa ziren. 
100 ha baino jabetza handiagoak zituztenak % 1 baino 
gutxiago ziren, baina Oliteko eta Tuterako merindadeetan, 
esaterako, landutako gainazalen % 20 kontrolatzera iritsi 
ziren. Balantzaren kontrako aldean, 1 ha baino jabetza 
txikiagoak zituztenek landutako lur guztien % 5 baino ez 
zuten kontrolatzen, merindade guztietan (Mikelarena, 2004). 
Hala, lurraren jabetza nabarmen polarizatu zen, Nafarroako 
hegoaldean batez ere. Egoera horren aurrean, jabetza txikiak 
edo batere ez zuten laborariek lurrak errentan hartu behar 
izango zituzten, edo bestela beren eskulana jornalari gisa 
saldu; beste irtenbide batzuk azken herri-lurren ustiapena 
edo, are, legez kanpoko okupazioak izan ziren.

Gatazka sozial eta politikoak elikagai-industriaren 
inguruan

XIX. mendearen bigarren erdian, halaber, liberalismoaren 
hedapena eta foruen galera Estatu mailako merkatu 
baten agerpena eragiten ari ziren, besteak beste trenbide-
sareak artikulatuta. Merkatu horren beharrei erantzuteko, 
herri-lurrak saltzen eta laborantza hedatzen zihoazen 
heinean, Nafarroan (batez ere hegoaldean) nekazaritzaren 
espezializazio bat garatu zen, zerealgintzan eta mahastietan 
oinarrituta.  Alabaina, merkatu horrek ez zuen egonkortasun 
handirik lortu, 1873ko krisiak erakusten duenez; horren 
eraginez, 1885 eta 1895 artean elikagaien prezioak jaitsi 
egin ziren Nafarroan. Gainera, XIX. mendearen azken 
hamarkadetan filoxera-izurritea zabaldu zen, mahastiak 
larriki kaltetuz (Gallego, 1986).

Krisi horren aurrean, ekoizpena intentsifikatzeko hautua 
egin zen. Etekinak handitzeko, sektorearen teknifikazioa 
areagotu zen, makineria nahiz produktu kimikoak erabiliz; 
azken horien kontsumoa Espainiako batez bestekoa halako 
2,5 izatera iritsi zen (Majuelo, 1989). XX. mendearen lehen 
herenean, laborantza-gainazalak hazten segitu zuen, batez 
ere Erriberan eta Erdialdean. Zerealgintzak indartsu jarraitu 
zuen, eta mahastiak berreskuratzen joan ziren Ameriketako 

1. irudia ~ Jabetza publikoa zuten lurren %, udalerrika, 1850 inguruan. 
Iturria ~ Iriarte (1996)
Egilea ~ Eneko del Amo.

2. irudia ~ Laborantza-gainazalaren bilakaera Nafarroan. 1900-1935. 
Iturria ~ Gallego (1986).
Egileak ~ Josu Narbarte eta Eneko del Amo.
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espezieak txertatzeari esker. Gerra-ziklo baten ondoren, 
Espainiako azken kolonien galerak (1898) azukre-kainabera 
ordezkatzeko erremolatxa hedatzea eragin zuen. Gainera, 
irrigazioari esker artoa, patata eta beste herbazeo batzuk 
zabaldu ziren (2. irudia). Norabide horretan bazeuden, XVIII. 
mendeaz geroztik, zenbait azpiegitura proiektu, Aragoiko 
Kanal Inperiala edo Tausteko Kanalaren berreskurapena, 
kasu. Halako proiektuak ugaritu egin ziren, 1902ko Lan 
Hidraulikoen Plan Nazionalak sustatuta; besteak beste, 
Lodosako kanala (1915), Bardeetakoa (1926) edota Esako 
urtegia (1928) garai horretan hasi ziren eraikitzen.

Prozesu hauen guztien eraginez, Nafarroako erdialdeko eta 
Erriberako eskualdeak helmuga bilakatu ziren laborantzako 
jornalarientzat. Biztanleria hazten eta nekazaritza-industria 
garatzen zihoazen neurrian, desberdintasun sozialen eta 
botere-egituren inguruko gatazkak ere agertu ziren, laborari 
proletarioen artean klase-kontzientzia bat sortzen lagunduz. 
Primo de Riveraren diktadurak iraun artean (1923-1930), 
horien ekintza politiko asko klandestinoki antolatu ziren, CNT 
bezalako sindikatu libreen  eskutik.  Diktadura  bukatzean, 
aldiz, langile-mugimenduko antolakundeak ofizializatu egin 
ziren; UGT sindikatua eta PCE alderdia, adibidez, 1930-1931 
artean ezarri ziren Nafarroan. Gizarte-mobilizazioek lan-
baldintzen hobekuntza eskatzen zuten (nabarmentzekoak 
dira azpiegitura hidraulikoen eraikuntzako langileen grebak, 
adibidez), baina herri-lurren inguruko aldarrikapenak ere ez 
ziren falta izan (Majuelo, 1989).

Urte horien joanean landa-giroan langile-mugimenduari 
lotutako gatazken artean, beraz, grebek beren garrantzia 
izan zuten. Alabaina, herri-lurretan nahiz sail pribatuetan 
egindako ekintza zuzenak ere izan ziren: besteak beste, 
ateratzeak, suteak, borrokak eta labakitzeak. Kasu honetan 
ere, Nafarroako erdialdean eta Erriberan biltzen dira 
kasurik gehienak (3. irudia). 1930ean, adibidez, 9 hektarea 
harizti gazte moztu zituzten Arroizko herri-lurretan. Lehen 
une batean, urtarrilean, Guardia Zibilak 470 lagun harrapatu 
zituen lurrak labakitzen; otsail hasieran, berriz, 700 gizon eta 
200 emakume eta haur ziren labakitutako zona zabaltzen 
aritu zirenak (Majuelo, 1989).

Espainiako Bigarren Errepublikak egoera aldatzeko 
itxaropena zabaldu zuen. Alde batetik, aipatutako ekintzen 
ondorioz zigortutako pertsona askori amnistia aplikatzeko 
aukera emango zuelako; bestetik, gatazka politiko haien 
atzean zeuden desberdintasun sozialei erantzungo zien 
Laborantza Erreforma bat gauzatzeko bidea zabalduko 
zuelako1. 1931n, Errepublika aldarrikatu zenean, Nafarroan 
eskuina nagusitu bazen ere, ezkerrak laborantzako langile-
klaseari eta lurren jabetzari lotutako gatazkak bizien zeuden 
eskualdeetan lortu zituen bere emaitzarik onenak (4. irudia).

Testuinguru horretan, ez da harritzekoa 1936ko estatu-
kolpearen ondorio larrienak ere eskualde hauetan eman 
izana. Nafarroako aginteek lehen unetik altxamenduarekin 
bat egin zutenez, herrialdean ez zen gerra-fronterik izan; bai, 
ordea, disidentzia politikoaren aurkako errepresio bortitza. 
Faxistek eta erreketeek erretagoardian eraildakoen 

1   1932ko Laborantza Erreformaren Legeak urratuko zuen bide hori, baina 
haren eragina mugatua izango zen 1936ko estatu-kolpearen eta geroko 
erreakzioaren ondorioz.

3. irudia ~ 1931-1936 bitarteko gatazka politikoak landa-giroan, udalerrika. 
a) Grebak. b) Ondasunei eragindako kalteak. c) Lursail pribatuen inbasio eta 
labakitzeak. d) Suteak.
Iturria ~ Majuelo (1989).
Egilea ~ Eneko del Amo.
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artean, deigarria da lehen sektoreko langileen kopurua: 
laborariak, jornalariak, sasoikako langileak, lurjabe txikiak, 
artzainak, ikazkinak… Hilketa horien banaketa espaziala 
kontuan hartuz gero, argi ikusten da nagusiki Nafarroako 
Erriberan eta erdialdean bizi ziren pertsonak izan zirela 
errepresaliatuak (5. irudia); aurreko urteetako gatazka sozial 
eta politikoetan protagonista izandako eskualdeetan, hain 
zuzen ere.

Laborantza-modernizazioaren bideak

Langile-mugimenduak zapaltzeaz gain, frankismoaren lehen 
helburuetako bat laborantza-erreforma bertan behera 
uztea izan zen, lurjabe handien alde jarriz (Barciela, 1986). 
Autarkiaren testuinguruan latifundismoa egonkortu eta 
ekoizpena handitzeko, laborantza-politika berri bat jarri 
zen martxan, besteak beste Kolonizaziorako Erakunde 
Nazionala (INC) sortuz. Irrigazioaren hedapenak lur 
berriak lantzea erraztuko zuen; «interes nazional handiko» 
proiektuen bidez, lurjabeentzako interes eskasa zuten 
sailak erosi, eta kanpotik etorritako kolonoentzat herri 
berriak eraiki ziren2. Nafarroan bost kolonia berri sortu 
ziren (Gabarderal, El Boyeral, Rada, San Isidro del Pinar eta 
Figarol), guztiak Bardearen inguruan, eta orotara 15.822 
ha berri lur ureztatu ziren laborantzan jartzeko. Proiektu 
hoiek, erregimen frankistaren balioei erreferentzia egiten 
zien diseinu urbano baten bidez, sinbolismoz betetako 
paisaia berriak sortu zituzten, aurreko mendeetako politika 
hidraulikoak eta birpopulatzaileak landa-modernizazioarekin 
uztartuz (6. irudia).

Modernizazio-bide horretan, XX. mendearen erdialdean, 
Laborantzaren Hedapen Zerbitzua gako izan zen Iraultza 
Berdeak proposatutako berrikuntza teknologikoak 
sustatzeko orduan. Hobetutako haziak, ongarriak 
eta agrotoxikoak, makineria astuna eta ureztapena3 
nagusitu ziren, sektorea profesionalizatzeko eta gero eta 
lehiakorragoa eta globalizatuagoa zen merkatu batean 
orientatzeko xedez. Elikagaien ekoizpena nabarmen hazi 
zen. Aldi berean, jabetzaren egitura eta neurriak ere 
asko aldatu ziren, lursailen kontzentrazioaren bidez (7. 
irudia). Frankismoan zehar, kontzentrazio-prozesu hauek 
Nafarroako erdialdean eta Pirinioaurrean eman ziren batik 
bat (Liss, 1987), industrializazioaren eraginez populazioa 
Iruñerrian metatu, eta landa-guneak husten zihoazen aldi 
berean.

Erriberan, berriz, lursailen kontzentrazioa beranduago iritsi 
zen, 1980ko hamarkadan, Nafarroako Foru Gobernuak 
sustatuta. Riegos de Navarra SA enpresa publikoaren 
bitartez, horrek 46 modernizazio-proiektu gauzatu zituen, 
orotara 23.140 ha lur barazki- eta fruta-produkziorako 
egokituz. Beste proiektu asko ekoizleek berek garatu 
zituzten; lurraldean zehar sakabanatutako esku-hartzeen 
bidez, eta aurretiko azpiegituren ura baliatuz, 4.000 ha berri 
lur ureztatu ahal izan ziren, gehienak mahastigintzarako (8. 
irudia).

Ekoizpenaren enpresarizatzetik agrobusiness-era

2   https://medialab-prado.github.io/poblados-colonizacion-colonias-
penitenciarias/index.html (bistaratutako eguna: 2018/10/31)
3   http://ruralmedia.eu/2012/06/semillas-de-modernidad/ (bistaratutako 
eguna: 2018/10/31)

4. irudia ~ a) 1931/04/12ko hauteskundeetan ezkerreko hautagaiak 
(errepublikanoak/sozialistak) garaile izandako udalak. 
b) 1931/05eko hauteskundeen errepikapenaren emaitzak. 
Iturria ~ Majuelo (1989).
Egilea ~ Eneko del Amo.

5. irudia ~ 1936-1939ko gerran eta gerraostean eraildako laborarien mapa. 
Iturria ~ Esparza et al. (2003).
Egilea ~ Eneko del Amo.
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Ordutik, merkatuen globalizazioari erantzunez, nekazaritza-
sektorearen enpresarizatze-prozesu bat indartzen joan da 
Nafarroan. Jarduerari eutsi ahal izateko, aunitz ekoizlek 
inbertsio tekniko eta ekonomiko handiak egin behar izan 
dituzte, beren ekoizpena autokontsumotik merkatura 
desbideratuz eta nazioarteko truke-fluxuetan txertatuz. 
Europar Batasunak sustatutako Nekazaritza Politika 
Bateratuak (NPB) joera hori indartu du, baina eredu 
berriak ez du erdietsi landa-giroan errenta minimo batzuk 
mantentzea, eta lehen sektorean diharduten pertsona 
kopuruak behera egin du.

Tokiko produktuak nazioarteko merkatuetan lehiakor 
egiten laguntzeko, erakunde publikoek laborantzaren 
espezializazio-prozesuak sustatu izan dituzte, sarri tokiko 
ekoizpen-eredu «tradizionalak» marka bereizgarriekin 
babestuz. EBk 1992tik arautu ditu marka-sistema horiek, 
Jatorrizko Deitura Babestu, Adierazpen Geografiko 
Babestu nahiz Bermatutako Berezitasun Tradizional gisa 
sailkatuta (Galdos, 2004). Nafarroan, egun 15 produktuk 
dituzte mota horretako bereizgarriak, «Reyno Gourmet» 
markan bilduta4. Abeltzaintzari lotutako markak alde batera 
utzita, gehienak -Nafarroako, Errioxako eta cava ardoak; 
Nafarroako olioa; Lodosako pikilloa, Tuterako orburua eta 
Nafarroako zainzuria- lurraldearen hegoaldean, eta bereziki 
Erriberan, daude kokatuta; ekoizpenaren espezializazioa eta 
industrializazioa modu nabarmenago batean eman diren 
eskualdean, hain zuzen.

Azpiegituren atalean, landa-girora bideratutako baliabide 
ekonomiko gehienak Nafarroako Kanalaren eraikuntzak 
jaso ditu, 1993an hasitako Itoizko urtegiari segida emanez5. 
Erriberan nekazaritza garatzeko aitzakiarekin, herrialde-
mailako proiektu hidrologiko horrek desadostasunak eta 
gatazkak piztu ditu despopulatze-bidean doan iparraren 
eta ureztapenekin ekoizpena mantentzeko aukera ikusi 
duen hegoaldearen artean. Proiektuaren jasangarritasun 
ekologikoaren nahiz errentagarritasun sozial eta 
ekonomikoaren gaineko eztabaida orori izkin eginez, bere 
gauzatzea hautu politiko sendoa izan da unean uneko 
agintari politikoen aldetik.

Orotara, proiektuak 177 km-ko ibilbidea aurreikusten zuen, 
Itoizko urtegitik Ablitasera. Egun, Proiektuaren Bigarren 
Fasea (Pitillas-Ablitas) zalantzan dago eta, aldiz, zabalpen 
bat proiektatu da Arga eta Ega ibarretarantz (9. irudia). 
Bukatutako lanen atalean, Lehen Fasea (Itoiz-Pitillas) 2011n 
burutu zen, 24.808 ha ureztatuz 29 udalerritan. Lur horietan 
zerealak eta mahastiak ziren nagusi, eta ureztapenarekin 
uztak bikoiztea eta labore berriak sartzea espero zen. 
Egun, gainazal osoaren % 64an lau produktu soilik lantzen 
dira: garia, garagarra, mahatsa eta artoa, azken hori delarik 
produktu berri bakarra6. Uzta bikoitzak, berriz, eraldatutako 
lurren % 9an gauzatu ahal izan dira, baldintza edafiko eta 
klimatologikoek ez baitute gehiago intentsifikatzeko 
aukerarik uzten.

4   www.reynogourmet.com (bistaratutako eguna: 2018/10/22)
5   https://www.ecologistasenaccion.org/?p=32591 (bistaratutako eguna: 
2018/10/31)
6   https://www.noticiasdenavarra.com/2017/02/19/economia/solo-cuatro-
cultivos-ocupan-el-64-de-las-hectareas-del-canal (bistaratutako eguna: 
2018/11/1)

6. irudia ~ a) El Boyeral, kolonizazio-herri baten eredua (ez zen inoiz populatu). 
b) Bardeako Kanaleko III. Irrigatzaile Komunitatearen bideak. 
Egilea ~ Eneko del Amo.
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Zazpi urteko jardueraren ondoren, datuek adierazten dute 
kontzentrazioen bidez % 70 txikitu dela lursail kopurua, jabe 
kopurua %17 gutxitu den artean. Jabetza kontzentratzeaz 
gain, laborantza-sektoreari lotutako enplegua ere %6 gutxitu 
zen 2005 eta 2014 bitartean; laborari autonomoen kopurua 
% 18 txikitu da, besterentzat lan egiten dutenak % 8 ugaritu 
direlarik (Kontuen Ganbera, 2015).

Landa-paisaia, beraz, eraldatze-prozesuan dago. Erretiroa 
hartzekotan dauden edota jarduerari eusteko inbertsio 
handiak behar dituzten ekoizleen aurrean, egitura sendoagoak 
dituzten elikagai-enpresa handiek baldintza guztiak 
dauzkate alde: lurralde zabalak ekoizpen intentsiborako 
instalazio egokiekin, eta giza kapitala, kanpotik lan bila 
etorritako jornalari eta sasoikako langileak. Era horretan, 
produkzio-eredu «industrial» bat nagusitzen ari da, inbertsio 
teknikoek (makineria, hazi transgenikoak, agrotoxikoak…) 
baldintzatua, kostu produktiboak ingurumenarekiko nahiz 
gizartearekiko eraginen kontura optimizatzen dituena. 
Elikagaien ekoizpen hutsetik urrunduz, eredu berri honek 
elikadura-kate osoa kontrolatzen duten holding globaletan 
txertatzea izango du xede, agroerregaiak bezalako produktu 
berriak ere esploratuz: laburbilduz, agrobusiness biribil bat.

Ondorioak: zein erronka agroekologiatik?

Elikagaien ekoizpenak pisu sozial eta ekonomiko handia izan 
du historikoki Nafarroan eta, hortaz, sektorearen bilakaerak 
bere arrastoa utzi du egungo lurraldean nahiz gizartean. 
Estatu liberalaren ezarpenarekin abiatutako metatze- eta 
intentsifikazio-zikloak egungo merkatu globalizatuen logikara 
ekarri gaitu; erakunde publiko desberdinek interbenitutako 
eta lagundutako merkatua, landa-komunitateen gainean 
modu bertikalean eragiten duena. 

Laburbilduz, lurraldearen etengabeko eraldaketa honek 
helburu bakarra izan du: elikagai merkeak ekoiztea, ardura 
sozial edo ekologiko ororen gainetik kostu produktiboak 
txikituz. Bilakaera honen ondorioz, erabakiguneak botere-

inguru urbanoetan metatzen joan dira, arazoak eta gatazkak 
gertatzen diren testuinguruetatik aldenduz. Hala, azken 
horien errealitate konplexuak ez dira oro har kontuan 
hartu ia beti monetarioak baino izan ez diren esku-hartzeak 
planifikatzeko orduan, eta horrek guztiak degradazioa ekarri 
du landa-komunitateen ehun sozialera; egun, autoestimurik 
gabeko gizarte hauen irtenbide bakarrak etsipena eta/
edo emigrazioa dira kasu askotan, horrek dakartzan arazo 
guztiekin. 

Errealitate honen aurrean, azken urteotan kontsumitzaile-
talde berriak sortzen joan dira, ekintza praktikoaren bidez 
jasangarritasun-, osasun- eta/edo hurbiltasun-irizpideetan 
oinarritutako kontsumo-sare alternatiboak josiz. 
Esperientzia horiek erakusten dute alternatibarako tokia 
badagoela, eta zuzenean eragiten dute elikadura-katearen 
maila desberdinetan, Merkaturatze Zirkuitu Laburren 
(MZL) bidez elikadura-sektorea lurralde-ikuspegi batetik 
berregituratzeko aukera zabalduz. Aldaketa honek alde 
praktikotik eragin beharko lieke sektorea baldintzatzen 
duten zenbait arazori: ustiategien bideragarritasuna, 
sektorearen zatiketa, ekoizpen-sistemen aniztasuna… Alde 
sinbolikotik, berriz, landa-komunitateak ahalduntzeko tresna 
bezala baliatu beharko litzateke paradigma-aldaketa hau, 
lan horretan tokiko administrazioek funtsezko papera joka 
dezaketelarik ekoizleak eta kontsumitzaileak elkarrenagana 
hurbiltzen laguntzeko eta kanal berri horiek indartzeko 
orduan.

Hiri Antolamendurako Plan Orokorren (HAPO) 
berrikuspena ere erabakigarria izan liteke laborantzarako 
lurrik egokienak identifikatzeko eta babesteko. Orain 
arte helburua landa-lurrak urbanizazioaren aurrean 
babestea izan bada ere, azken urteetan, batik bat, hiri-
inguruetan sortu diren Nekazaritza Parkeek lehen sektorea 
berrartikulatzeko baliagarriak izan daitezkeen prozesuak 
jarri dituzte martxan. Halako irudiek Erriberako ureztapen-
azpiegitura tradizionalen izaera produktiboa berreskuratzen 

7. irudia ~ Galipentzuko lursailen egitura kontzentrazioaren aurretik (2017) eta ondoren (proiektuaren emaitza). 
Egilea ~ E. del Amo.
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ere lagun dezakete, azken aldian jatorrizko azpiegiturak 
txaletek edota aisialdirako instalazioek ordezkatu 
baitituzte -adibidez, Queiles eta Alhama ibaien inguruak, 
edo Tuterako baratze ospetsua, La Mejana-. Ureztapenen 
berriztapen- edo modernizazio-proiektuek landa-hiri 
dualitatea gainditzen duen arrakala sortu dute lurraldean, 
aurrez aurre ezarriz laborantza-ekoizpen industrialera 
bideratutako espazioak, alde batetik, eta ekoizpen-sistema 
«marjinalak» (autokontsumoa, familiakoa, agroekologikoa) 
hartzen dituztenak, bestetik. Azken horiek, bertan behera 
gelditu ez direnean, gatazka-iturri bilakatu dira Erriberako 
hainbat landa-komunitaterentzat7.

Nafarroan benetako aldaketa bat osatzeko, ezinbestekoa 
da landa-giroan gauzatutako estrategiak birplanteatzea. 
Tokiko komunitateetatik abiatuta, haientzat eraikitako 
aukerak zabaldu beharko dira baldin eta, artikulu honetan 
xehatutako arazoak epe laburrean konponduko ez dituen 
arren, historikoki ukatua izan den etorkizun baterako bidea 
argitzeko itxaropena piztuko bada.

///

7   https://www.eldiario.es/norte/navarra/ultima_hora/Privatizar-ahora-mismo-
negocio-siglo_0_321618348.html (bistaratutako eguna: 2018/11/02)
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8. irudia ~ Proiektu publikoen (Riegos de Navarra SA) nahiz esku-hartze 
pribatuen ondorioz ureztatutako gainazalak. 
Egilea ~ E. del Amo.

9. irudia ~ Nafarroako Kanalak ureztatutako lurrak: egungo egoera.  
Egilea ~ E. del Amo.
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