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Ciriza kontseilariak gizarte- eta lurralde-garapenerako landa-eremuak
faktore garrantzitsuak direla nabarmendu du
Zubirin hasiko den "Birpopulatzearen Autobusa" ren estatu birak bi geltoki gehiago izango ditu Nafarroan,
asteartean Iruñean eta asteazkenean Los Arcosen
Astelehena, 2021ko Uztailaren 19a

Bernardo Ciriza Lurralde Kohesiorako kontseilariak landa inguruneak
duen garrantzia azpimarratu du, koronabirusak eragindako krisitik
ateratzeko garapen sozial eta lurraldetiko faktore gisa. Kontseilariak
"Birpopulatzearen autobusa" ren estatu biraren hasieran egin ditu
adierazpen horiek, Zubirin.
Karabanak Espainia landatarra ekintzailetzat eta berrikuntza
sozialekotzat hartzea helburu duena, Nafarroatik abiatuko du bira eta
hiru geltoki izango ditu: asteartean Iruñean eta asteazkenean Los
Arcosen.
De izquierda a derecha, Jesús Mª
Rodríguez, director general de
Administración Local y
Despoblación; Roberto Ortega,
responsable de comunicación de
El Hueco; Matilde Añón, alcaldesa
del Valle de Esteribar; el consejero
Ciriza; Jorge Paños, director
adjunto de Magnesitas; Iosune
Pascual, gerente de la Fundación
Universidad-Sociedad de la UPNA;
y Fernando Goñi, presidente de la
Asociación Turística Nafar
Basoak.

Bere hitzaldian, Zirizak lurralde osorako legeak egitearen garrantzia
azpimarratu du, ez bakarrik hirietarako. “Horrela bakarrik lortuko dugu
Nafarroa orekatua, harmoniatsua eta iraunkor bat eraikitzea, herritar
guztien aukera-berdintasuna bermatzeko, bizi izateko aukeratu duten
lekua edozein dela ere. Landa-ikuspegia kontuan hartzen ez duen
legeria batek porrot egin dezake erronka demografikoaren inguruan
egiten den edozein politikarekin”, adierazi du kontseilariak.
“Birpopulatzearen
Autobusaren”
edizio
berriak
emakumeen
ekintzailetzan eta emakumeak landa-ingurunean duen garrantzian
jarriko du arreta. Aukeratutako leloa "Rural Femenino" da, eta
emakumeek landa-ingurunean duten pisua eta etorkizuna ikusaraztea
du helburu, landa-eremuetan ekintzailetza eta gizarte-berrikuntza
modu berrietara birplanteatuz. Aurtengo autobusak emakume
kapadun baten ilustrazio handi bat du, Maria Lezon euskal artistaren

landako heroia modernoa.
Landa-ingurunea ikusaraztea
Autobusaren aurkezpenarekin eta Presura TVk emandako telebista-programa batekin hasi da bira,
YouTubeko web gunearen eta kanalaren bidez. Programa horretan eskualde bakoitzeko pertsona ekintzaileak
agertzen dira, batez ere emakumeak.
Landa eremuetako birpopulaketari buruzko gune horretan parte hartu dute Jesús Mª Rodríguez Toki
Administrazio eta Despopulazioko zuzendari nagusiak, Maitena Ezkutari Turismo, Merkataritza eta Kontsumo
zuzendari nagusiak, Eva Istúriz Nafarroako Berdintasunerako Institutuaren zuzendari kudeatzaileak eta
Carlos Amatriain Nafarroako Gazteriaren Institutuko zuzendari kudeatzailea.
Halaber, Matilde Añon Esteribarko alkatea, Magnesitas Navarrako zuzendariondokoa, Jorge Baños, NUPeko
Unibertsitatea-Sozietatea Fundazioko kudeatzailea, Iosune Pascual eta eta Nafar Basoak Elkarte Turistikoko
lehendakaria, Fernando Goñi izan dira.
El Hueco ekintzailetza sozialeko zentroak Nafarroako Gobernuarekin lankidetzan sustatzen duen birak, Done
Jakue Bidea zeharkatuko du Done Jakue Urtearen harira, ehun urtetik gorako pertsonen arteko topagunea eta
merkantzien eta ideia berrien trukea berreskuratzeko asmoz.
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Ekimenean Red Eléctrica de España, Hispasat, Enisa (Empresa Nacional de Innovacion, S.A.), Errioxako
Gobernua, Soriako Udala eta Esportaziorako
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