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Jada legegintzaldiko 3. urtean 
gaude, nola baloratzen duzu egin-
dako ibilbidea?

Hasierako ilusioa mantentzea 
gutxi ez izanda, hobetzea 
lortu dugula uste dut. Gure 

taldean elkarlana eta konfiantza han-
ditzen doa eta lanerako baldintza oso 
onak sortu dira. Bailara hobetzeko 
proiektu eta ekimen asko bideratzeko 
gai izan gara eta aurrera begira ilusio 
handiz gaude.

Larraun despopulatze arrisku 
larrian dago, zer egin duzue ildo 
horretan?

Larraunen azkeneko hamarkada-
tan populazioak beherakada nabar-

mena izan du, munduan landa eremu 
gehienetan despopulazioa errealitate 
bat dela badakigu baina ez dugu ho-
rrekin konformatu nahi. Diagnostiko 
nahiko zehatz bat egin dugu eta uste 
dugu etxebizitza falta, mugikorta-
suna, interneta eta lehen sektorearen 
beherakada gakoak direla.

Etxebizitza arloan kontzeju-etxe 
hutsak alokairuzko etxebizitza bi-
hurtzeko lanean ari gara eta 2022an 
nafar gobernuarekin elkarlanean bi 
etxebizitza berritu nahi ditugu. In-
ternetari dagokionez Larraun osoko 
etxeetara banda zabaleko internet 
konexioa bermatzea lortu dugu.

Bestalde, 2022an herrien arte-
ko mugikortasuna erraztuko duen 

bi proiektu piloto martxan jartzeko 
Nafarroako Gobernuarekin elkar-
lanean ari gara eta taxi-lizentzia be-
rreskuratzeko plana ere dugu. Lehen 
sektorearekin berriz, 2019tik eskual-
deko elikagaien ekoizpena eta kontsu-
moa bultzatzeko proiektua lantzen 
ari gara Cedernarekin batera, horren 
baitan Mendialdeko Elikagaien Ma-
haia edota Mendialdeko Azoka Ibil-
taria sortu dira adibidez.

Nolakoa da kontzejuekin harre-
mana? 

Legegintzaldi hasieran Kontze-
juen Mahaia sortu genuen koordi-
nazioa eta elkarlana bultzatzeko eta 
oso emankorra izan da.  Egia esateko, 
kontzejuetako ordezkariekin ia egu-
neroko harremana dugu, bai gestioan 
eta sortzen diren arazoetan elkar la-
gunduz. Esan daiteke orokorrean 
eta denen inplikazioari esker udal 
eta kontzejuen arteko harremana eta 
elkarlana asko hobetu dela. 

Parte hartzeari dagokionez, au-
rrera pausorik eman al da?

2020ean prozesu parte-hartzaile 
bat antolatu genuen bailarako be-
harrak eta erronkak identifikatzeko, 
horren baitan adibidez Gabari Gune 

“Larraunen bizitzea 
atseginagoa eta 

erosoagoa izan dadin 
lanean ari gara”

Mikel Uharte
Larraungo alkatea
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Irekia sortu da. Eta horrez gain, egu-
nerokoan hartzen ditudan erabaki 
guztiak ahalik eta kontsentsu eta 
parte-hartze handienarekin hartzen 
saiatzen naizela esan dezaket, bai nire 
taldean, bai kontzejuetako ordezka-
riekin edota herritarrekin.

Nolakoa izan da pandemiaren 
kudeaketa?

Legegintzaldiko puntu konpli-
katuetako bat izan da, zalantzarik 
gabe. Lehendabiziko egunetik gure 
osasun-etxeko langileekin elkarla-
nean aritu gara, (koordinazio lana), 
beti osasun arauei lehentasuna ema-
nez eta herritarrak erdigunean jarriz. 
Itxialdi garaian ERTEan egondako 
udal zerbitzuetako langileei lagunt-
zeko eta udal baliabideak bermatze-
ko diru extra bat bideratu genuen. 
Ostalaritza babesteko bonoak ere 
antolatu genituen eta PCRak egiteko 
karpa instalatu genuen.

Zein izanen da zuen lehenta-
suna datozen 2 urteotan?

Gure helburu nagusia bailaran bi-
zitzeko baldintza hobeak eta ilusioa 
sortzea dira, Larraun bizitzeko ero-
soagoa eta atseginagoa izan dadin. 
Norabide horretan martxan ditugun 
proiektuak gure lehentasuna izango 
dira: etxebizitza, mugikortasuna eta 
lehen sektorea bereziki. Bailara ho-
betzen jarraitzeko gogoz eta indarrez 
gaude eta aurrera urratsak ematen ja-
rraitzeko prest ere bai.

Baraibarko eskalada gunea 
ireki ahal izateko beha-
rrezkoak diren irisgarri-

tasun-arrapala eta sute-irteera 
eraikitzeko lanak bukatzear dira 
eta udaberri hasierarako zaba-
lik izango da.

“Kontzejuetako 
ordezkariekin ia 
eguneroko harremana 
dugu, bai gestioan eta 
sortzen diren arazoetan 
elkar lagunduz”

“Despopulazioari aurre 
egiteko etxebizitza 
arloan, mugikortasunean, 
internet konexioan eta 
lehen sektorean eragin 
nahi dugu”

Gaztetxoen aurre-begirale 
formakuntza arrakastastua 

Boulderrak 
laster zabalduko 

ditu ateak

Urtxintxaren aurre begira-
le formakuntza antolatu 
eta aho bete hortz geratu 

ginen 14 eta 17 urte bitarteko 60 
gaztek izena eman zutela ohartu gi-
nenean. Hala ere, haietako 10 per-
tsonek ezin izan zuten ikastaroan 
parte hartu.

Gazteek beren herrian iden-
tifikatzen dituzten beharrak bil-

du, hori konpondu edo aldatzeko 
ideiak garatu eta udaletxe edo gi-
zarte zerbitzuekin harremanetan 
jartzeko aukera aparta da.

Ikastaro honen bitartez, ne-
rabeen partaidetza sustatu nahi 
dugu, ez baitago herrian gazteen 
parte-hartzea baino gauza polit eta 
eraldatzailagorik. 

Udal komunikazioa ho-
betzeko aurrera pau-
soak ematen ari gara. 

2020an udal webgunea berritu 
genuen eta 2021ean sare sozia-
lei bultzada eman diegu, Whats-
App informazio kanala sortu 
dugu eta komunikabideetan 
presentzia handitzeko lanean 
ari gara, beti ere informazio 
publikoa eta herritarren arreta 
zerbitzua hobetu asmoz.

Herritarrak hobe 
informatzea
zerumugan
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2019an sortutako Kontzejuen Mahaiak elkar-komunikazioa 
erraztu du, baita harremanak sendotu eta lankidetza oinarri 

duten proiektuak ahalbidetu ere.

Larraungo Udala Kontzejuekin
elkarlana indartzen ari da

KONTZEJUEKIN ESKUZ ESKU

Kontzejuekin lankidetza bultzatu asmoz 2019. ur-
tean Kontzejuen Mahaia sortu genuen, hau da, 
udalak kontzejuekin bai eta kontzejuak beraien 

artean elkarlanean aritzeko gune berri bat, elkarren be-
rri izateko, udaletik kontzejuekiko gardentasuna area-
gotzeko eta eztabaidak partekatzeko.

Bertatik hainbat lan eremu sortu dira azken bi ur-
teetan, energiaren inguruko proiektuak, ordenantzen 
eguneratzea, herrietan etxebizitza proiektuak garatzeko 
lanketak, konposta herrietara eramateko proiektuak…

Aldi berean hausnarketa eta ideia mordoa mahai gai-
neratu dira, berdintasun giroan eta elkar eragiten duten 
sinergiei bide emanez. 2020 eta 2021 urteetan, pande-
miak baldintzatutako zailtasunak egonagatik ere, bile-
rak egiten jarraitu dugu eta hala egiten jarraituko dugu 
aurrerantzean, lanketetan sakonduz, Larraun elkarla-
nean aurrera ateraz eta batera proiektuak garatuz.

Kontzejuen Mahaitik sorturiko lan ildo garran-
tzitsuenetako bat etxebizitzaren lanketa izan 
da. Izan ere, Larraun despopulatzen arrisku bi-

zian dago eta horri aurre egiteko, Udala eta Kontzejuak 
elkarlanean ari gara bailaran bizi nahi dutenek bertan 
geratzeko aukera berriak sortuz.

Kontzejuen jabetza diren hainbat eraikinetan (os-
tatua, eskola, maisuetxea…) etxebizitzak eskaini ahal 
izateko aukera proposatu genuen Udaletik eta herrietan 
harrera ona izan du.

Udaletik aurreproiektuak eta memoria teknikoak 
egiteko laguntza teknikoa eman diegu Kontzejuei. Hala, 
Azpirotzen, Errazkinen eta Allin etxebizitzak sortzeko 
aurreproiektuak egin ditugu, garai batean herriko osta-
tu izandako eraikinetan; Iribasen, Aldatzen eta Etxarrin 
dauden proiektuei batuz. Datozen urteotan proiektu 
hauek garatu ahal izateko finantzazioa lortzeko lanetan 
ibiliko gara denak elkarrekin.

Kontzejuen Mahaia,
lankidetzarako gune berria

Larraunen bizitzeko
aukera berriak sortzen

Iribasko ostatu zaharrean 
3 etxebizitza egiteko 

proiektua dago
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Larraun despopulazio 
arrisku bizian dagoen 

Nafarroako udalerrietako 
bat da eta horri aurre 

egiteko politika 
berritzaileak behar dira.

Uda hasieran Nafar Gober-
nuak despopulazioaren aur-
kako inbertsioetarako diru 

laguntza deialdia martxan jarri zuen 
eta Larraungo Udalak Kontzejuei 
proiektuak garatzen lagundu zien, 

2009tik Larrungo eta Lekunberriko 
Udalek amankomuneko zerbitzuak 
kudeatzeko hitzarmena dute, eskola 
zaharrak saldu ondorengo diru ekar-
penarekin sortuta. 2014. urtean Egu-
neko Zentroaren lanak bukatu ostean 
Larraunek hitzarmenean adostutako 
dirua baino gehiago jarria zuela ikusi 
zen, zehazki 126.413,29€.

Larraungo Udalaren ustez zorra-
ren kitapena ezinbestekoa da hitzar-
men berri bat egiteko eta Lekunberri-
ren zorrari erdibideko irtenbide bat 
emateko proposamena adostu berri 
du Udalbatzak aho batez: Lekunbe-
rriko Udalak zorraren %50a 3 hilabe-
teko epean ordaintzea, eta beste %50a 
berriz, 3 urteko epean elkarrekin hit-

zartutako instalazio eta zerbitzuetan 
inbertitzea. Proposamenak 3 urte 
hauetan %50 horretatik, inbertitu ga-
beko zenbatekoa Larraungo Udalari 
itzultzeko konpromisoa jasotzen du.

“Udalen arteko elkarlanean sines-
ten dugu eta hitzarmen berri batek 
bailarari bultzada berri bat emango 
lioke”, adierazi du Uharte alkateak.

aholkularitza teknikoa eta adminis-
tratiboa eskainiz.

Orotara Larraun bizigarriagoa 
izateko 10 proiektu aurkeztu ge-
nituen eta gobernuak horietako 
bi aukeratu zituen: Gorritikoa eta 
Etxarrikoa. Proiektu hauek baila-
ra bizigarriagoa izateko eta bertako 
bizitza soziala bultzatzeko balioko 
dute, gure herrietan bizi nahi dute-
nen eta belaunaldien arteko lotura 
indartzeko gune ireki berriak sortuz.

Izan ere, gure bailarako herrie-
tan horrelako espazioak edukitzea 
oso garrantzitsua da herriak bizirik 

mantentzeko. Besteak beste kultur 
ekitaldiak, formakuntza saioak, eki-
men anitzak eta bestelakoak egiteko 
balio dute, eta hala, gure herrietan 
bizitzeko aukera erakargarriagoa eta 
aberatsagoa egiten dute.

Udalak argi adierazi nahi du gai-
nerako proiektuei dagokienez hemen 
ez dela ezer bukatu, deialdi honetan 
diru laguntzarik jaso ez badute ere fi-
nantzazioa bilatzen jarraituko dugu. 
Izan ere, Larraungo Udalarentzat des-
populazioaren aurkako lana estrate-
gikoa da eta proiektu horiek bultza-
tzen saiatuko gara.

Topagune berriak
Gorritik Kontzeju Etxean erabile-

ra anitzeko espazioa sortuko du. Le-
hen solairuan dauden bilera gelak eta 
bulegoak bigarren solairura mugi-
tuko dituzte eta, libre geratutako den 
lehenengo solairuan, paretak bota eta 
ekimen ezberdinak egin ahal izateko 
areto handi bat sortuko dute, hala 
nola tailerrak, hitzaldiak, zinema 
proiekzioak, erakusketak, herri baz-
kariak, haur jolasak eta bestelakoak.

Etxarrin, aldiz, ostatua berritu 
eta gune ireki berria sortuko dute. 
Asmoa da Kontzeku Etxeko beheko 
solairuan erabilera anitzeko espazio 
bat sortzea, herritarrek elkarte gisa 
erabiltzeko eta, aldi berean, Kontze-
juko bilerak egiteko.

Despopulazioari aurre 
egiteko proiektuak
martxan jarri ditugu

Hitzarmen berri bati bidea errazteko 
Lekunberriko Udalak duen 126.000€-ko 

zorra likidatzeko proposamena

Gorritikn erabilera anitzeko gunea sortuko dute



LARRAUNGO GARAPENA BERRITZEN

Kotxeen kargadore 
elektrikoa instatu 

dugu Gabarin

Udaletik mugikortasun eredu 
jasangarri baterako urratsak 
emateko esfortzua egiten ari 

gara eta hainbat ekimen bultzatzen 
ari gara.

Hasteko, urte hasieran ibilgai-
luentzako kargadore elektrikoa mar-
txan jarri dugu, Larraungo Udaletxe-
ko parkinean dago, erabilera publi-
koa izango du eta larraundarrentzako 
doakoa izango da. Neurri honekin 
garraio elektrikoen erabilera bultzatu 
eta CO2 isurketa txikitzeko aukerak 
indartu nahi ditu Udalak.

Garraioa konpartitu
Kutsadura murrizteko, ordea, 

mugikortasun ohiturak ere aldatu 
beharra dagoela uste dugu eta ga-
rraioa partekatzeko bideak ere erraz-
tu nahi ditugu.

Batetik, Kudea Go plataformare-
kin elkarlanean ari gara, eguneroko 
joan-etorriak iraunkorragoak izan 
daitezen, garraioa partekatzea erraz-
ten duen aplikazioa.

Bestetik, bailarako hainbat herri 
lotuko dituen eskariaren araberako 
bidaiarien garraio publikoko zerbitzu 
erregularra eskaintzeko pilotu pro-
iektua lantzen ari gara Nafar Gober-
nuarekin elkarlanean.

Ondare naturala

Ondare Kultur Taldea bailaran 
egiten ari den lan handiari ja-
rraiki eta sustengua emanez, 

herri ezberdinetan eginiko zahar be-
rritze lan, berreskurapen eta bideen 
seinalizazio lanak babestu eta bultza-
tu ditugu. Gure udalerriarentzako 
intereskoak ez ezik, ostalaritza, lan-
detxe eta komertzioarentzako onura-
garriak dira.

Mendialdeko azokak

Elikadura burujabetza eta 1. 
sektorea bultzatzeko ekimen 
hau 2017an sortu genuen eta 

etengabe handitu da. 2020an adibi-
dez Mendialdeko Azoka Ibiltaria 
martxan jarri zen, gurean Baraiba-
rren (2020ko azaroan) eta Aldatzen 
(2021eko maiatzan) izan dena. Dina-
mika honetatik hainbat ekimen sortu 
dira (Habelarte Mendialdeko ekoiz-
leen elkartea) eta etorkizunerako 
proiektu berriak ere lantzen ari da (3. 
sektorearekin adibidez).

Bailara eta gure herriak bizigarriagoak 
izan daitezen hainbat proiektu bultzatzen 

ari gara kontzejuak, herritarrak eta 
Nafarroako Gobernua inplikatuz. 

Herri biziak indartzeko 
tokiko garapena 

bultzatzen ari gara
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Larraungo etxe guztietara 
internet konexioa 
iristea ahalbidetu dugu 
Albiasuko ur depositoan 
jarritako antenei esker



Efizientzia 
energetikorako 
urrats berriak

Larraungo Udalaren 6.500 euroko 
diru-laguntzari esker Errazkin, 
Arruitz eta Alliko argiteria LED 
teknologiarekin berritu dugu 

urtarrilean.

Legegintzaldia hasi zenetik Larraungo Udalak 
bere eraikin eta azpiegituretan zein kontzejuen 
esku dauden horietan efizientzia energetikoa eta 

berriztagarriak oinarri dituen energia sorkuntzaren 
aldeko apustua egin du. Norabide horretan, proiek-
tuak garatzeko eta finantzazioa lortzeko lanketa sako-
na egin du Udalak, Larraungo Kontzejuen Mahaian 
proposamenak eginez eta bestelako markoetan pro-
iektuak aurkeztuz.

Berrikuntzak urtez urte
Errazkin, Arruitz eta Alliko ekimenarekin Udalak 

2019an hasitako bideari jarraipena eman dio. Urte 
hartan udaletxean eguzki-plakak jarri zituen eta erai-
kineko azpiegitura guztiak LED teknologiaz hornitu 
zituen.

Ondoren, 2020ean Larraungo Udalak 15.000 
euroko diru-laguntza eman zien Etxarri, Uitzi eta 
Aldazko kontzejuei beren herrietan LED teknolo-
giarekin argiteria berritzeko. Horrekin batera, diru-la-
guntza berarekin, Etxarriko bordentzako ura ematen 
duen depositoan plakaz hornitutako ur-araztegia jart-
zea bultzatu zuen Udalak.

Ekonomia zirkularra
eta birziklapena

Errazkin, Astitz eta Gorriti Mendialdeko herrien 
artean materia organiko gehien bildu eta ondoen 
berreskuratzeagatik sarituak izan dira, zorionak!  

Nafar Gobernuaren aitorpenaz gain, 300 tona plastiko 
eta kapsula birziklatu baino gehiagorekin egindako hi-
ri-altzariekin sarituak izan dira.

Larraungo Udaletik herrietan konpostagailuen insta-
lazioa bultzatzen eta koordinatzen aritu gara, Mendial-
deko Mankomunitatearekin elkarlanean, eta larraunda-
rrak birziklatze bide honetan jarraitzeko animatu nahi 
zaituztegu.

Horrekin batera, Larraungo Udala Mendialdeko 
Mankomunitatearekin batera lanean ari da eskualdean 
Garbigune bat instalatzeko, Leitzak edota Goizuetak du-
ten moduan, gure bailaran ere hondakinen bilketan ho-
betzen jarraitzeko.
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Aldaztarrek auzolanean 
berritu zuten argiteria 
(2020).



HERRITARREKIN BATERA

Udala kudeatzeko eredu irekia bultzatzen ari gara, herritarrak 
erdigunean jarri nahi dituena, eta bide hori elkarrekin egin 

nahi dugu, batera aurrera egiteko.

Herritarren parte hartzea eta eragileekin 
lankidetza bultzatzen ari gara

Larraungo Udalak gardentasun 
eta parte hartzearekin duen 
konpromezua betez, bi batzar 

ireki egin ziren 2021. urtearen ha-
sieran. Bertan, udalaren jardunaren 
berri eman zitzaien hurbildu ziren 

herritarrei eta hurrengo urterako 
zeuden proiektu nagusiei buruzko 
informazioa partekatu zen beraie-
kin. Solasaldirako eta  herritarren 
kezka eta proposamenak jasotzeko 
aukera ere izan zen. 

Gardentasuna

Gabari gune irekia

Aurrekontu
parte hartzaileak

Aurrekontuak egiteko garaian 
bailaran dauden beharrak 
aztertu eta lehentasunak 

markatu dira. Parte hartzea bultza-
tuz, Kontzeju eta eragileek egindako 
eskaerak kontuan hartu ditugu, La-
rraungo kontuetan beraientzako tar-
te bat eginez.

Izan ere, Ondare Kultur taldea, 
Ura eta Lurra herri ekimena, Larraun 
Berdintasunean, Larraun Pilota 
Elkartea edota Larraun Bizi bezalako 
taldeek egiten duten lana balioan ja-
rri nahi dugu. Batzuekin hitzarmena 
sinatu dugu eta bide hori jorratzen 
jarraituko dugu, baita beren ekime-
netarako babesa eta laguntza ematen 
ere.

Udalak lankidetza sustatu nahi 
du Larraun bizigarriago, justuago eta 
jasangarriago baten alde lanean ari 
diren guztiekin.

2021eko urrian Gabari gune irekia inauguratu ge-
nuen. Orduztik hamaika ekimen izan da bertan: 
erakusketak, tailerrak, kontzertuak, hitzaldiak, 

dokumentalak… 
Larraunen zegoen espazio baten beharra asetzeko 

jaio da eta helburu hori betetzeko bide onetik doala esan 
dezakegu. Herritar eta eragile guztiek baduzue leku bat 
Larraungo udaletxean, Larraundar guztien esku dago, 
zuena da giltza!

Gabari Plaza, 1
31878 Mugiro
(Nafarroa)
Tel. 948 504 207
info@larraun.eus
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Ura eta Lurra herri 
ekimenaren irteera bat


