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Poza hartuko zenuen behin legea 
onartuta.
Urteak dira administrazioaren mo-
dernizazioa eskatzen ari ginela, eta 
horri, administrazioa berrantolatuz 
erantzuten zaio. Hori, berez, bada 
garrantzitsua. Bestalde, lege hau 
parte-hartze prozesu batean oinarri-
tuta iritsi da azken helmugara, par-
lamentura, eta horrek bultzada argia 
ematen dio. Adostasun nabarmena 
egon da: parte hartzaileen %61ak 
adostu du eskualdea izatea figura 
berria. Legeari parlamentuaren gal-
bahea pasatzea falta zitzaion. Hala 
ere, hemen ez da ezer bukatzen. 
Kontrakoa: lanean hasteko marko 
berri bat dugu.

lanean, zertan?  
Behin legea argitaratuta, hamabi es-
kualde eratu beharko dira, bakoitza 
bere foru lege propioarekin. Gaine-
ra, erreforman arlokako hemezortzi 
lege moldatzeaz hitz egiten da. Be-
raz, 30 legeri heltzeaz ari gara.

nukF-en abiatu zen legearekin 
itxi den prozesua. nola bizi duzu?
Ni gai honengatik naiz federazioko 
presidente. 2015ean hautagaitza aur-
keztu genuenean, tokiko administra-
zioaren erreforma oinarritik abia-
tzea zen gure erronka. Babesa jaso 
genuen eta hitza bete dugu. Prozesu 
konplexua zen, bai parte hartu beha-
rreko jende kopuruagatik, baita gaia-
ren konplexutasunagatik ere. Bidean 
gauzak ikasten joan gara, baita iritziz 
aldatzen ere, eta hori aberasgarria da. 
Erabat deszentralizatutako prozesua 
izan da, eta oso aberasgarria izan da 
herrien errealitatea ezagutzea.

Asko hitz egiten da erreforma ho-
nen garrantziaz, baina uste duzu he-
rritarrak horretaz jabetzen direla?
Oso garrantzitsua izan arren, gaia ez 
da inoiz egon herritarrei zuzenduta-
ko diskurtsoan, hori da gure porrotik 
handiena. Uste dut huts egin dugula, 
ez dugulako eztabaidaren erdigunean 
jarri herritarrari zer ekarriko dion. 

272 udalerrik eta 378 kontzejuk osatzen dute nafarroako 
tokiko administrazioa. Orain, udal maparen erreforma 
adostuta, hamabi eskualdetan bilduko dira, bestela eskaini 
ezingo lituzketen zerbitzuak eskaini asmoz. legealdiko 
egitasmo funtsezkoenetakotzat jo dute parlamentuan 
onartu duten alderdiek, baina oinarritik dator bidea, udal eta 
kontzejuetatik orain hiru urte abiatutako prozesutik. Pablo 
azkona da horiek denak biltzen dituen nukFko presidentea. 
Pozik mintzo da, nahiz eta dioenez, erronka ez den bukatu.

 “kudeaketarik onena 
ahalik eta gertuen egiten 
dena da”

tEstua i ANDER pEREZ
arGaZkiak i jOSu SANtEStEBAN

naFarrOakO udal Eta 
kOntZEJuEn FEdEraZiOkO 
PrEsidEntEa

Pablo Azkona

udAlA, polItIKArAKo GuNe

1980an jaio nintzen lodosan. 2007an zine-
gotzi hautatu ninduten, lOiuren eskutik, 
herritar ugariren artean sortu genuen hau-
tagaitza bat. 2011tik naiz lodosako alkate, 
2015tik gehiengo osoz. Gogoan dut aurre-
ko legealdian bilera bat izan zela lizarral-
dean, Psn-k kontzejuak ezabatzea proposa-
tu zuelako, eta ikaragarrizko zalaparta sortu 
zen. Hor hasi nintzen kontzejuen balioaz 
kontzientzia hartzen, askok parte hartze 
politikorako modu gisara ulertzen zituztela 
ikusita. lizarraldeko hainbat alkate biltzen 
hasi ginen, eta nafarroako gainerakoekin 
kontaktatzen, Berriozarko taldea deitu izan 
dena sor tzeko. 2015ean, udal maparen 
erreforma abiatzeko gehiengo bat egon 
zitekeela ikusi genuen, baina federazioaren 
presidentetza behar genuen horretarako. 
Orduan aurkeztu genuen nire hautagaitza. 
Eta hemen nago.
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Baina hemen adibide bat: 600.000 biz-
tanle gara Nafarroan, komunitate txikia 
gara, baina oso atomizatua. Nahi badugu 
Nafarroako idiosinkrasia hau mantendu, 
populazio gune asko eta sakabanatuekin, 
eta landa eremuan bizi den jendearekin, 
tokiko administrazioak tresnak bermatu 
behar ditu, jendeak han bizitzen jarraitu 
ahal izan dezan. Tokiko entitateak ez dira 
gai hainbat gauzari aurre egiteko.

Adibidez?
Tokiko entitate bat elektronikoki zerbi-
tzu bat eskaintzeko gai ez izateak erakus-
ten du hainbat udal bildu behar garela, 
erantzun bateratuak emateko. Mugiko-
rrarekin funtzionatzera ohitu gara, gure 
banku edo dendarekin; administrazioa-
rekin ere hala beharko luke. Nafarroan 
384 kontzeju ditugu, eta udal pila bat, 
Madrilgo edo Iruñeko Udalek bete behar 
dituzten lege berak bete behar dituzte-
nak. Lan hori borondatezko jendeak har-
tzen du bere gain, lagunduko dieten egi-
tura juridikorik gabe. Hainbat zerbitzuk, 
eraginkor izateko, gutxieneko masa kri-
tikoa behar dute, eta horretarako ezin-
bestekoa da toki entitateak elkartzea. 

Etxean txorrota ireki eta ura ateratzeko 
milioiak inbertitu behar dira. Entitate 
batzuk oso txikiak dira, baina zerbitzu 
horiek eskaini behar dituzte, existitzeari 
utzi nahi ez badiote.

Pentsa liteke, hainbat udalerri eta 
kontzeju eskualde batean bilduta, 
autonomia gal dezaketela.
Eztabaida hori funtsezkoa da, oreka bi-
latu behar baitugu. Guk udalerrien au-
tonomia bermatu dadin egin dugu lan. 
Gainera, tokiko entitate bakoitzak era-
bakiko du zer utzi eskualdearen esku 
eta zer ez. Udalek honezkero manko-
munitateen bitartez eskaintzen dutena 
da legeak eskualdeari esleitzen diona. 
Eskualdeak, azken finean, kontzeju eta 
udalerrien zerbitzurako tresnak dira, 
haiek bestela eskaini ezin dituzten zer-
bitzuak eskaintzeko.

Balio dezakete landa eremuko des-
populazioari aurre egiteko?
Paperean jasotzea erraza da, baina bai, 
logikoki, jendea bere lurraldean gera-
tu dadila da nafar administrazioaren 
erronka nagusietako bat. Horretarako, 

ezinbestekoa da herritarrek zerbitzuak 
bizi diren tokian jasotzea. Despopula-
zioa mundu mailako fenomenoa dela ere 
egia da, baina uste dut Nafarroan nahiko 
erraza litzakeela aurre egitea, nahiz eta 
horretarako hainbat gairi heldu behar 
zaien: errepide sarea, banda zabalaren 
ezarpena...

Hiriak handitzen doazen honetan, 
zer pisu geratzen zaio tokiko admins-
trazioari?  
Legearen arabera, udalerria izango da 
oinarrizko figura. Horrek esan nahi du 
udalerria dela erdigunea, eta gainera-
ko entitateak harentzako tresnak direla. 
Udalak zerbitzuak beren kabuz eskaini 
ezin dituztenean bakarrik baliatuko dira 
eskualdeez. Ni munizipalismoaren alde-
koa naiz: kudeaketarik onena ahalik eta 
gertuen egiten dena da.

zeintzuk dira hurrengo erronkak?
Uste dut udalerria administrazio osoa-
ren ardatza izan dadin apustu egiten 
jarraitu behar dugula. Horretarako 
ezinbestekoak dira egiturak eta finan-
tziazioa. Hor dago erronka. 

“EtxEAn txORROtA IREKI EtA uRA AtERAtZEKO MILIOIAK InBERtItu BEhAR dIRA. EntItAtE BAtZuK OSO txIKIAK dIRA, 
BAInA ZERBItZu hORIEK ESKAInI BEhAR dItuZtE, ExIStItZEARI utZI nAhI EZ BAdIOtE“


