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Tuterak eta Erriberak 110 milioi euro jasoko dituzte osasun eta
hezkuntza zerbitzuak hobetzeko
María Chivite Lehendakariak zonaldean egingo diren proiektu nagusiak aurkeztu ditu, hala nola Nafarroako Kanala
eta Prestazio Handiko Trena
Asteartea, 2021ko Otsailaren 9a

Nafarroako Gobernuak 2021an 108,4 milioi euro bideratzea aurreikusi
du Erriberako osasun sistema indartzeko eta 1,4 milioi euro baino
gehiago zonaldeko hainbat herritako hezkuntza azpiegiturak
hobetzeko.
Maria Chivite Nafarroako Lehendakariak, Erriberako toki eta enpresa
entitateetako arduradunei Nafarroako Aurrekontuetan eta Nafarroa
Suspertu Planean jasotako jarduera programa aurkeztu die gaur
Tuteran
Erriberako ekimenen aurkezpena.
Mahaian, esker eskuin, Ciriza
kontseilaria, Chivite Lehendakaria,
Aierdi lehendakariordea eta Saiz
kontseilaria.

Jardun-arlo desberdinetatik egindako ibilbide batean, Lehendakariak,
COVID-19k sortutako krisiaren ondoren susperraldi ekonomikoa
lortzeko tresna gisa, Europak Next Generation funtsen bidez abiarazi
dituen bitartekoak eta finantzaketa aprobetxatzea oso garrantzitsua
dela azpimarratu du. Finantzaketa hori "lehentasunezko arloen
arabera" banatuko dela nabarmendu du, "ez lurraldeka", eta, ondorioz, Nafarroa proaktiboagoa izango da.
"Aukera paregabea da ekonomia modernoago, orekatuago eta iraunkorrago baten oinarriak ezartzeko, eta
Nafarroa eskualde lehiakorrago eta aurreratuago bihurtzeko", azpimarratu du Lehendakariak.
Bat-batean, Next funtsak alde batera utzita, Nafarroak 2021etik 2022ra arte, ReACT EU programaren bidez,
Europako beste 148 milioi funts jasotzea aurreikusi du COVID-19ren aurrean osasun eta hezkuntza alorretara
soilik zuzendutako laguntza gisa.
Hemodialisi-instalazioak handitzea
Zenbateko horiek jasotzeko zain, 2021erako Nafarroako Aurrekontuek 108,4 milioi euro bideratuko dituzte
Tuterako osasun eremura. Zenbateko horrek, langile-gastuak estaltzeaz gain, zonan eskatutako hainbat
inbertsio egiteko ere balioko du. Ildo horretan, Tuterako Sofia Erregina Ospitaleko hemodialisi-instalazioak
berritu eta handitzea aurreikusten da, 2,8 milioiko inbertsioarekin. Horri esker, asteko arreta ia bikoiztu egingo
da, 44tik 80ra. Horrez gain, 400.000 euro bideratuko dituzte Erriberako zonalde osoari zerbitzua ematen dion
ospitaleko ekipo medikoak berritzeko.
Partidak hainbat udalerritako osasun-zentroetako jarduerak ere barne hartzen ditu. Horrela, adibidez, 1,1
milioi euro inbertituko dira Tuterako Santa Ana zentroa eraberritzeko; Cascanteko osasun-zentroaren
proiektua lizitatuko da eta Villafranca, Cabanillas eta Milagroko kontsultategietan handitze- eta hobetze-lanak
egingo dira. Gainera, 95.000 euro bideratuko dituzte Tuteratik Iruñerako Gurutze Gorriaren garraio
onkologikoa finantzatzeko.
Hezkuntza arloan, Chivite Lehendakariak gogorarazi du dagoeneko amaituta dauden bi proiektutan 4,5 milioi
euro inbertitu dituztela. Hain zuzen ere, estreinatu berri den IESO El Cierzo (Ribaforada), Fustiñana, Cabanillas
eta Ribaforadako ikasleei zerbitzua ematen diena eta Vicenta Maria de Cascante ikastetxe publikoa handitzea
(508.173 euro). Horiei beste 1,4 milioi euro gehituko zaizkie aurten, Murchanteko Mardones eta Magaña,
Castejongo Dos de Mayo eta Fiteroko Juan de Palafox ikastetxeetan handitze-lanak egiteko.
Unibertsitate ikasketei dagokienez, Nafarroako Gobernuak aurreikusi du 2021. urtean 2,37 milioi euro
bideratuko dituela Tuterako UPNAren campusera eta beste 767.770 euro UNEDek erriberako hiriburuan duen
zentrora.
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Nafarroako Ubidea eta PHT
Bere solasaldian, Foru Komunitate osoaren kohesioan sakontzeko azpiegitura jakin batzuen garrantzia
azpimarratu du berriro Lehendakariak. Ildo horretan, Nafarroako ubidearen bigarren fasea azpimarratu du,
"Erriberarako proiektu estrategikoa, 70.000 biztanle baino gehiago urez hornituko dituena eta ureztatzeko eta
industriarako uraren beharrak bermatzea ahalbidetuko duena". Azpiegitura horrek, gainera, 3.160 lanpostu
inguru sortuko ditu.
Beste lan garrantzitsu bat Prestazio Handiko Trena izango da, 2021ean 62,67 milioi euroko inbertsioa egitea
aurreikusi baitu Espainiako Gobernuak. Tutera eta Erribera lotzeko bidearen barruan, Ebro ibaiaren gaineko
zubiaren erreforma "premiazkoa" dela iragarri du gaur Lehendakariak, 2 milioi euroko inbertsioarekin,
segurtasuna hobetzeko eta uholdeen aurrean egitura indartzeko.
Enplegua, gazteria eta berdintasuna
Enpleguaren alorrean, Chivite Lehendakariak gogorarazi du, "lurraldeko funtsezko eragileak diren aldetik",
Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren agentziak elkarlanean ari direla udalekin, partzuergoekin eta
mankomunitateekin, Elkarlan horren ondorioz, lankidetza-hitzarmenak sinatu dira, besteak beste, Corellako,
Cintruenigoko, Fiteroko eta San Adriango udalekin, "sinergiak ezartzeko eta baliabideak partekatzeko
orientazioko, prestakuntzako eta lan-poltsetako programak eta zerbitzuak garatzerakoan", Lehendakariak
adierazi duen bezala.
Horrez guztiaz gain, Oinarrizko Gaitasun Digitalen Prestakuntza Txokearen Planaren barruan, ehun ikastaro
eskaini dira Nafarroako geografia osoan zehar. Nabarmentzeko da baita ere,, lan-merkatuan txertatzeko
helburuarekin, enplegu-agentzien orientazio-zerbitzuak artatutako 5.000 pertsona baino gehiago.
Lehendakariak Nafarroako 15 enplegu-zentro berezien (horietako bat Tuteran) eta 10 laneratze-enpresen
(horietako bat Corellakoa, Foru Gobernuak finantzatua) zeregina ere azpimarratu nahi izan du, baita tailereskolena ere.
Eskaintza artistikoari eta kulturalari dagokionez, Erriberak 875.500 euro baino gehiago jasoko ditu aurten.
Diru gehiena, 200.000 euro, Valtierrako 'Torraza' zaharberritzeko erabiliko dute. Baina, horrez gain, kultur
jarduerak ere diruz lagunduko dira, hala nola Tuterako Opera Prima jaialdia eta Muñoz Sola museo; baita kirol
jarduerak ere, hala nola Tuterako eta Cabanillaseko udaletxeetara transferitutako instalazioak, Fustiñanako
skatepark-a eta Murchanteko pumptrack-a.
Horrez gain, ekintza kulturalak bultzatzeko, Erriberako udalek 285.000 euro jasoko dituzte, inguru horretan
Nafarroako Antzoki Sareari emandako laguntzekin (43.200 euro), kirol instalazioak eraberritzeko dirulaguntzekin (88.000 euro) eta museo eta bildumetarako laguntzekin (40.200 euro) batera.
Lehendakariak Justiziaren arloko beste neurri batzuen errepasoa ere egin du; esate baterako, Tuterako
epaitegietako instalazioak hobetu ditu edo Navarra TVren ordezkaritza bat ireki du Erriberako hiriburuan,
telebista-katearekin sinatu berri den lankidetza-hitzarmenaren ondorioz. "Programazioaren deszentralizazio
informatiboa zabaltzeko beste urrats bat da, lurralde osoko gaurkotasuna islatuz", aitortu du Lehendakariak.
Alkateak eta enpresaburuak
Gaurko bileran, Chivite lehendakariarekin batera izan dira Jose Maria Aierdi bigarren lehendakariordea,
Bernardo Ciriza Lurralde Kohesiorako kontseilaria, Elma Saiz Ekonomia eta Ogasun kontseilaria eta Jesús
María Rodríguez Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusia.
Bilera Erriberako Mankomunitatearen egoitzan egin da eta Tutera, Kortes, Buñuel, Fustiñana, Kapanaga,
Erripazuloaga, Fontellas, Ablitas, Murtxante, Kaskante, Barillas, Tulebras, Fitero, Zentroniko, Korella,
Kastexon/ Ilurzis, Balterra eta Arguedasko alkateak izan dira bertan. Juan Carlos Castillo Nafarroako Udal eta
Kontzejuen Federazioko presidenteak, Fernando Ferrer Erriberako Mankomunitateko presidenteak, Jose Mª
Agramonte Bardeako Batzarreko presidenteak eta Sergio Villava Eder partzuergoko kudeatzaileak ere hartu
dute parte.

Nafarroako Gobernua Karlos III.na etorbidea 2, beheko solairua 31002 Iruña Tel. +34 948 012 012 | info@navarra.es

Página 3

Chivite Lehendakariarekin izandako topaketara bertaratu direnak.

Lehendakaria, Erriberako Mankomunitatearen egoitzara iristean.

Chivite Lehendakaria.
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Tudela y la Ribera recibirán cerca de 110 millones de euros para mejorar los servicios sanitarios y educativos
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