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EDITORIALA

011. urte honetako lehen aldizkaria martxoan

argitara eman genuenetik gaur arte gauza

anitz gertatu dira, eta orain udan atera gara

zuengana. Sarrera hau ez da ohiko editoriala,

'Berriak' honetan topa dezakezun informazioaren

eta une honetan argitaratu izanaren arrazoiaren

azalpena baizik.

Gaurkotasuneko atalak hauteskunde autonomiko

eta udal hauteskundeak egin aurreko gertakarien

berri jasotzen du; hori dela-eta, gaur egun jarduera

politikoan ez dauden pertsonek parte hartu zuten

horietan. Berri horietako batzuk hona ekarri ditugu

gure iritziz horietan ematen den informazioa

aipagarria delako, besteak beste:  Lekunberriko

Biomasa instalazioa, jarduera onen eskuliburua

banatzea Urdazubin, edo Doneztebeko III. Enplegu

Tailerraren amaiera ekitaldia.

Aldizkariaren gainerako atalek Cederna Garalur

Elkarteak bere jarduera lurraldearen garapenari

bultzada emateko egindako lanaren berri jasotzen

dute, baina, horrez gain,  elkarrizketa luzea eta

zabala egin diogu bere familiarekin batera Lizason

(Ultzama Ibarra) negozio bat abian paratu duen

emakumezko gazte sustatzaile bati. Harekin hitz

egitea plazer izan zen, irrika bizia baitzerion. Espero

dugu halaxe jaso izana. 

Ohi dugunez, ale honetan 'Gizartea' atalean

erreportajea ekarri dugu, eta horren protagonista:

Erronkariko Gaztaren Kofradia eta bere VIII.

Kapitulua.

Erdiko orrialdeetan, urteko azken lauhilekorako

proposatutako prestakuntza egutegia topatuko

dugu. Otsailean hasitako prestakuntzak oso

harrera ona izan du orain arte. Bitarteko ebaluazio

xume bat jaso dugu orrialde hauetan.  Izena

emateko epea zabalik dago. Ikasturtea hastearekin

batera ikastaroei helduko diegu berriro ere, bai

enpresa kudeaketakoak, bai marketinekoak eta

sare sozialekoak nahiz blogak sortzeari buruzkoak.

Ikastaroak ETEei zuzenduta daude, eta zenbaitetan

bereziki turismo sektorera, komunikazio modu

berrien onuradunetako bat.

Horrez gain, jarduera berrien informazioa ekarri

dugu, eta zenbait proiektu interesgarriren

(Cartorural, kasu) emaitzak jaso ditugu.  Merezi du

Gaurkotasuneko atala arretaz irakurtzea, litekeena

baita proposamenen bat zure interesekoa izatea.

Erredakzio taldea

2
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ERREPORTAJEA

Enpresarako prestakuntza: aukera
ona eta harrera interesgarria

restakuntza horretan Elkarteko 'Turismo, Enpresak
eta Sustatzaileak eta Teknologia Berriak' arloek har-
tu dute parte. Prestakuntza saioak 3 ordu eta 3 or-

du eta erdi bitartekoak dira. Saioetan ez da inoiz egon 10 ki-
de baino gehiago; hortaz, pertsonalizazioa gorena izan da.

Prestakuntza plan horrek Cederna Garalur Elkarteak kudea-
tzen duen 'LGP-Leader Ardatza' Landa Garapenerako
Programaren babesa du. Asmoa da enpresei tresnak ema-
tea, beren negozioak merkatuan hobeto posizionatzen lagun-
tzeko, eta enpresaren kudeaketa hobetzeko.

2011ko lehen sei hilekoan, Cederna Garalur Elkarteak prestakuntza programa oso paratu du abian
bi ildotan: enpresa kudeaketa eta marketina 'on line', sare sozialak ezagutzeko eta blogak sortzeko.
Prestakuntzari oso harrera ona egin diote enpresek, eta horretatik ideia sorta on bat ateratzea espero
dute beren negozioen mesederako.

Prestakuntza ikastaroko  argazk ia

P
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ERREPORTAJEA

Turismo arloko enpresei
zuzenduta
Nafarroako Mendialdeko turismo arlo-
ko enpresak finkatzen eta posizionatzen
laguntzeko prestakuntzaren hastapena
marketinerako sarrera bat da. Asmoa da
turismo arloko enpresek marketinari bu-
ruzko oinarrizko ezagutzak jasotzea; ho-
rretarako, marketinaren oinarrizko des-
kribapena ematen zaie, eta marketina-
ren erabilgarritasuna eta eginkizunak,
eta negozioaren errentagarritasuna ho-
betzen lagunduko duten tresnak azal-
tzen zaizkie. 

Ondoren, 'on line' marketinak duen ga-
rrantzia azpimarratzen da, Internetek ne-
gozioentzat dituen onura nagusiak zehaz-
tuz, eta gizarte hedabideak eta 'on line'
marketin plan eraginkorra sortzeko
beharrezkoak diren estrategia eta lana-
ren antolakuntza definituz. 

2011ko lehenengo sei hilekoan turismo
arloko enpresek prestakuntza jaso dute
marketinaren eta blogak sortzearen in-
guruan. Irailetik aurrera, sare sozialen
inguruko prestakuntza jasoko dute; ho-
rrek, beren profil sozialak sarean kudea-
tzen eta halako komunikazio modu be-
rrietan egoteak izan dezakeen interesa
baloratzen lagunduko die.

IKT prestakuntza
gainerako ETEentzat
Antzeko proposamena egiten da
Nafarroako Mendialdeko beste hainbat
ekonomi sektoretako ETEei zuzenduta-
ko prestakuntzarako. Lehen zatian, en-
presa-marketinaren inguruko ezagutzak
lantzen dira, eta, bigarren zatia, berriz,
blogak sortzera eta sare sozialak kudea-
tzera bideratuta dago. Kasu honetan,
teknologiaren inguruko prestakuntzare-
kin landuko da, bai lehen sei hilekoan,
baita bigarrenean ere.

Enpresa kudeatzeko
ikastaroak
Ulertuta enpresaren kudeaketako hain-
bat alderdi garrantzitsuak direla, eta
ETEek prestakuntza sostengua behar
dutela arlo horretan. Halaber, baloratuz
halako prestakuntza duela hainbat urte-
tik hona lantzen ari dela enpresen eta
sustatzaileen arloa, parte-hartzaileen ha-
rrera eta balorazioa ezin hobea izanik.
2011 honetan egindako prestakuntza
programan, onuradunentzat interes han-
dikoak diren ikastaroak jaso ditugu: fak-
turak eta kobrantzak kudeatzeko ikas-
taroa, eta kostuak kudeatzeko ikastaroa.

Otsailetik ekainera 29
ikastaro eman dira
Cederna Garalur
Elkartearen jarduera
esparru osoan.
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ERREPORTAJEA

Turismo eta enpresa
marketina, sare
sozialak, blogak
sortzea, prestakuntza
fakturetan eta
kostuetan; prestakuntza
osoa enpresei
zuzenduta.

Kostuen kudeaketari dagokionez, ikas-
taroa ohiko kostuak modu praktikoan
autonomo txikiei hurbiltzera zuzenduta
dago, beren enpresaren emaitzak hobe-
tzen lagunduko duten erabakirik one-
nak nola hartu jakin dezaten.
Enpresek krisi garaian gehien erabiltzen
dituzten neurrien eta horien artean era-
ginkorrenen berri ematen zaie. Halaber,
eguneroko jardueran kostuak murrizte-
ko aholkua ematen zaie. Azkenik, en-
presa txikiei laguntza ematen zaie mer-
katuan enpresa handiekiko posizio ona
izan dezaten.

Prestakuntza bloke hori Cederna
Garalur Elkartearen jarduera esparruan
kokatuta dauden enpresen jarduera eko-
nomiko guztietara zuzenduta dago.

Ebaluazio positiboa
Denetara, urtearen lehen aldi honetan
programatutako gai guztien 29 ikastaro
egin dira:   3 fakturazio eta kobrantzei
buruzkoak, 4 kostuen kudeaketari bu-
ruzkoak, 3 enpresa marketin eta blogak
sortzeari buruzkoak, 4 enpresa marke-
tin eta sare sozialei buruzkoak, 15 turis-
mo marketinari eta blogak sortzeari bu-
ruzkoa.

Prestakuntza honako herri hauetan egin
da: Lekunberri, Agoitz, Izize, Irunberri,
Arbizu, Doneztebe, Larraintzar, Lesaka,
Zugarramurdi, Zubiri, Aurizberri,
Zangoza, Elizondo eta Izaba.
Denetara, Nafarroako Mendialde oso-
ko 202 lagunek hartu dute parte presta-
kuntza horretan. Beren iritziz, hagitz po-
sitiboa izan dira eduki guztiak, baita pres-
takuntza proposamena bera ere.
Ikastaroek batetik hamarrera 8ko batez
bestekoa jaso dute.

Parte hartu duten
jarduera sektoreak

Elkarteak landutako prestakuntza plan
osoan parte hartu duten enpresei erre-
paratuta, gehienak turismo sektorekoak
direla esan dezakegu, nahiz eta beste sek-
torek ere interesa erakutsi duten halako
prestakuntzan.
Ondoren grafiko batean jaso dugu ikas-
taroetako parte hartze portzentajea, sek-
toreka banaturik.

Lehen ikastaroan, fakturazioa eta ko-
brantzak izenekoan alegia, parte-hartzai-
leei zenbait alderditan laguntzen zaie:
zenbat diru eskatu behar dioten finan-
tza erakunde bati, nola negoziatu behar
duten bankuekin enpresarentzat baldin-
tzarik onenak lortzeko, eta krisi garai
hauetan finantziazioa nola eskatu behar
duten.

Ikastaroa lagungarria gertatzen zaie mer-
katuan dauden finantza produktuak eza-
gutzeko, eta beren premietara zein ego-
kitzen den hobekien ezagutzeko, albait
dirurik gutxien eta baldintzarik onene-
tan ordaintze aldera.

Gai horrekin batera, askok ezagutzen ez
duten fakturazio araudia lantzen da, au-
tonomo eta enpresaburu txikiek beren
betebeharrak indarrean dagoen lege es-
parruaren arabera bete ditzaten.
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ERREPORTAJEA

(*) Turismo marketinean eta enpresa marketinean metatutako datuak dira

Marketina eta sare sozialak

Marketina eta Blogak sortzea (*)

1: Jatetxeak, 2: Nekazaritzako elikagaiak, 3: Dendak,
4: Turismo ostatuak, 5: Esku langileak, 6: Turismo zer-
bitzuak

Prestakuntza enpresa kudeaketaren arloan (*)

1: Jatetxeak, 2: Nekazaritzako elikagaiak, 3: Dendan,
4: Turismo zerbitzuak, 5: Turismo ostatuak, 6: Zerbitzuak,
7: Eraikuntza, 8: Esku langileak, 9: Hedabideak, eta 10:
Elkarteak.

1: Dendak, 2: Zerbitzuak, 3: Turismo zerbitzuak,
4: Turismo ostatuak, 5: Hedabideak eta 6: Turismo
jarduerak.

(*) Kostuen kudeaketa ikastaroan eta fakturen eta kobrantzen kudeaketa ikastaroan metatutako datuak dira.

Prestakuntzari helduko zaio berriro ere uda igaro ondoren, eta 2011ko azarora bitartean luzatuko da. Enpresek gero eta in-
teres handiagoa erakutsi dute, izan ere, jasotako prestakuntzak ikastaro horietan jarritako itxaropenak betetzen baititu (ha-
laxe baloratu dute egindako ebaluazioak). Egutegia aldizkari honetako erdialdeko orrialdeetan kontsulta daiteke, eta, ho-
rrez gain, enpresek ikastaroei buruzko unean uneko informazioa jaso nahi badute, Cederna Garalur Elkartearen informa-
zio buletinetan eman dezakete izena, boletines@cederna.es postaren bitartez.
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Angela Alonso Perezi elkarrizketa. Angela Alonso kirol zaldiak trebatzeko eta
zaldi heziketako 'Doble A Lizaso' zentroaren sustatzailea da. Enpresa Lizason
(Ultzama) dago kokatuta, Orgi basoaren aurrean. Aurtengo udaberrian
zabaldu ditu bere ateak etorkizun handiko eta aukera oneko negozio horrek.

ELKARRIZKETA: Ángela Alonso Pérez, Doble A Lizaso

Doble A Lizaso: asmoak argi
eta irrika bizia

SUSTATZAILEAK
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z dira zaldiaren arloan hasi berriak. Angela
Alonso zentzua duenez geroztik omen dago zal-
diaren gainean. Bere hitzetan: “Uste dut sortu

aurretik ere amesten nuela zaldiekin”. Berarekin izandako
elkarrizketan, zaldiekiko grina erakutsi digu, eta arrakasta
izanen duen enpresa eraikitzeko buruan dituen asmoen be-
rri eman digu.

Cederna Garalur: Noiz eta nola sortu zen enpresa?
Angela Alonso: Guk betidanik izan ditugu zaldiak, betida-
nik izan dugu zaldi kirolarekiko zaletasuna. Gure ibilbidean
zehar, arian-arian, zaldiak ekarri ditugu, eta une batera hel-
duta pentsatu genuen: “hainbeste zaldirekin, egokiena litza-
teke gure etxe propioa edukitzea”. Eta dena horrela hasi zen.
Etxalde bat bilatu genuen, bertan gure zaldiak zaintzeko, eta
gu geu bizitzeko.

'Doble A Lizaso', nire izena eta leku izena da. Angela Alonso
Lizason. 

CG: Nola dago osatuta enpresa?
AA: Familia enpresa da: nire ama, Mª Jose, nire aita, Julio,
nire anaia, Alvaro, eta ni. “Doble A Lizaso” izen komertzia-
lak nire izena jasotzen du: Angela Alonso.

CG: Zergatik bururatu zitzaizuen enpresa hori abiaraztea?
A.A: Nik, txikitatik, ogibide hori eduki nahi izan dut. Hazi
ahala, beste bide batzuk topatzen dituzu, baina, egiazki, be-
tidanik gustatu izan zaizkit zaldiak, eta nik horren inguru-
ko zerbait egin nahi izan dut beti. Bai nire familiak, bai nik,
oso gustukoa dugu mundu hori; beraz, zer hoberik gure ne-
gozio bihurtzea baino. 

Guk zaldientzat egiten dugu lan, eta haiek guretzat.

CG: Eta zein bilakaera izan duzu enpresaburu bihurtu 
arte?
A.A: Oso gaztetxotik hasi nintzen, zaletasun horretan mur-
gildu ninduen andereño batekin.  Afizioa piztu zidan, zaldia
edukitzeak eskatzen dituen errespetua eta erantzukizuna ira-
katsi zizkidan; oso erantzukizun handia baita.

Orduan hainbat diziplinatan hasi nintzen lehiatzen: jauzia
egiten nuen, hezte klasikoa, denetatik pixka bat... Gerora,
hezte klasikoaren bidetik jo dut gehienbat.

Gainera, nire aita ere lehiatzen hasi zen. Hasieran, utzita-
ko zaldiak nituen nik. Haiez arduratzen nintzen. Asko zal-
di gazteak ziren, eta haurra nintzela zaldi horiek hezi behar
izan nituen, beti irakasle baten zaintzapean, baina, hala ere,
txikitatik zaldiak hezteko ardura izan dut. Gerora, lehiatzen
hasi nintzen, eta arian-arian zaldiarekin zu bakarrik eta la-
guntza gutxiagorekin geratzen zara. Jabetzen zara beste zal-

diek zuri erakutsitakoa beste zaldiei erakusteko gai zarela.
Halako batean, ez duzu irakaslerik zuk nahi bestetan.
Onenak urruti daude; hortaz, zure kabuz moldatu behar
duzu, eta soluzioak bilatu. Liburu aunitz irakurtzen dituzu,
bideoak ikusi... denetatik. Beti bada zer ikasi.

Unibertsitaterako garaia heldu zitzaidanean, hori guztia,
neurri batean, albo batera utzi behar izan nuen... Azkenean
zaldiekin buru-belarri hastea erabaki nuen. Une batean, es-
kuratua nuen esperientziaz haratagoko prestakuntzaren pre-
mia sumatu nuen. 

Bizitza osoko ekitazio prestakuntza nuen: lehian jarduteko
egin beharreko azterketak, eta abar... baina, prestakuntza
sakonagoa behar nuen. Hori dela-eta, Sevillara eta Huelvara
joateko erabakia hartu genuen; bertan, I. mailako Kirol
Teknikari ikasketak burutu nituen.  Oso prestakuntza ona
jaso nuen han. Asko eskertzen dut hara joateko aukera iza-
na, oso prestakuntza ona jaso bainuen ekitazio irakasle gi-
sa (gerora, nire prestakuntza osagarriak egin nituen). Titulu
horrekin klase arautuan eman ditzaket. Horrez gain, hezte
klasikoan nuen prestakuntzan sakondu nuen. 

E

Ángela Alonso Pérez, Doble A Lizasooren sustzatzailea elkarrizketan

SUSTATZAILEAK
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Nafarroara itzuli nintzen, eta lanean ha-
si nintzen, esperientzia hartzeko.
Lehendik klaseak eman nituen, ez, or-
dea, prestakuntzan jasotako teknikare-
kin; azken honekin irakaskuntzarako
metodo egokia lortu nuen. 

Urte eta erdiz egin nuen lan hipika ba-
tean, harik eta proiektu hau, arian-arian,
martxan jartzen hasi zen arte. Orain,
oso-osorik ez bada ere, bertan nago.
Doble A Lizasoren eskaerek ekarriko
naute enpresara bete-betean.

CG: Zer eskatu dizu enpresa proiektu
hori abian paratzeak?
A.A: Kontuan hartuta garai hauek zai-
lak direla denontzat, nekea handia izan
da... eta badakigu, jakin ere, lan neke-
za dugula oraindik ere. Negozioa abian
paratzen duzunean, zaila gertatzen da,
baina garai hauetan are zailagoa, eta us-
te dut egungo egoeran ahalegina hiru-
koiztu egin beharko dugula.

Baina tira... abian paratu dugu, eta es-
ku hartu beharko dugu eta lan egin, al-
bait hobekien egiten saiatu eta aurrera.  

Batez ere, itxaropena dugu, ikaragarri.
Gure iritziz leku zoragarria da, oso on-
do egin dugu. Txikia da, baina erosoa.
Zaldi ekintza ugari eskaintzen ditugu,
bai turismora zuzendutakoak (helduen-
tzat eta haurrentzat), bai kirol hori maiz-
tasunez egin nahi dutenei zuzenduta-
koak ere. Hainbat diziplina egiteko au-
kera ematen dugu, eta lehiaketaren
arloan sakondu nahi duenarentzat hez-
te klasikoan sakondu dugu. Gainerako
diziplinak (jauzia, raid, horseball...) has-
menta mailan landuko ditugu. Hezte
klasikoa landuko dugu nagusiki nire
iritziz zaldiaren errendimendu optimoa

bilatzen den diziplina delako.
Jarduerarik onenak,, ahalik eta osatue-
nak antolatzen saiatzen gara, jendea po-
zik egon dadin, ezagut gaitzaten, eta
Nafarroan ekitazioaren erreferente
bihur gaitezen. 

CG: Zuen web orrian ikus badezake-
gu ere, zer zerbitzu ematen ditu Doble
A Lizasok?
A.A: Web orrian  
(h t tp : / /www.h ip icau l t zama.es )  
oso ondo azaldu ditugu zerbitzu horiek
guztiak, baina esan diezazueket maila
guztietako ekitazio klaseak ematen di-
tugula, bai taldeka zein banaka.

Taldekako klase horiek oso aproposak
dira jendea eta, aldi berean, kirol hau
ezagutu nahi duen jendearentzat. Oso
onak dira haurrentzat, hezkuntza giro

“Uste dut sortu aurretik
ere amesten nuela
zaldiekin”

SUSTATZAILEAK
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Arauzko pista handi bat
dugu egon daitekeen
hondarrik onenarekin,
silizezkoa.

Zaldiz ibiltzen irakas-
eaz gain, zaldiaren in-
guruko guztia emanen
dugu ezagutzera 'zal-
diaren azpitik'; balio
erantsia da.
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interesgarrian lantzen baitira. Ekitazioan haien arteko ha-
rremanak lantzen dituzte, eta oso jarrera onak garatzen di-
tu haiengan. Laguntasuna, errespetua, adiskidetasuna sor-
tzen dira, ez soilik pertsonen artean, baita abereekiko ere.
Helduekin berdin egiten dugu lan, nahiz eta zenbait jarrera
garatuta dauden helduengan, gehienengan, behintzat. 

Gehiago sakondu nahi dutenentzako klase banakatuak dau-
de, arrera pertsona batengan soilik egon dadin.  

Partikularren zaldiak gure ukuiluetan gordetzeko aukera
ematen dugu, eta horrekin batera, behar izanez gero, zaldia
otzantzen dugu, zaldia entrenatzen dugu hezte klasikorako,
eta mantentzea beren gaitasun gorenera heldu direnentzat.
Halaber udako jarduerak ere antolatuko ditugu, eguneko
kanpamentuak, 9 eguneko kanpamentuak haurrentzat...
Halaber, zaldi terapia emanen dugu ahalmen urritasuna du-
tenentzat, bai taldeka, bai banaka ere. Aisia eta turismo ekin-
tzak ere antolatuko ditugu, haurrentzako irteerak poneye-
kin asteburuetan, ordubeteko irteerak landara zaldiz ibili ez
diren edo ibili diren pertsonentzat, taldeka eta gidari bate-
kin. Gauza anitz eginen ditugu, bezero esparru zabala era-
kartzeko asmoz. 

C.G: Nola daude egituratuta haurrentzako udako kanpa-
menduak?
A.A: Zuzenduta daude, batez ere, haurrek zaldiz ibiltzen
ikas dezaten; 9 egun 8 gau. Ekintzak, batez ere, zaldiekin
eginen dira, zaldiak barne hartzen duen guztia; ez soilik zal-
diz ibiltzea, baizik eta elikadura, garbiketa, boxaren garbi-
keta, zaldiak behar dituen zainketak, zaldiaren osasunaz ar-
duratzea... Zaldi gainean ibiltzen hasi aurreko prestakuntza,

klase teorikoak, ekitazioaren inguruko alderdi anitz ezagut
ditzatela.

Aisiarako ekintzetarako Larraintzarko igerilekua erabiliko
dugu. Orgiko basoan ekintzak antolatuko ditugu, golfa bar-
ne, Ultzamako zalditegia eta Ezkurdiko erle haztegia bisita-
tuko ditugu. Horiez gain, jolas kanpamendu batean lantzen
diren ekintza guztiak landuko ditugu: ginkanak, eta abar.

Kanpamendu bakoitzak 15 haur izanen ditu txanda bakoi-
tzean, eta horietarako, premia guztiei erantzun diezaiekeen tal-
dea dugu. Ekitazioari dagokion guztia nik hartuko dut nire
gain, nire anaia Alvaroren laguntzarekin, bera ere gai horre-
tan jakitun. Klaseak nik emanen ditu, eta gainerako jarduerak
berak hartuko ditu. Kanpamenduen esperientzia dugu. 

Kanpo ekintzetarako, gurekin lankidetzan diharduten begi-
raleen laguntza izanen dugu. 

CG: Zein abantaila ditu kokapenak?
A.A: Batez ere, paisaia. Ultzama leku pribilegiatua da.  Oso
berdea da, gustua ematen du, niri ikaragarri gustatzen zait.
Bizitza osoa hirian eman dut, nahiz eta betidanik egon nai-
zen landan zaldiekin, baina hau bezalako leku politik gu-
txi Nafarroan. 

Aurrez aurre Orgiko basoa dugu; turismo anitz erakartzen
duen eremua da, eta horrek asko laguntzen du. Gainera,
ibarrean anitz sustatzen ari da ekitazioa eta zaldiaren ingu-
ruko guztia. Hemen egoteak mundu hori gero eta gehiago
sustatzen, eta zonaldea zaldi topaketarako gune bihurtzen
(dagoeneko gertatzen ari da) laguntzen du. Eremua zaldien-
gatik ere ezaguna izatea nahi dugu. 

“Enpresa abian paratzeak neke
handia ekarri dit... eta badakigu,
jakin ere, oso lan neketsua dugula”

“Ultzama leku pribilegiatua da;
halako leku politik gutxi dira
Nafarroan.”

SUSTATZAILEAK
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LEHEN PERTSONAN
Ángela Alonso Pérez

Iruñean sortu nintzen, 1986ko apirilaren 1ean.
Honojosen (Huelva) ikasi nuen; zaldi kirol teknikariaren titulua atera
nuen, eta Sevillan, Zaudin klubean, hezte klasikoarena. 
Ezkongabea naiz.
Gaur egun Ultzaman bizi naiz, Lizason.
Irakurri dudan azken liburua 'Equitación centrada' da.
Ezin eraman ditut gauza anitz... abereei tratu txarra ematea, oro har, tratu
txarrak ematea. Oso gosari apala egiten dut; garrantzi handiagoa ematen
diot bazkariari.

BERRIAK 47_2:Maquetación 1  24/8/11  09:24  Página 11



SUSTATZAILEAK

12 2011/2

Gainera ez dago Iruñetik urrun, 25 mi-
nutuan bertan zaude.

Niri gehien gustatzen zaidana paisaia
da. Animalia anitz dituen eremua da.
Gauza anitz egin ditzakezu, turismo es-
kaintza zabala du, bai ostatuei bai gas-
tronomiari, kultur guneei eta natur gu-
neei dagokienez ere. Luxuzkoa irudi-
tzen zait, bizitzeko batik bat. Gu bertan
bizi gara, eta poz-pozik gaude.
Animaliak zaindu behar dira, eta haie-
kin gaude. 

C.G: Zein izan da Cederna Garalur
Elkartetik lortu duzuen babesa? 

Nafarroako Mendialdea LGP progra-
matik 60.000 euroko diru laguntza ja-
so dugu eraikinen behe solairuak egi-
teko: egonaldietarako eremua, biltegia,
zaldien uhaleria gordetzeko lekua (ar-
mairu indibidualak), zalditegia. Hori
guztia lan eremurantz zabalik; bertan
dago hezte klasikorako arauzko pista.
Hori guztia osatzeko aparkalekuak,
errodadura, zaldiei soka emateko eta
pottoekin lan egiteko biribila, eta aisia-
rako eremua daude.

C.G: Erasan al dizue ekonomi krisiak?
Nola bizi dueu?
A.A: Guk oraindik ez dugu krisi na-
barmen pairatzeko astirik izan, duela
oso gutxi, hilabete batzuk, zabaldu bai-
titugu ateak, eta nik beste hipiketatik
nituen ikasleekin. Ez dugu baloratu,
ikasturte amaierari begira hasi baikara.
Orain jende ugari hasi da etortzen irai-
lerako.

Nabaritu da, ordea, udako kanpamen-
tuetarako. Lehendik izandako esperien-
tziagatik, aurreko urteetan beste hipi-
ketan kanpamentuak Aste Saindurako
edo handik gutxirako beteta egoten zi-
ren, aurten, ordea, zertxobait atzeratzen
ari da... Beharbada, zaldi kanpamen-
tuak beste jarduera batzuk baino gares-
tiagoak direlako. Oraindik ez ditugu
gure itxaropen guztiak bete, oraindik
ekainean gaude... Kanpamentuak egi-
terik ez badugu, bestelako ekintzak an-
tolatuko ditugu krisia pasa bitartean.
Atzerriarekin ere lan egitea pentsatu du-
gu, han hobeto baitaude, eta zenbait he-
rrialdetan zaleagoak baitira.

Espero dugu hemen arian-arian zaleta-
suna areagotzea, Ultzaman behintzat
zaldien inguruko joera ona izanik. 

Irailean ikusi beharko dugu egunero-
koan eraginik ba ote duen.

CG: Nola ikusten duzue zuen sekto-
rearen egoera Nafarroan?
A.A: Pattal, goibel samar... nahiz eta
hezte klasikoari dagokionez (nire espe-
zialitatea), nabarmen zabaltzen ari den

IZENA Arse Planeamiento

Tokia Lizaso (Ultzama Ibarra)

Sozietatearen helburua: Zaldiak hezteko eta zaldien inguruan
irakasteko zentroa

Lantzen duen merkatua: Ekitazioarekin, zaldiaren munduarekin
interesa duen edonor

Langile kopurua: 4

Sortutako lanpostuak: 4

Arauzko pista handi bat
dugu egon daitekeen
hondarrik onenarekin,
silizezkoa.

“Zaldiz ibiltzen
irakasteaz gain,
zaldiaren inguruko
guztia emanen dugu
ezagutzera 'zaldiaren
azpitik'; balio erantsia
da.”
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beste diziplinekin alderatuta. Nafarroan, zonalde honetan,
eskualdean eta iparrean batez ere, hezte klasikoa egiten da,
eta, neurri apalagoan, langa jauziak. Lehen gehien eskatzen
zen espezialitatea zen. Duela hainbat urte hezte espezialita-
tean lau katu ginen, jauzian gehiago ziren...

Baina ez du gora egiten zaletuek zaldi erosi behar dutenean
eta horrela kirola finkatu behar denean... Nafarroan hortxe
gaude motelen, eta, jakina, ez da zaldia erosteko garairik
onena. 

CG: Doble A Lizaso zalditegiaren zein ezaugarri nabarmen-
duko zenituzke? 
A.A: Batez ere lekuaren edertasuna, eta gure zalditegiaren
edertasuna.  Txikia da, baina oso atsegina, praktikoa eta fun-
tzionala. Arauzko pista handi bat dugu, egon daitekeen hon-
darrik onenarekin, silize hondarra; zaldunek gehiago go-
zatzen dute pistan, zaldiak erosoago baitaude.

Horrez gain, paraje hauetan ez dago zalditegi askorik. Horri
gehitu behar zaio oso handia ez izateak ematen dion giro atse-
gina. Zalditegiak tratu pertsonalizatuagoa lantzeko aukera
ematen du. Taldeak ez dira lau lagun baino gehiagokoak.

Ez dugu zaldi heztegi estalirik, eta hori abantaila ere izan
daiteke, izan ere, egun euritsuarekin zaldiz ibiltzea ez den
beste ekintzarik ere egin baitezakegu; zaldiarekin lotura du-
ten gainerako alderdiak lan ditzakegu. Horrela,gehiago eza-

gutuko dugu animalia, eta harekiko komunikazioa hobetu-
ko dugu.  Hartara, bezeroek zaldiaren inguruko guztia eza-
gut dezakete 'zaldiaren azpian'; gehienentzat arlo hori beren
ezagutzetatik kanpo geratzen da. 

Hipikaren beste atal bat da, eta ziur gaude kirol hau maite
duenak gogo onez hartuko duela; zirrikituak, oinarriak, zal-
di bizitza... ezagutuko ditu. Egun euritsuak horretarako ba-
liagarriak izan badaitezke, ongi etorri egun horiei... Ez de-
zala, ordea, egunero euria egin. Saiatuko gara egoera guz-
tiei albait etekinik handiena ateratzen. 

Zaldien zureganako jarrera zuk haiekiko hartutakoaren ara-
berakoa izanen da; heztearen beste alderdi horrek ezagutza
eta harremana hobetzen laguntzen du.

CG: Ibarreko bizilagun berriak izanik, nola hartu zaituzte-
te bertan?
A.A: Bertan bizi gara duela urte pare batetik hona, proiek-
tua abian paratu baino aski lehenagotik. Hasiera batean, le-
ku berri batera joatea ez da erraza... baina guztiz integratu-
ta gaude. Ezagutu gaituzte, langileak garela ikusi dute (ibar
honetan jendea oso langilea da) eta, gainera, negozioa au-
rrera ateratzen ari garela baloratzen dute, eta hori gustaga-
rria da.  Herrian oso gustura gaude, oso ondo.

Horrez gain, zonaldeko beste negozioekiko harremana ere
oso ona da.

CG: Nola dakusazu hurbileko geroa?
A.A: Ez dut hurbileko geora argi ikusten. Uste dut, hala
esan digutenez, uda turismoaren ikuspegitik ona izanen de-
la, baina hipikaren sektorea (kanpamentuak izan ezik) udan
anitz jaisten da. Uste dut eskualde hau, turismo ugari dato-
rrenez, indartsuagoa izan daitekeela. Beste negozioetakoek
esan didate uda oso-oso indartsua dela. Beno, hala bedi.
Irailera begira, itxaropentsua naiz... Jende ugarik deitu dut
ikastaroa hasteko. Horixe da garrantzitsuena jendea kontu
hauetan hasteko, eta zenbat eta lehenago hobeto.

“Zaldiaren inguruko ekintza anitz
eskaintzen ditugu, bai turismora
zuzenduta, baita ikasi nahi
duenari ere.”
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Lantaldea honako hauek osatzen dute:

• Landa Garapen eta Ingurumen
Departamentuetako, Ekonomia eta
Ogasun Departamentuko eta Gizarte
Gaietarako, Familia eta Gazteria
Departamentuko foru-administra-
zioko hainbat arduradun eta tekni-
karik.

• Administrazio Zentraleko kideek.

• Europako Batzordeko kideek.

• Bestelako kide anitzeko organoeta-
ko kideek, esate baterako: UCAN,
UAGN, Foresna-Zurgaia, EHNE,
CONSEBRO, NUKF

• Eta honako tokiko ekintza-taldeek:
Teder, Eder, Zona Media eta
Cederna Garalur.

Bileran Cederna Garalur Elkarteko ki-
deok egon dira: Esther Celaya Carrascal
(Cederna Garalur Elkartearen zuzenda-
ri gerentea) eta Raquel Aldaz eta Maider
Vicente (LGP programaren teknikariak).
Bileran zehar, intereseko hainbat puntu
landu dira: gauzatze finantzarioa,
2010eko bitarteko txostenaren aurkez-
pena, Europako Batzordeak egindako
azterketa, programa aldatzeko proposa-
menak, eta eragiketak aukeratzeko iriz-
pideak eguneratzea.

Nafarroako Landa Garapenerako
Programako Jarraipen Lantaldea
batzartu da
Nafarroako Gobernuko Landa Garapen Departamentuak deituta,
maiatzaren 25ean, jarraipenerako lantaldearen bilera egin zuten,
besteak beste Nafarroako Landa Garapenerako Programaren
bitarteko ebaluazioa lantzeko.

LANDA GARAPENA
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Bisita Lekunberriko Biomasa instalaziora
Biomasa-instalazio berriak energiaz hornitzen du Plazaola kirol-gunea, eskualdeko eskolak eta
Lekunberrin kokatuta dagoen 0-3 urteko zentroa. Proiektuak 37.842 euroko diru laguntza jaso du
'Nafarroako Mendialdea' LGP programatik. Sustatzailea Lekunberriko udala izan da, Larraungo Udalaren
lankidetzarekin.

Biomasa-instalazio berriak energiaz hor-
nitzen du Plazaola kirol-gunea, eskual-
deko eskolak eta Lekunberrin kokatuta
dagoen 0-3 urteko zentroa. Proiektuak
37.842 euroko diru laguntza jaso du
'Nafarroako Mendialdea' LGP progra-
matik. Sustatzailea Lekunberriko udala
izan da, Larraungo Udalaren lankide-
tzarekin.

Martxoaren 16an, Luis Garatek
(Cederna Garalur Elkartearen presiden-
tea), Esther Celayak (Elkartearen zuzen-
dari gerentea), Miguel Sanzek
(Nafarroako Gobernuaren presidente
ohia), Juan Ramon Corpasek (Kultura
eta Turismo kontseilari ohia), Jose Mª
Astizek (Larraungo alkate ohia) eta Jose
Mª Aierdik (Lekunberriko alkatea), bes-
te agintari eta eskualdeko pertsonekin

batera, biomasarekin dabilen energi ins-
talazioa bisitatu zuten.

Bisitaldian, Levenger-eko gerenteak
(proiektua gauzatu duen enpresa) insta-
lazioaren funtzionamendua, eta inguru-
menarentzat eta erabiltzaileentzat ener-
gia horrek dituen onurak azaldu zizkien
bisitariei.

Lekunberriko Udalak sustatutako
proiektu horrek Larraungo Udalaren
lankidetza du. Martxan jarritako galda-
ra-sistema Dibertsifikaziorako eta
Energia Aurrezteko Institutuaren
(DEAI) BIOMCASA programaren bar-
nean txertatzen da, eta Nafarroako
Mendialdea LGP programatik 37.842
euroko laguntza jaso du.

Proiektuaren garapena

Instalazio berri hori abian paratzeko,
eraikin txiki bat eraiki da, Plazaola ki-
roldegiari atxikita, galdara-gela eta bil-
tegia jasotzeko. Galdara horiek berokun-
tzarako eta ur beroa izateko energia
ekoizten dute. Horretarako erabiltzen
den erregaiak pelletak eta biomasa-ez-
palak erabiltzen ditu.

Enpresa esleipendunak 10 urtez (amor-
tizazio-epea) ustiatuko du instalazioa;
denbora hori igarota, Lekunberriko
Udalak eskuratu ahal izanen ditu insta-
lazioak, hondar-balioa ordainduta.

Ekimen horrekin, ingurumenarekiko
errespetuzkoak diren instalazioak (balia-
bide endogenoak darabiltzatenak) sor-
tzen ari dira. 

Aurrez aurre, Luis Garate, Cederna Garalur Elkartearen presidentea. Bere ezkerrera, Miguel Sanz, Nafarroako Gobernuaren presidente ohia, Jose Mª Aierdi, Lekunberriko al-
katea, eta Juan Ramon Corpas, Nafarroako Gobernuko Kultura eta Turismo kontseilari ohia; proiektuaren enpresa sustatzaile Levenger SL enpresaren gerente Jirko
Bézdizek-en azalpenak entzuten.
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Irañetako Udaletxea
inauguratu dute

Martxoaren 28an (astelehena),
inauguratu zuten Irañetako
Udaletxe berria. Eraikinean
erabilera anitzeko gela bat
prestatu dute, herritarrekin
hainbat ekintza lantze aldera.
Aipatu gelak 'Nafarroako
Mendialdea' LGP programaren
finantziazioa jaso du.

Inaugurazioan izan ziren Luis Garate,
Cederna Garalur Elkartearen presiden-
tea, Esther Celaya, elkartearen zuzenda-
ri-gerentea, Pedro Pegenaute, Nafarroako
Gobernuko Toki Administrazioen zuzen-
dari nagusia, eta Cristina Irigarai eta
Asier Lakuntza, kultura-zinegotzia, eta
proiektuaz arduratu diren arkitektoak.

Herriko eraikin zahar bat berreskuratu
da, 1982ra bitartean udaletxea izanda-
koa, eta gaur egun, zenbait aferengatik,
erabilpenik ez zuena. Horrela, zerbitzu
hobeak izanen ditu Sakanako udalerri
txiki horrek. Oraingo eraikin berrituak
traba arkitektonikoak gainditu ditu.
Erabilera anitzeko aretoa egokitzeko,

Tokiko ordezkariak Nafarroako Gobernuko Pedro Pejenauterekin, Cederna Garalur Elkartearen presidente Luis
Garaterekin, zuzendari-gerente Esther Celayarekin eta Elkartearen teknikari Soraya Diazekin batera.

'Nafarroako Mendialdea' LGP progra-
mak 60.000 euroko diru-laguntza eman
du; hau da, halako proiektuetarako eman
daitekeen gehiena.

Proiektuarekin bi helburu lortu dira: he-
rriko ondare arkitektonikoa hobetzea eta
berreskuratzea, eta herritarrek hainbat
ekintza lantzeko gune bat izatea.

Cederna Garalur
Elkartearen Batzar
Nagusia egin da

Ekainaren 28an egin da Agoitzen
Cederna Garalur Elkartearen Batzar
Nagusia. Parte hartze handiarekin,
Batzarrak 2010. urteko kudeaketa
plana eta kontuak, eta 2011ko
plan eragilea eta aurrekontua
onartu zituen.

Batzarra bigarren deialdian hasi zen,
arratsaldeko 5:30ean. Agoizko Udalean
deiturik, herriko alkate Unai Lakok on-
gi etorria egin zien bertaratuei. Jarraian,
Elkartearen presidente Luis Garatek au-
rreko Batzarraren akta onartzea eskatu
zuen, eta ondoren zuzendari gerente
Esther  Celayari eman zion hitza; honek,
2010. urteko lan memoria eta kontuak

Batzar Nagusian aretoak zuen itxura

aurkeztu zituen, baita 2011ko plan era-
gilea eta aurrekontua ere, Batzarrak onar
zitzan. Batzarrak bi puntuak onartu zi-
tuen.

Batzarrean agerian geratu zen elkarteki-
deek Elkartearen funtzionamenduareki-
ko duten interesa. 

Batzarra amaituta, presidenteak oroita-
razi zien bertaratuei 2011. urte honeta-
ko udazkenean Ezohiko Batzar Nagusia
deituko duela, eta horretan datozen lau
urteetarako Zuzendaritza Batzorde be-
rria izendatuko dela.

ELKARTEA
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Europako Batzordeak Madrilen duen ordezkaritzak Cederna Garalur
Elkartearen Europari buruzko Informazio gunea bisitatu du

Bisita maiatzaren 16an izan zen.
Cederna Garalur Elkartearen
Europari buruzko Informazio
guneak, Europe Direct sareak
Espainian duen arduradun Ana
Rio Quintanaren bisita jaso zuen. 

Ana Rio Quintana Arantxa Rodriguezekin
(Cederna Garalur Elkartearen 'Europe
Direct' Europari buruzko Informazio gu-
nearen arduraduna) elkartu zen, 2010ean
garatutako eta 2011. honetan garatzen
ari diren jarduerak baloratzeko.

Egonaldia Cederna garalur Elkartearen
bulego nagusia bisitatzeko, eta talde tek-
nikoarekin eta Esther Celaya zuzenda-
ri-gerentearekin egoteko ere baliatu zuen.
Puntu horretan, Ana Riok Elkartearen
beste lan ildoak ezagutzeko interesa era-
kutsi zuen, bereziki 'Nafarroako
Mendialdea' Landa Grapenerako
Programa nola gauzatzen ari den: onar-
tutako proiektuak, gauzatzeak eta egin-
dako justifikazioak.

EUROPE DIRECT · CEDERNA GARALUR

Topaketa horren xedea izan da sarean
lan egiteko bide berriak ezartzea, Europe
Direct sarearekin eta Europako
Batzordeak Madrilen duen Batzordearen
ordezkaritzarekin.

Uztailaren 18an, Europe Directek
Europako Batzordeak Espainian duen
ordezkaritzaren ondorioak jaso zituen.
Laburbilduz, Cederna Garalur

Elkartearen Europe Direct guneak
Esparru Hitzarmenean jasotako aldi ho-
netako betebeharrak eta baldintzak eta
urteko berariazko hitzarmenak (urtero
aurkezten den lan egitasmoarekin bat)
bete dituela adierazten da.  Ekitaldiaren
amaierako txostenetan aurkeztutako in-
formazio osoa eta egituratua, eta Europe
Directek erabilgarri duen intranetaren
erabilera egokia azpimarratu dituzte.

Esther Celaya Carrascal, Cederna Garalur Elkartearen zuzendari gerentea, Arantxa Rodríguez Diez, Europe
Direct gunearen arduraduna Ana Río Quintanarekin batera, azken hori Europako Batzordeak Espainian duen or-
dezkaritzakoa.

Proiektuaren web orriaren aurkezpena-
rekin proiektu honetako bazkideek ha-
sieratik beretik egin duten lana publiko
egiteko urratsa eman da. Informazioa
biltzeko, 8 analisi eremu zehaztu ziren:
oinarrizko kartografia, natur ondarea,
kultur ondarea, inbertsio publikoak, eki-
pamenduak eta zerbitzuak, turismoa, to-
kiko produktuak eta adierazle sozio-de-
mografiakoak.

Cartoruralen helburua da Informazio
Geografikoko Sistemako (IGS) tresnak
erabiltzea landa lurraldeen garapen ere-

Cartorural proiektua abiadura betean da
2011. urtea garrantzitsua gertatzen ari da Cartorural proiektuarentzat; ingurumen, Landa eta Itsas
Inguruneko Ministerioak sostengatzen duen lankidetza proiektua da. Aurtengo epealdi honetan Cederna
Garalur Elkartearen jarduera lurraldeari buruzko informazioa bildu eta sailkatu da, tresnara gehitzeko.
Cartoruralen web orria, bisorearekin eta hegaldi birtualarekin batera, pasa den uztailean jarri zen abian.
Helbidea honako hau da: http://www.cartorural.es/es

Carturural proiektuaren webgunearen hasierako orrialdea.

TEKNOLOGIA BERRIAKTB
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du berria sortzeko, lurraldearen baliabi-
de endogenoak ustiatuko dituzten
proiektu berritzaileen analisian, ebalua-
zioan eta garapenean oinarritutako ere-
dua, kontuan hartuta ez soilik ohiko eko-
nomi jarduera, baita lurraldearen natur,
kultur eta paisaia ondarea ere.

Cederna Garalur Elkarteak proiektu ho-
rren barnean, 2011. urte honetan,
Nafarroako Mendialdeko natur eta kul-
tur ondareari buruzko informazioa jaso
eta sailkatu du, baita inbertsio publiko-
ekin finantzatutako proiektuak ere, 1991.
urteaz geroztik Cederna Garalur
Elkarteak kudeatuak eta sostengatuak.

Nafarroako Mendialdeko informazio
geoerreferentziatua
• Gune babestuak: BIL-ak, hegaztiak

babesteko eremu bereziak, natur
erreserbak, paisaia babestuak.

• Abelbideak, baso bideak eta pistak

• Estatuko erakundeek landutako kar-
tografia egokitu da lurraldera;
Espainiako baso mapa nahiz 'Corine
Land Cover' (lurraldearen okupa-
zioari buruzko kartografia).

• Natur behatokiak eta 'Natur monu-
mentu' gisa sailkatutako zuhaitzak.

• Kultur intereseko ondasunak,
Ondare erromanikoko elementuekin
informazio geruza bat sortuz nahiz
Nafarroako Mendialdeko folklore-
ko, kondairako, jaietako edo gastro-
nomiako elementuak kokatuz.

• Eskualdearen, Estatuaren eta
Europaren finantziazioa duten gara-
pen proiektuak, 1991tik 2008ra bi-
tartean Cederna Garalur Elkarteak
kudeatuta; horrek, aplikazioan
proiektuei buruzko 600 erregistro ge-
hitzea ekarri du.

Hegaldi birtuala
2011. urtean, halaber, tresnatik sortuta-
ko hegaldi birtualaren zati diren elemen-

tuak identifikatu dira, uztailean abian ja-
rri diren elementuak hain zuzen ere.

Maiatzean, eta esperimentu gisa, zaldi
ibilbide baten gaineko hegaldi birtuale-
rako proposamen pilotua aurkeztu zen,
'Zaldi ostatuen sare europarra' izeneko
proiektuaren euskarri gisa. Ekintza ho-

rri hedabideek emandako oihartzuna in-
teresgarria izan zen. Hegaldi birtuala he-
mendik jaitsi daiteke: 
http://cartorural.es/cedernagaralur

Lankidetzan beste proiektuekin

Zaldi ibilbidearen inguruan aurkeztuta-
ko hegaldi birtualak argi eta garbi era-
kusten du Cartorural proiektuak disei-
natutako tresna hainbat proiektutan era-
bil daitekeela. Lankidetza horrez gain,
beste hainbat lankidetza garatu dira
Natura 2000 edo RCB-Rural
Convention Bureau proiektuen barne-
an. Erabilgarritasunaren eredua dugu
Nafarroako Mendialdean dauden BIL
horien inguruan aurkeztutako mapa.

Prestakuntza aste teknikoa
2011ko martxoaren hasieran, CARTO-
RURAL proiektuan parte hartzen du-
ten 8 elkarteetako teknikariek presta-
kuntza astebetea izan zuten Ultzama
Ibarrean. 

Hegaldi birtualaren irudi bat

Prestakuntzan parte hartu zuten teknikariak atsedenaldi batean, Mirador de Ultzama hotelean, mintegiaren egoitza.

Cartoruralen erabileren aplikazio grafikoa
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Sinatu berri dugun hitzarmenak
Cederna Garalur Elkarteak 2006az ge-
roztik programa horretan egindako la-
nari jarraipena eman dio. Programak gi-
zarteratze izaera integratzaile nabarme-
na du. Batetik edukiak, metodologia eta
helburuak bateratzen ditu programaren
xede diren pertsona-taldeetan, eta bes-
tetik Nafarroan aipatu pertsona-taldeei
prestakuntza digitala ematen dieten ira-
bazi asmorik gabeko erakunde guztiak
(bakoitza bere toki-esparru propioan)
hartzen ditu barne. Cederna Garalur
Elkarteak Nafarroako Mendialdean lan-
tzen du aipatu programa.

2011n Cederna Garalur Elkarteak hona-
ko hauek lantzen ari eta landuko ditu:

• Oinarrizko informatikako 52 ikasta-
ro.

• Web-orriak sortzeko 3 tailer, irabazi
asmorik gabeko elkarteei eta erakun-
deei zuzenduta.

• din txikikoek Internet segurtasunez
nola erabil dezaketen erakusteko 10
informazio-saio, guraso-elkarteei zu-
zenduta.

• Tutoretzapeko 'on line' ikastaro bat.

• Izapide telematikoak 6 aholkularitza-
gune.

Informatika lantzeko hastapeneko ikas-
taroak, 65 urtez gorakoei eta emakumeei
zuzenduak, martxoan hasi ziren, eta aur-
tengo azarora bitartean luzatuko dira.
Ikastaroak honako udalerri eta ibarro-
tan emanen dira: Agoitz, Arantza,
Arbizu, Arruazu, Baztan, Bera,
Donamaria, Elgorriaga, Erro, Esteribar,
Etxalar, Galipentzu, Garaioa, Garralda,
Goizueta, Goñi, Irañeta, Lakuntza,
Leitza, Lesaka, Ledea, Irunberri,
Luzaide, Olazti, Orbaitzeta, Erronkari,
Zaraitzu, Uharte Arakil, Ultzama,
Urdiain eta Ziordian.

Web-orriak sortzeko tailerrak, guraso-
elkarteei zuzendutako informazio-saioak
eta 'on line' tailerra urtean zehar ema-

nen dira, erakunde onuradunekin datak
antolatuz bezala.

Aurten, hitzarmenaren barnean, bide te-
lematikoak erabiliz izapideak nola egin
erakutsiko da; horretarako, Cederna
Garalur Elkarteak 6 sarbide-gune gai-
tu ditu bere jarduera-esparruan. Aipatu
guneak honako hauek dira: Arbizu,
Lekunberri, Lesaka, Doneztebe,
Zangoza eta Agoitz.

'Hurbildu IKTetar@' programak IKTak
zabaltzen eta horietan hezten eta presta-
tzen laguntzen du; horrek informazioa-
ren gizartea parte-hartzaileagoa eta ak-
tiboagoa izatea dakar.

Cederna Garalur Elkarteak 'Hurbildu IKTetar@' programaren lankidetza-hitzarmena sinatu du Nafarroako
Gobernuko Berrikuntza, Enpresa eta Enplegu Departamentuarekin. Programaren xedea da
Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien (IKT) arloan bazterketa-arriskua duten hainbat
pertsona taldek ikus dezatela tresna horiek baliagarriak direla beren bizitzako hainbat alderditarako.

Beste urte batez, Cederna Garalur Elkarteak 'hurbildu
IKTetar@' programan parte hartuko du

Aste horretan, lurralde bakoitzaren kar-
tografia lantzerakoan izan dituzten ara-
zo nagusiak elkarrekin aztertu zituzten,
eta proiektuan erabilitako softwareari
eta kontsultatutako datu iturriei buruz-
ko zalantzak konpondu zituzten. 

Horrez gain, teknikariek hainbat gairen
inguruko prestakuntza jaso zuten: lurral-
de geografikoaren modelatze digitalaren
inguruan (goraguneei eta maldei buruz-

ko datuetan oinarrituta), IGS tresnekin
lurraldea analizatzearen inguruan (ele-
mentuen kokapen optimoa, begi inpak-
tua edo ingurumen inpaktua, informa-
zioaren sailkapena), satelite bidezko te-
ledetekzioaren eta ortofotoen
georreferentziazioaren inguruan. 

Azkenik, Taldeek proiektuaren barnean
dagoen 3Dko hegaldi birtualerako pro-
posamenak egin zituzten, eta XML len-

goaian oinarritutako, eta hegaldiak iza-
nen dituen informazio etiketen (tag) ga-
rapena aztertu zuten. 

Programaren barnean lurraldea ezagut-
zea ere sartuta zegoen; aukera izan zu-
ten Lantzeko inauteriak eta Orgiko
Basoa ezagutzeko.
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Harrera ona izan dute Cederna Garalur Elkarteak antolatutako
topaketa teknologikoek
Martxotik ekainera bitartean, Arbizun, Lesakan, Agoitzen eta Zangozan egin dira Erkidegoaren Interreg
IV B ekimeneko Cybersudoe proiektuaren barnean antolatutako lau topaketa teknologikoak. Topaketa
horietan, denetara, jarduera lurraldeko 38 enpresaburuk hartu dute parte, eta oso balorazio positiboa
jaso dute.

Arbizuko eta Zangozako topaketen argazkiak

Topaketa teknologikoak martxoaren
22an hasi ziren Arbizun; apirilaren
14an Lesakan egin zen; Agoitzen
maiatzaren 5ean egin zen enpresen bi-
lera hori; eta azkena, ekainaren 14an
egin zen Zangozan.

Bilera horiek dendariei, ostalaritza-
sektoreari, autonomoei, industria ar-
loko ETEei... zuzendu zaizkie,
Nafarroako Mendialdean negozio ba-
ten buru den edonori. Informatika eta
komunikazio tresnei albait etekinik
handiena ateratzea, eta enpresa-kude-
aketa optimizatzea lortu nahi zen, eta
itxaropenak bete egin dira. 

Bi gai aztertu dira: Ziurtagiri digitala
eta sinadura digitala, eta faktura elek-
tronikoa eta agirien kudeaketa.

Lehen gaiari dagokionez, ziurtagiri di-
gitala zer den, zertarako balio duen,
ziurtagiri digital batekin zein izapide
eta kudeaketa egin daitezkeen, bes-
teak beste, aztertu ziren.

Bestalde, topaketei amaiera emateko,
faktura elektronikoa eta agirien kude-
aketa landu ziren, eta enpresek beren
barnean dagoen informazio guztiaren
berri ba ote duten, non dagoen koka-
tuta baloratu zen. Halaber,
Informazioa bilatzen ematen duten
denbora, eta jarduerak sortzen dituen
agiriekin gastatutako dirua eta behar
izaten den espazioa baloratu zuten.

Topaketa teknologiko horietan, Artaiz
aholkularitza teknologikoaren lagunt-
za jaso dugu. Enpresak beste enpresa-
buruei arlo horretan duen eskarmen-
tua aurkeztu die.

Topaketa teknologikoak udazkenean
paratuko dira abian berriro ere.
Goizez izanen dira, 9:30etik 11:30era,
honako egun eta lekuetan:

ENPRESAK ETA SUSTATZAILEAK
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Cederna Garalur Elkarteak IMPULSA-te programa abiarazi du

Uztailean, Cederna Garalur Elkarteko Enpresen eta Sustatzaileen arloak IMPULSA-te programa paratu
du abian, Nafarroako Mendialdea LGP programaren barnean. 

Lan pertsonaleko eta enpresa entrena-
menduko programa bat da, Nafarroako
Mendialdeko enpresei zuzenduta, enpre-
sa bultzatze aldera eta lehiakortasuna ira-
bazte aldera. Lan saioak irailean hasiko
dira. 

Programaren xedea da enpresei eta en-
presaburuei bultzada ematea, eta hor-
tik dator eslogana: Impulsa TE (sustatu
zure enpresa eta zu zeu). Oinarria parte
hartzen duten enpresen funtzionamen-
duaren analisia da, eta pertsonen adime-
na optimizatzea lortu nahi du, eragime-
na eta lehiakortasuna irabazte aldera.

Nola garatzen da programa? 

LAN SAIOAK TALDETAN: Goiz eta
arratsaldeko lan saioak, Nafarroako
Mendialdeko hainbat lekutan.

LAN SAIOAK BANAKA:
Enpresaren instalazioetan bertan egi-
nen da, enpresaren banakako analisia
eta egoeraren diagnostikoa egiteko,
baita ekintza plana lantzeko ere.

Programa bukatutakoan, enpresek ho-
nako hauek lortu izana espero da:

• Taldeak zuzentzeko eta enpresan
aitzindaritza eramateko moduari
buruz hausnarketa egitea.

• Bezeroen premiak identifikatzea
eta interpretatzea, haiekiko harre-
mana analizatuz eta komunikazio
prozesuak hobetuz.

• Taldearen kudeaketa optimizatze-
ko teknikak ikastea, eta eskuraga-
rri dituen baliabideei etekin han-
diagoa ateratzea.

• Elkarrekin lan egiteko baliabide-
ak eskuratzea eta beste enprese-

kin lankidetzan jardutea, merkatu
aldakor eta etengabe mugitzen
ari den merkatuan hobeto posi-
ziona daitezen.

NON EGUNA

LEKUNBERRI 2011KO URRIAREN 18A

IZIZE 2011KO AZAROAREN 3A

ELIZONDO 2011KO AZAROAREN 17A

ESTERIBAR 2011KO AZAROAREN 22A

GAIAK DATA

1 ZERGATIK DA BEHARREZKOA NIRE NEGOZIOA BERRAURKITZEA? 2011-09-15

2 EZAGUTU ZURE BURUA 2011-09-29

3 SORMENEAN AITZINDARIA, BERRIKUNTZA SORTZEN. 2011-10-06

4 BEZEROAK ETA BERRIKUNTZA 2011-10-13

5 ITUNAK ETA LANKIDETZA 2011-10-20

6 PLANGINTZA ETA EGITASMOA ABIAN PARATZEA 2011-10-27

7 JARRAIPENA ETA IXTEA 2011-11-24

Parte hartzen interesa duen orok
Cederna Garalur Elkartean eman de-
zake izena, Enpresak eta Sustatzaileak
arloko arduradun Irene Gastaminzari
posta mezua igorrita honako helbide
honetara: igastaminza@cederna.es

Ebaluazio diagnostikoa
2011an zehar, Nafarroako Mendialdeko
enpresek, ekintza horien barnean,
diagnostikoa eska dezakete, IKTak

beren jardueran nola ari diren txerta-
tzen ezagutze aldera. Diagnostiko ho-
riek Cybersudoek finantzatzen ditu
ehuneko ehunean. Diagnostikoa es-
katzeko helbidea honako hau da:
www.cybersudoe.eu
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Proiektuaren helburua da landa-eremue-
tako enpresa txikien negozio-prozesue-
tan teknologi berrikuntza sartzea.

Arrakasta handiz hartuta, zortzi enpre-
sa onuradunak aukeratuta sortu zen.
Aukeraketa egiterakoan, hainbat irizpi-
de hartu ziren kontuan. Horien artean
bi azpimarra daitezke: batetik,
Interneten egotea funtsezkoa duten en-
presak bilatu ziren, izan ere, enpresa ho-
rientzat sareen sarea promoziorako in-
gurune naturala baita; eta bestetik, gaur
gero sarean egotea bilatu zen, 'on line'
marketin garrantzitsutzat hartzen duten
enpresak izatea. Planeko ekintzek pre-
sentzia eta posizionamendu horiek ho-
betuko dituzte.

'On line' marketin planak aurkezteko
lehen bileran, argi eta garbi geratu zen
turismo sektorea oso interesaturik da-
goela arlo horretan, bere negoziorako
beharrezko tresnatzat hartuta.

Maiatzaren 31n Riter proiektuan auke-
ratutako zortzi enpresekin bilerak egi-

ten hasi ziren, beren 'on line' marketin
planak gauzatzen hasteko. Planak ho-
nako enpresa hauek jaso zituzten:
Oskozko Etxeberria landetxeak,
Larraintzarko Gartxenia landa hotelak,
Arbizuko Ecocampingak, Jacotrans erro-
mesari zuzendutako zerbitzuek, Torre
de Uriz hotelak, Murelu Longidako
Villa Clementina hotelak, Xabierreko
Xabier hotelak eta Imozko Nafarroako
Zaldi Ospitaleak.

Egindako 'on line' marketin planetan,
proposamenak praktikoak eta argiak
izaten ahalegindu gara, enpresa bakoi-
tzak abian paratu behar dituen ekin-
tzak negozio bakoitzaren egoerara ego-
kitu daitezen. 

Planek bi puntu dituzte lana burutze-
ko: hobetu beharreko ildoak eta ho-
riek inplementatzeko egutegia.
Enpresen jabeek, hasiera batean, lehen
lan saioa izan dute Cederna Garalur
Elkartearen teknikariekin eta aholku-
laritza enpresa aditu bateko teknika-
riekin, proposatutako plana xehetasu-

nez aurkezte aldera. Gerora, plana
abian paratzeko egutegia eta laguntza
proposamena finkatu ziren.

Une horretatik aitzin, teknikariek tu-
toretza pertsonalizatua emanen zu-
ten. Horren bitartez, proposatutako
albait ekintza gehien ezartzen lan
egin nahi da, betiere, aurreikusita-
ko egutegia betez.

Prozesuaren amaieran, zortzi enpresa
horiek Internetek eskaintzen dizkien
aukerei buruzko ezagutza praktikoak
eta argiak jasotzeaz gain, sarean beren
posizionamendua hobetzeko beharko
dituzten tresnak edukiko dituzte, be-
ren web orria hobetuko dute eta gizar-
te sareetan profil dinamikoak edukiko
dituzte; hori guztia bezeroak erakar-
tze aldera. 

'On line' marketin planak turismo sektorean

Interneten posizionatzea, web orria optimizatzea, blogak sortzea, gizarte-sareak: facebook, twitter, Linkedln,
eta abar, aztertu dira Ingurumen, Landa eta Itsas Ministerioak finantzatzen duen RITER (Landa Sustatzaileari
zuzendutako Berrikuntza Teknologikorako Sarea) proiektuaren barneko marketin-planen aurkezpenetan.
Aurkezpenak maiatzean hasi ziren, eta ekaineko lehen hamabostaldian bukatu dira. Enpresa onuradunak pozik
agertu dira aurkeztu zaizkien proposamenekin. Orain, horiek ezartzeko unea heldu da.

Enpresen mesedetan, RITER proiektuaren barnean sortutako prestakuntza eta elkartrukerako plataforma
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Baztan-Bidasoan mendekotasuna duten pertsonei zuzendutako
arreta-zerbitzuen inguruko III. Enplegu Tailerraren amaiera

Tailerreko partaideak, irakasleak eta erakunde sustatzaileetako eta baterako finantzatzaileetako ordezkariak 'familia
argazkian' diplomak jasotzeko egunean.

Martxoaren 18an izan zen III.
Enplegu Tailerraren amaiera eki-
taldia Donezteben. 15 lagunek
jaso dute parte prestakuntza te-
oriko-praktikoa, lan merkatuan
gaitasun handiagoz txertatzea
ahalbidetuko dien arloan.
Denetara 900 prestakuntza-or-
du, 6 hiletan banatuta.

Tailerra finantzatzeko, Nafarroako
Enplegu Zerbitzuak 157.655,70 € pa-
ratu ditu, eta ekimenean parte hartu
duten Berako, Lesakako, Etxalarko,
Doneztebeko eta Baztango udalek
18.000 € (3.600 udal bakoitzak).
Tailerra Cederna Garalur Elkarteak
kudeatu du.

Amaiera ekitaldian izan dira Luis
Garate Jimenez (Cederna Garalur
Elkartearen presidentea), Miguel San
Miguel (Doneztebeko alkatea), Jose
Luis Ruiz Ciruelos (Nafarroako
Enplegu Zerbitzuaren zuzendari geren-
tea ohia), eta Edurne Garro (tailerra-
ren zuzendaria).

Horiez gain, ikasleekin batera izan zi-
ren tailerra finantzatu duten gainera-
ko udaletako (Bera, Baztan eta Lesaka)
alkateak eta ordezkariak; Esther
Celaya (Cederna Garalur Elkartearen
zuzendari gerentea), tailerreko irakas-
leak, eta zonaldean mendekotasuna
duten pertsonak jasotzen dituzten
egoitza eta zentroetako ordezkariak.

Prestakuntza eta prestakuntza
Tailerrean parte hartu duten 15 lagu-
nek prestakuntza kualifikatua jaso du-
te; horrek, lan-merkatura prestakunt-
za hobeagoarekin joateko beharrezko-
ak diren tresnak eman dizkie. Jasotako
prestakuntza positiboki baloratzen du-
te: "Laguntza-esparruan lan egiteko
prestatu gara eta beharrezkoa genuen
gaitasuna lortu dugu. Gaur-gaurkoz,
duela 6 hilabete baino gaitasun eta au-
kera gehiago dugu mer-merkatuan
txertatzeko. Esperientziak profesional-
ki nahiz pertsonalki garatzen lagundu
digu". 

Enplegu-tailerrean parte hartu duten
egoitzek ere positiboki nabarmendu
dute halako prestakuntza, eta aitortu
dute ikasleak lanpostura prestaturik

eta lan egiteko jarrera positiboarekin
heltzen direla.

3 tailer 4 urtetan
Cederna Garalur Elkarteak mendeko-
tasuna duten pertsonei zuzendutako
laguntza lantzeko 3 enplegu-tailer ku-
deatu ditu pasa den 4 urteetan. Horiek
guztiek Nafarroako Enplegu
Zerbitzuaren finantziazioa, Europako
Gizarte Funtsaren sostengua, eta
UPD/Inafre-ren laguntza teknikoa ja-
so dute.

Hiru tailerrek Baztan, Bera, Lesaka,
Doneztebe eta Etxalarko Udalen lan-
kidetza jaso dute.

Prestakuntzaren aldeko apustu horrek
lanbide gaitasunak hobetzea ekarri die
zonaldeko 44 pertsonari; hauek, prak-
tika aldian, egoitzetan, gizarte ekintza
interesgarria burutzen lagundu dute.

Azpimarratzekoa da toki-entitateek en-
plegu-ekintza horretan izan duten in-
plikazioa; izan ere, gizarte-bazterkeria
pairatzeko arriskua duten pertsonak
prestatzen lagundu baitute.

Kokapena eta egokitasuna
Hiru tailerrak Baztan, Bortziriak,
Bertizarana eta Malerreka zonaldean
egin dira. Jarduera-eremuan nabarmen
egin du gora biztanleriaren zahartze-
tasak. Ildo horretan, esan beharra da-
go 65 urtez gorako biztanleria % 21etik
gorakoa dela; Nafarroan, orokorrean,

aldiz, % 17 da. Horren ondorioz, men-
dekotasuna duten pertsonen zainketa-
rekin lotura duten zerbitzu gehiago eta
kalitate handiagokoak behar dira zo-
naldean, batez ere emakumea lan-mer-
katuan txertatzen ari dela kontuan har-
tuta; izan ere, historikoki beraiek har-
tu izan baitute beren gain pertsona
horien zainketa. 2010eko irailean, eki-
menean parte hartzen duten eskualde-
etan, 238 lagun ari ziren sektore ho-
rretan lanean.

Zenbait datu interesgarri
• 2008-2011 bitartean, 44 lagunek ja-

so dute prestakuntza 'Mende-
kotasuna duten pertsonei zuzendu-
tako arreta-zerbitzuan', guztiak
Baztan-Bidasoa zonaldekoak. 

• Enplegu-tailer bakoitzak 900 pres-
takuntza-ordu izan ditu. 

• 4 egoitza praktikak egiteko (Benito
Menni, Fco. Joaquín Iriarte, Andra
Mari eta San Jose) eta Maddi egoit-
za (ASPACE). 

• Hiru tailerretan 6 toki-entitatek har-
tu dute parte: Lesaka, Baztan,
Doneztebe, Etxalar eta Bera. 

• Kudeaketan eta finantziazioan 3 en-
titatek hartu dute parte:
Nafarroako Enplegu Zerbitzuak,
UPD-Inafrek eta Cederna Garalur
Elkarteak. Europako Gizarte
Funtsaren funtsen sostenguarekin.
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Goiz osoan zehar, honako gai hauek lan-
du zituzten:

• Adeitasunez arreta egiteko moduak:
Bezeroak komunikatzeko duen mo-
duaren bitartez, bezeroaren pertzep-
zioa kontuan hartuz. Puntu honetan
entzutea eta saihestu beharreko akat-
sak aztertu ziren. Bukatzeko, oina-
rrizko lau puntu hartu ziren kontuan:
harrera, tratamendua, informazioa
eta agurra.

• Nola bihurtu kexak aukera. Gai ho-
ri bost arreta puntutan landu zen: be-
zeroen gogobetetasuna, nola ulert-
zen ditugun erreklamazioa eta kexa,
horiek nola lantzen diren eta zein bi-
de erabil daitezkeen kexak antzema-
teko eta horiek saihesteko.

• Premia bereziak dituzten bezeroei
arreta. Atal honetan, arreta eredu
orokorrak hartu ziren kontuak, eta
minusbaliotasunetan sakondu zen:

Cederna Garalur Elkarteak bezeroari arreta egiteko
prestakuntza eman du

TURISMOA

Ekainaren 30ean, Cederna Garalur Elkarteko turismo arloko Edurne Elsok bezeroari arreta egiteko ikas-
taro bat eman zuen. Prestakuntzan, udan zehar Irunberriko Arroilan, Aralar Mendian eta Nabaskoze es-
kualdean turistekin lan egiten duten pertsonek hartu zuten parte.

Edurne Elso, prestakuntzaren hasmentan partaideei dokumentazioa banatzen.

ikusmenekoak, adimen urritasuna,
buruko gaixotasunak dituzten pert-
sonak, eta bestelako premia bereziak.

• Turismoaren kudeaketa: jarduera
onen eskuliburuak ezartzea (horixe
baita kalitatea hobetzeko tresnarik
onena) aztertu zen, baita bezeroei

arreta egitearekin lotura duten bete-
beharrak ere.

Ez da lehenengo aldia Cederna Garalur
Elkarteak prestakuntza hori ematen due-
na. Iaz, ikastaro hori bera Ezkarozen
eman zen. 

Nafarroako Gobernuko kide hauek
egon ziren aipatu batzordean: Juan
Ramon Corpas, Kultura eta Turismo
kontseilari ohia, Begoña Sanzberro,
Ingurumen eta Landa-garapen kontsei-
lari ohia, Carlos Erce, Nafarroako
Gobernuko Turismo eta Merkataritza
zuzendari nagusia, eta Fermin
Villanueva. Udaletako ordezkariak ho-
nako hauek izan ziren: Francisco Jose
Enguita (Agoitz), Jose Mª Aierdi
(Lekunberri), Santiago Villares
(Urdazubi) eta Virgina Aleman (Baztan).

Cederna Garalur Elkartea ordezkatu zu-
ten Esther Celaya Carrascalek (Cederna
Garalur Elkartearen zuzendari geren-
tea), Edurne Elsok eta Nahikari Uriartek
(Elkartearen Turismo arlokoak).

Erakunde independente horrek (turis-
mo zuzendari nagusia buru duena, eta
Cederna Garalur Elkarteak kudeatzen
duena) Nafarroako Mendialdeko sek-
tore ekonomiko eta zerbitzu publiko
guztiak Xedeko Kalitate Planaren bar-
nean kalitateko turismo eredua ezart-

zen lankidetzan jardun daitezen lan egi-
ten du. Halaber, zonalde honetan turis-
moaren kalitatearekin lotura duen bes-
te edozein ekintzari buruzko erabakiak
hartzen ditu.

'Nafarroako Mendialdea' Xedeko
Kalitate Planak 70 udal hartzen ditu be-
re baitan. Plana Estatuko turismo
Idazkaritzak bultzatzen du
Turespañaren, Udalerrien eta
Probintzien Federazioaren eta
Nafarroako Gobernuaren bitartez.

Beste 5 establezimenduk lortu dute turismo kalitateko
konpromisoaren diploma, eta 19k berritu egin dute

Maiatzaren 11n, Nafarroako Mendialdeko Turismo Kalitatearen Batzordearen bilera egin zen Urdazubin.
Aipatu batzordeak onartzen ditu egiaztagiri horiek, kudeaketaren eta bezeroari zuzendutako zerbit-
zuaren arloan establezimendu bakoitzaren kalitate globala hobetzeko tresna baliagarria.
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• Cosas de Casa denda, Doneztebe 

• Zigako Etxezuria landetxea, Ziga 

• Santa Fe ostatua, Urraulgoiti 

• Ekai hotela, Ekai Longida 

• Casa Ostiz, Doneztebe 

• Ipingi, Elizondo 

• Ibarrola mertzeria, Doneztebe 

• Alustiza lurrin-denda, Doneztebe 

• Mirua, natura jarduerak, Lakuntza 

• Santxotena eskultura-parkea, Arizkun 

• Gure Sustraiak Aterpea, Ollo 

• Astitz aterpetxea, Astitz 

• Beire aterpetxea, Beire 

• Urdazubiko leizeak, Urdazubi 

• Astizko leizeak, Astitz 

• Aritza jatetxe-erretegia, Auritz 

• Alder ekintzak, Agoitz.

Establezimenduen kalitatea hobetzeko
lana etengabea da. Hortaz, 2011. urte
amaierarako beste 3 establezimenduk
'Jarduera Onen Eskuliburua' lortzea au-
rreikusten da. hori lortuz gero,
Nafarroako Mendialdeko 69 establezi-
menduk izanen dute kalitate-sistema ho-
ri. Azken urteotan gorakada nabarme-
na izan da. 

Sistema hori ezartzen duten establezi-
mendu gehienak ostatuak dira, eta on-
doren museoak eta natura interpretatze-
ko zentroak, besteak beste.

Pasa den asteazkenean egin zen
Kalitate Batzordean, Juan Ramon
Corpas kontseilariak zorionak
eman zizkien establezimendu guz-
tiei, bai kalitatearen egiaztagiria be-
rritu dutenei, bai lehenengoz lortu
dutenei, baita Cederna Garalur
Elkarteari ere, egindako kudeake-
tagatik.

Cederna Garalur Elkarteak kudeatzen
du Plana, eta bera arduratzen da kalita-
te-tresnak (Jarduera Onen Eskuliburuak
–JOE-, kasurako) martxan jartzeko
eman beharreko laguntza teknikoaz.

Kalitate-plan horren barnean, sentsibili-
zazio ekintzak lantzen dira turismo sek-
toreko eragileen artean produktuak eta
zerbitzuak sustatzeko, jarduera onak
ezartzeko laguntza teknikoa ematen da,
kalitate-kontrolak ezartzen dira, eta bi-
sitariei eta bertan bizi direnei inkestak
egiten zaizkie. 

2011 honetan sistemarekin bat egin du-
ten bost establezimenduak honako
hauek dira: Zugarramurdiko Leizeak,
eta herri bereko Sorginen Museoa, tu-
rismo bulegoa eta 'Zugarramurdiko
Errota' landetxea, eta Artzibarko 'Torre
de Uriz' landa hotela.

Beren egiaztagiria berritu duten 19 es-
tablezimenduak honako hauek dira:

•    Gontxea landetxea, Arizkun 

• Kukuka denda, Doneztebe 

Udal hauteskunde eta hauteskunde autonomikoen aitzineko azken Kalitate Batzordeko kideak; horiekin dira Kultura eta turismo kontseilari ohia eta Landa Garapeneko eta
Ingurumen kontseilari ohia, Urdazubin egindako bilera bukatuta.
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Lehen saioa marian Serranok (komu-
nikazio arduraduna) eman zuen; ho-
nek, elkarteak egiten duen lanaren be-
rri eman zien (helburuak, ekintzak,
proiektuak eta bilakaera).

Bigarren Saioa Soraya Diazek (gara-
pen-eragilea) eman zuen. Honek, el-
kartea lantzen ari den hainbat turismo
proiekturen garapenaz hitz egin zien
ikasleei. Lankidetzak lan sistema gisa
dituen aukerez, eta garapen eragile ba-
tek egiten duen lanaz ere hitz egin zien.

Elkarlanari Nahikari Uriartek (turis-
moa arloaren teknikaria) eman zion
amaiera. Honek, Cederna Garalur
Elkarteak turismo kalitatearen arloan
(sektoreari sostengua emate aldera)
egiten duen lanaren berri eman zuen.

Menorcako 'Desti' fundazioak gonbidaturik, Espainiak zaldi-turismo gisa dituen aukerei, eta arlo horretako etor-
kizuneko estrategiei buruz hausnarketa egiteko lan jardunaldian parte hartu zuten.

Egindako lana eta izandako harremanak Cederna Garalur Elkarteak 'Zaldi Ostatuen Sare Europarra' izeneko
proiektuan oinarrituta egiten ari den lanari mesedegarri gertatuko zaizkio.

Nafarroako Marketin Klubak antolatu duen 'Turismo garapenerako eragileak' ikastaroko ikasleei Cederna Garalur
Elkarteak egindako aurkezpeneko elkarrizketa.

Cederna Garalur Elkarteak lankidetzan dihardu Nafarroako
Marketin Klubak antolatu duen 'Turismo garapenerako
eragileak' izeneko ikastaroan
Ikastaro horren aurtengo edi-
zioan, Cederna Garalur Elkarteak
hiru prestakuntza saio eman diz-
kie ikastaroan parte hartu duten
15 lagunei: martxoaren 31n,
Cederna Garalur Elkartearen jar-
duerari buruzkoa; apirilaren 4an,
hainbat proiektutan egindako la-
nari buruzkoa; eta apirilaren 6an,
turismoari eta turismo kalitatea-
ri buruzkoa.

"Zaldi turismoaren geroak dituen aukerak Espainian"
izeneko jardunaldian parte hartzea

Maiatzaren 26an egin zen topaketa hori Bartzelonan. Bertan parte hartu zuten Esther Celaya
Carrascalek (Cederna Garalur Elkartearen zuzendari gerentea) eta Kontxi Sansiñena Jauregik
(elkartearen proiektu arduraduna).

Ohiko lankidetza hori duela lau urte-
tik hona lantzen ari da, eta emaitzak
oso onak izan dira. Marketin klubak
prestatzen dituen turismo arloko etor-
kizuneko garapen eragileek, modu ho-

rretan, Cederna Garalur Elkarteak
Nafarroako Mendialdean turismoaren
arloan betetzen duen lanaren berri ja-
so dute.
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La Cofradía del Queso de
Roncal celebra su VIII Capítulo

Patxi Fernandez, eliteko mendizalea, ohorezko kide izendatu izana eskertzen

Ohorezko kofradiakide berriak hona-
ko hauek izan ziren: Patxi Fernandez,
eliteko mendizalea; Paloma Torre,
NUPko nutrizio-katedraduna; Ana
Recari eta Iñaki Pejenaute, Erronkariko
gazta-saltzaileak eta dendariak;
Fernando eta Eugenio Artuch, ohiko
gaztagileak; eta Anthony Forde,
Zartzuela hipodromoko lasterketa ira-
bazi zuen “Roncal” behorraren jabea.

Horietako bakoitzari ohorezko kofra-
diakidearen izendapena eman zion
Kofradiako hainbat kidek; azken
hauek, beren hitzaldietan, kide berrien
merituak goraipatu zituzten.

Azken izendatua Nafarroako Onddoen
eta Perretxikoen Kofradiakide Jose
Miguel Galarregi izan zen, kofradia ur-
gazle gisa izendatua.

VIII. kapitulua
Kapituluaren zeremonian ohorezko ko-
fradiakide berriak erakundetu ziren,

kofradiaren ohiko jantzia jantziz eta
Erronkariko gazta eta, bakoitza bere
eremuan eta lanean, Ibarraren beraren
izena mundu osoan barrena eramate-
agatik aitorpena eginez.

Ospakizunaren unerik hunkigarriene-
tako bat Fernando eta Eugenio Artuch
anaiek bere izendapena jaso zutenekoa
da; izan ere, bizitza osoa Erronkariko
gazta egiten, hunkiturik jaso zuten izen-
dapenarekin egin zitzaien aitorpena.
Bestalde, Paloma Torrek ukitu akade-
mikoa eman zion ekitaldiari, eta bere
garaian Erronkariko gaztari jatorri dei-
tura aitortzeko emandako urratsen be-

Ekainaren 11n, Erronkarin ospatu zen Erronkariko Gaztaren Kofradiaren
VIII. Kapitulua. Ohorezko 6 kofradiakide berri eta kofradia bat izendatu zi-
tuzten. Jai-giroko egun horretan, ibarreko ohiko jantziekin eta hainbat kofra-
diatako jantziekin apaindu zen Erronkari; hori guztia, Erronkariko Gaztaren
eta horren sustapenaren inguruan.

Erronkariko Gaztaren Kofradiak
VIII. Kapitulua ospatu du

Ohorezko 6
kofradiakide berri eta
kofradia urgazle bat
izendatu zituzten.
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rri eman zuen. Ana Recarik eta Iñaki Pegenautek kofradia-
kide izendatu zituzten egunero produktua sustatzen eta mer-
katuratzen egindako lanagatik.

Patxi Fernandezen aintzatespenean, Everest eta munduko
makina bat mendi igo dituen eliteko mendizale gisa aitortu
zuten; horietara Erronkariren izena eraman du bandera gi-
sa.

Nazioartekotasunagatik 'Roncal' behorraren jabe
Anthony Fordek jaso zuen izendapena. Enpresaburu fran-
tziarra, Kanarietan bizi dena. Izendapenaz gain, 'bere pi-
sua gaztan jaso zuen' bere behorrak zaldi lasterketetan

ibarrari egiten dion promozioagatik, zehazki Zartzuela
hipodromoan.

Ekitaldia Erronkariko Ibarreko Etxean egin zen, beste
garai batzuetan sortutakoa zirudien zeremonia batekin,
erreberentzia eta maitasuna tartekatzen zuen zeremonia.
Aretoa Erronkariko eta hurbileko herrietako jendez, eta
beren produktuen eta tradizioen izena estatu osoan eta
nazioartean zabaltzen duten beste kofradietako eta elkar-
teetako kideez gainezka zegoen.

Hainbat kofradiaren topaketa
Eguna goizeko 11:00etan hasi zen. Erronkariko
Gaztaren Kofradiak ohiko hamaiketako batekin egin
zien harrera gonbidatuei: Artzain-apurrak ardo pixka
batekin. Horrela, arian-arian, hainbat kofradiatako or-
dezkariak herrira heltzen hasi ziren. Festako partai-

Kofradiaren VIII. Kapitulua jaso zuen Erronkari Ibarreko Etxeko batzar gelaren itxura Paloma Torre, NUPko nutrizio katedradunak bere izendapena jasotzen Erronkariko
Larra gaztak enpresaren jabe Miguel Aznarezen eskutik.

Ohorezko 6 kofradiakide berriak eta kofradia urgazleko ordezkaria ekitaldi amaierako
familia argazkian.

Jose Miguel Galarregi, Onddoaren eta Perretxikoaren Kofradiaren (urgazlea izendatua)
ordezkaria, jasotako izendapena eskertzeko unean.

Erronkariko gaztaren eta horren
promozioaren inguruan.
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de guztien artean adiskidetasun giroa zegoen, eta iba-
rren, eskualdeen eta tokian tokiko produktuen pro-
mozioa bereziki baloratzen da.

VI I I. Kapitulu honetan, Erronkariko Gaztaren
Kofradiarekin batera, bertan izan ziren:   Sakanako
Txistorraren Kofradia, Tenerifeko Ardoarena,
Nafarroako Ardoarena, Nafarroako Hestebeteen
Kofradia, Abelbideen Elkartea, Almadiazainen Elkartea
eta Onddoen eta Perretxikoen Kofradia; azken horrek,
aipatu bezala, kofradia urgazlearen aintzatespena ja-
so zuen.

Horiez gain, Pepe Beiro, Erronkari Ibarraren enbaxa-
dore galiziarra Galizian, Santiagotik etorri zen. Musikak
alaitu zuen eguna. Ohorezko kofradiakideak izenda-
tzeko zeremoniaren ondoren, gazta dastatzea egin zu-
ten, eta, jarraian, herri bazkaria, herriko kiroldegian.

Erronkariko Gaztaren VIII. Kapitulu hori oso garran-
tzitsua da ibarrarentzat, arbasoengandik jasotako eta
etorkizun handiko artisau produktu tradizional horren
promoziorako.

Erronkariko Gaztaren Kofradiaren domina 'Valle de Roncal' behorra Madrilgo Zartzuela hipodromoan lasterketa irabazten era-
kusten duen koadroa.

Ana Recari eta Iñaki Pegenaute ohorezko kofradiakide izendatu zuteneko unean.

Ezkerrera, Anthony Fordek ohorezko kofradiakideren aintzatespena jasotzen, Luis
Garateren eskutik

Luis Garate, Erronkariko Gaztaren Kofradiako kidea eta Cederna Garalur Elkartearen
presidentea, Erronkari Ibarrak Galizian duen enbaxadore Pepe Beirorekin.

Artuch anaiak, ohiko artzainak, jasotako ohorezko kofradiakide izendapena eskertzen
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NAFARROAKO MENDIALDEKO ETEei ETA ENPRESEI
ZUZENDUTAKO PRESTAKUNTZA

Cederna Garalur Elkarteak, 'Nafarroako mendialdea – LGP' programaren sostenguarekin, honako ikastaro hauek
emanen ditu 2011n zehar:

Turismo marketina eta gizarte sareak

Non Egunak Ordutegia

Santesteban Irailaren 23ª eta 30a 9:00-13:00

Elizondo Urriaren 3a eta 4a 9:00-13:00

Lekunberri Urriaren 5a eta 6a 9:00-13:00

Lesaka Urriaren 17a eta 18a 9:00-13:00

Larraintzar Urriaren 19a eta 20a 9:00-13:00

Zugarramurdi Urriaren 24a eta 25a 9:00-13:00

Arbizu Urriaren  26a eta 27a 9:00-13:00

Aribe Azaroaren 7a eta 8a 9:00-13:00

Iciz Azaroaren 9a eta 10a 9:00-13:00

Erro Azaroaren 14a eta 15a 9:00-13:00

Agoitz Azaroaren 16a eta 17a 9:00-13:00

Zangoza Azaroaren 18a eta 19a 9:00-13:00

Erronkari Azaroaren 21a eta 22a 9:00-13:00

Ilumberri Azaroaren 23a eta 24a 9:00-13:00

ETEetako kostuen kudeaketa

Non Egunak Ordutegia

Elizondo Irailaren 20a eta 22a 9,30-12,30

Lesaka Urriaren 18a eta 20a 9,30-12,30

Arbizu Azaroaren 16a eta 18a 9,30-12,30

Faktureneta kobtrantzen kudeaketa

Non Egunak Ordutegia

Elizondo Irailaren 27a eta 29a 9,30-12,30

Lesaka Urriaren 27a eta 27a 9,30-12,30

Zubiri Azaroaren 9a eta 11a 9,30-12,30

Arbizu Azaroaren 23ª eta 25a 9,30-12,30

Enpresa marketina eta blogak sortzea

Non Egunak Ordutegia

Lesaka Irailaren 13a, 15a eta 20a 9,00-13,00

Elizondo Irailaren 12a, 14a eta 19a 9,30-12,30

Santesteban Irailaren 21a, 26a eta 28a 9,30-12,30

Ilumberri Urriaren 14a, 21a eta 28a 9,30-12,30

Enpresa marketina eta gizartze sareak

Non Egunak Ordutegia

Lesaka Irailaren 27a eta 28a 9,30-12,30

Erro Azaroaren 4a eta 11a 9,30-12,30
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