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 # editoriala

2011ko udazkenean, Cederna Garalur Elkarteak, 
20 urtetik gorako jardun honetan, etapa berri bati 
heldu zion Zuzendaritza Batzorde berria izendatuta; 
Nafarroako Mendialdeko eskualde ordezkariek eta 
sektoretako ordezkariek osatuta. 

Zuzendaritza Batzordeko kideok apustu irmoa egin 
dugu Nafarroako Mendialdean erreferente den 
garapen erakunde hau fi nkatzeko eta indartzeko. 
Horretarako, honako oinarrizko lan printzipioak ezarri 
ditugu: informazioa, komunikazioa, lankidetza eta 
zonaldearekiko eta bertako eragileekiko zuzeneko 
harremana. Gure iritziz, denon artean gure herrien 
eta ibarren garapenean aurrera egiten jarraitzea 
ahalbidetuko digun taldea osatu behar dugu.

Etapa berri honetan, 2012ko urtarrilean gerente berri 
bat kontratatu dugu, Isabel Elizalde Arretxea, landa 
garapena ondo baino hobeto ezagutzen duen eta arlo 
horretan eskarmentu handia duen pertsona.

Cederna Garalur Elkarteak gaur egun eskualde mailako 
8 garapen eragile ditu, ibilbide luzea egindakoak eta 
egiten jakite handikoak. Horiez gain, talde bat du 
Antsoainen, gure ekintzaileei babesa emateko laguntza 
teknikoa sendotzen duena. 

Cederna Garalur Elkartea jarduera sortu eta gizarte eta 
ekonomi garapena ekarriko dituzten dinamikak lantzeko 
tresna baliagarria, eragilea eta eraginkorra dela ulertzen 
dugu. 

Alabaina, gure asmoa da Cederna Garalur Elkartea 
gehiago hurbiltzea lurraldera, bere presentzia 
areago bistararaztea, eta bere egitura zonaldeen 
premia errealen eta une honetan bizi dugun krisi 

sozioekonomikoaren arabera dimentsionatzea eta 
egokitzea. Horrez gain, kontuan eduki behar dugu, gure 
kasuan, bereziki eragiten digutela Leader 2000-2006 
programako kontu ikuskapenen ondorioz sortutako 
betebeharrak; izan ere, hainbat diru itzuli beharrean 
gaude. Kopuru hori aurrekontuetan jasota badago ere, 
zorrotz eta arduraz jokatu beharra daukagu erabakiak 
hartzean, eta horiek gure elkartekideei helaraztean.

Cederna Garalur, funtsean, lurraldearentzat eta 
lurraldearekin lan egiten duen lurraldeko erakundea da. 
Jakin beharra dauka gure herrien bizi kalitatea hobetzen 
eta horretan aurrera egiten laguntzea azken xede duten 
erakundeekin eta taldeekin estrategiak banatzen eta 
akordioetara iristen, eta erabilgarri ditugun baliabide 
tekniko eta fi nantzarioak eraginkortasun handiagoz 
kudeatzen.

Jakinen duzuenez, abiarazi dugun prozesuaren 
barnean, hona ekarri ditugun helburuak eta 
jarraibideak, erakundearen egoera, eta agentziek zein 
bulego nagusiko taldeak egindako lana azaldu ditugu 
eskualdez eskualde. Luze gabe, gure lehentasunak 
birplanteatzea eta birdefi nitzea ahalbidetuko diguten 
lurralde diagnostikoak aztertuko ditugu, lehentasun 
horiek egungo egoerara egokitze aldera. Lan horrek 
aukera emanen digu ‘Nafarroako Mendialdea’ LGP 
2007-2013 programaren azken etapari heltzeko, eta 
esleitzeko dauden funtsak optimizatzeko. Udaberri 
honetan eskualde mailako tailerrak antolatzea aurreikusi 
dugu, zuekin emaitzak alderatu, eta bultzatu beharreko 
ekintzak eta proiektuak fi nkatzeko.

Bestalde, informazio argia, zuzenekoa eta etengabea 
emateko helburu horren barnean, komunikazio arloa 
funtsezkoa izanen da lurraldera hurbiltzeko; informazioa 
elkarri trukatze aldera eta ezagutza eta eztabaida 
oinarri bat sortze aldera. Elkarteak Nafarroako 
Mendialdean eta hortik kanpo egiten duen lanaren berri 
emango duen tresna izateaz gain, tokiko garapenean 
funtsezkoak diren alderdiei buruzko hausnarketa eta 
eztabaida guneak zabalduko dituen tresna izatea nahi 
dugu.

Etapa berri honetan, gure ibarren eta eskualdeen 
garapenarekiko dugun konpromisoan gurekin parte 
hartzera gonbidatzen zaituztegu.
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Cederna Garalur: Noiz eta nola sortu zitzaizuen aterpea sortzeko 
asmoa?
Rafael: Noiz hasi genuen abentura hau? Benetan hasi, 2002-2003. 
urtean hasi ginen pentsatzen zerbait egin behar genuela familiaren 
etxearekin. Hasiera batean xarmadun landa ostatu bat egiteko aukera 
aztertu genuen, baina ez genituen baldintzak betetzen, eta hortaz, 
aterpea egitea bururatu zitzaigun, Zubirin zegoen eskaintzaren 
osagarri.

CG: Zubirik udal aterpe bat du, garai bateko eskoletan, eta erromesei 
aterpe baten oinarrizko zerbitzuak ematen dizkie. Bada, halaber, beste 
aterpe bat etxabe batean, ostatua ematen duen gune txiki bat. Herriak 
bi ostatu eta pentsioren bat, tabernak eta jatetxeak ere baditu. Zubiri 
Done Jakueren Bideko etapa da, ostatua behar duten erromes ugari 
hartzen ditu.
Rafael: Egun dagoen eskaintza kontuan hartuta, ostatua ere izanen zen 
aterpea sortzea aztertu genuen. Bi izaeren arteko ostatu bat, ‘xarmadun 
aterpea’, hain zuzen ere. Herriak gaur gero ukan bazuena osatuko zuen 
eskaintza.

Hainbat inguruabar gertatu ziren batera: 1900. urteko etxe zahar bat 
genuen Zubirin, gure aitona-amonena, eta Zubiri Done Jakueren 
Bideko etapa amaiera da. Burutazioak ildo honetatik bideratu genituen: 
Done Jakueren Bidearekin lotura izanen duen turismo negozioa bat 
abian paratu, edo etxe partikular bat egin, ez zegoen besterik.

CG: Egoera horrek eta zuen lanbide-orientazioek (Rafael arkitektoa 
da, eta Itziarrek turismo sektorean dihardu, bidaia-agentzia batean) 
bultzatu zintuzteten ‘El Palo de Avellano’ sortzera.
Rafael: Etxea hutsik zegoen 70eko hamarkadaz geroztik. Etxabea 
erabiltzen genuen bazkariak egiteko, hamabi anai-arreba gara. 

 Xarmadun 
aterpea 
Done 
Jakueren 
Bidean
Rafael Arrizabalaga eta Itziar Albizu, Zubiriko ‘El Palo 
de Avellano’ aterpearen jabeekin dugu hitzordua. 
Elkarrizketa adiskidetsuan eta bete-betean, beren 
proiektuak, asmoak, zailtasunak eta aldi berean 
aterpea eta ostatua den xarmadun aterpe hori sortu 
eta kudeatu bitartean izan dituzten zailtasunak eta 
eman behar izan dituzten urratsak kontatu dizkigute. 
Done Jakueren Bideko erromesak hartzeko prestaturik 
dagoen establezimenduko gela eta txoko guztiak 
ezagutu ditugu.

ELKARRIZKETA: 
Rafael Arrizabalaga eta Itziar Albizu 
“El Palo de Avellano” aterpearen jabeak

‘El palo de Avellano’ aterpeak 3 
lanpostu sortu ditu Zubirin
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Eraikinaren gainerakoa ez genuen erabiltzen. Etxea zaharberritzea 
erabilera hori emateko ez zen bideragarria. Guztion artean erabaki 
genuen aterpea zela aukerarik interesgarriena. 

CG: Zein urrats eman dituzue aterpea martxan jarri arte?
Rafael eta Itziar: Aterpea 2010ean zabaldu genuen. 2005ean, ostatua 
egiteko proposamena aurkeztu genuen, baina horrek ez zuen aurrera 
egin. hortaz, aterpearen aldeko apustua egin genuen. Obra lizentzia 
2006an eskatu genuen, eta urtebetera jaso genuen erantzuna. Une 
hartatik eta aterpea martxan jarri arte, hiru urte behar izan genituen 
obrak egin, eta lizentziak eta baimenak jasotzeko. Abuztuan ireki asmo 
genuen, baina urrian ireki behar izan genuen.

2009ko abuztuan ireki nahi genuen, baina lanak 2009ko urrira arte 
atzeratu ziren. Gero baimenak eta abar... Horrek guztiak 2010. urtera 
arte atzeratu zuen irekitzea. 

Itziar: Lizentziek dena atzeratu zuten. 2009. urtea urte korapilatsua izan 
zen; traba administratibo ugari, eta eman beharreko bitarteko urrats 
anitz. Hor, Cederna Garalur Elkartearen garapen agentziaren laguntza 
jaso genuen; adorea eman zigun, kemena. Izapide guztiak egiten lagun 
egin zigun. Batzuetan, garrantzi handikoa izaten da halako laguntza, 
amore ez ematen, ez etsitzen laguntzen dizu.

Rafael: Horrez gain, fi nantziazioa jaso genuen Cederna Garalur 
Elkarteak kudeatzen duen ‘Nafarroako Mendialdea LGP’ programatik, 
baita Nafarroako Gobernuko turismo Departamentutik ere. 

LEHEN PERTSONAN
Rafael Arrizabalaga
Iruñean sortu nintzen, 1965eko abuztuaren 19an

Arkitekto ikasketak egin nituen Iruñean

Itziar Albizurekin ezkonduta nago, eta 13 eta 19 urteko bi 
seme ditugu

Gaur egun Barañainen bizi naiz

Lanean ari ez naizenean... Ia beti lanean ari naiz Nire 
zaletasuna erromanikoa da, denbora dezente ematen diot. 
Nire beste zaletasuna Kirola da

 Irakurri dudan azken liburua ‘Arte Sacro del año 800 a 
1200’ da.

Ikusi dudan azken filma: TBn, zinemara ez gara joan 
ezkongaiak ginenetik. 

Ezin eraman du injustizia.

Damu dut: segurki ere, izanen dut zertaz damutu.

Egitekoa daukat, eta horretan ari naiz... liburua idaztea, 
eginen dut. Hogei urte barru prestatuko dut.

Gosaltzeko beti hartzen ditut kafea, zukua eta opila

Erlaxatzeko, etxean lasai egon, eta kirola egin. 

Itziar: Cederna Garalur Elkartetik 22.000 euro jaso genituen, eta horrez 
gain Nafarroako Gobernuarena.

Rafael: Jasotako laguntzak aukera-aukerakoak izan dira, baina ez dira 
heldu gastatutako guztiaren % 15era. 

Itziar:Laguntzengatik soilik balitz, ez ginatekeen proiektu honetan 
sartuko.

Rafael: Diru laguntzak mesedegarriak badira ere, sostengua beste 
hainbat lekutatik etorri beharko litzateke. Batzuetan, administrazioak 
ez du ekintzaileen bidea samurtzen. Hainbeste araudirekin, ezinezkoa 
dirudi hori guztia bete daitekeenik. Oso korapilatsua da. Hainbeste 
oztopo gainditu behar izateak, etsipenera zaramatza. Oso gogorra da 
negozio berri bati heltzeko.

Rafael eta Itziar: Alabaina, 2011 itxaropenez beteriko urtea izaten ari 
da. Heldu den urtean berriro ere elkartuko gara, eta kontatuko dizugu...
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CG: 2010ean garaiz kanpo zabaldu, eta horrek bezero gutxiago izatea 
ekarri bazuen ere, badirudi 2011n egoera gainditu duzuela.
Itziar: Halaxe da. 2011n, gure ekonomi azterketan jarri genituen 
itxaropenak bete ditugu. 

Rafael: Orain gustura gaude, baina lehen urtea zaila izan da.

Bestelako eskaintza

CG: ‘El Palo de Avellano’ eskaintza osagarria duen establezimendua 
dela esaten dugu, bestelako elementuak eskaintzen dituena. Zein dira 
horiek?
Rafael: Bi lagunentzako eta jende gehiagorentzako gelak dituen 
aterpea eraiki dugu. Bi aukerak eskaintzen ditugu. Bi gela bikoitz 
ditugu: familiarra izan daitekeen gela bat, lau lagunentzat, eta beste 
bikoitz bat. Horiez gain, lau logela ditugu literekin. 

Horrez gain, gosariak eta afariak ere ematen ditugu. Literak ez daude 
bata bestetik oso hurbil; horrek kalitate gehiago ematen dio ostatuari. 
Pertsona anitzeko gela horietan literak ez diren ohatzeak ere baditugu; 
pertsona helduek, edo pisu handikoek eskertzen dute.

Itziar:Aterpera datorren jendea harritu egiten da eskaintza zabalarekin. 
Esate baterako, afariak direla-eta, gure ostatua beterik ez dagoenean, 
zerbitzua gurean ostatu hartuta ez dauden beste pertsonentzat 
zabaltzen dugu, bidean elkar ezagutu eta afaltzeko elkarrekin egon nahi 
dutenentzat. Gure jangela zerbitzuak aukera hori ematen die. 

CG: Zer afari mota ematen dituzue?
Rafael:Afarian, kontuan hartuta herrian badaudela askotariko menuak 
ematen dituzten jatetxeak, pentsatu genuen, eta ondo ateratzen 
ari zaigu, menu bakarra ematea, egunero berdina, oso konpletoa. 
Bertako produktuekin prestatua: entsaladak, Arrieta betekia, Iragiko 
gazta (hurbileko gaztandegia), haragia eta arraina, eta etxeko postrea. 
Betiere, gure lurraldeko ohiko produktuak bilatzen ditugu. 

Itziar: Gainera, afalorduan, bezero guztiei batera zerbitzatzen diegu. 
Giro erakargarria eta atsegina sortzen da. 

CG: ‘El Palo de Avellano’ oinetxe handi bat da, errepidearen ondoan 
dagoena. Etxearen zati bat aterpe egin duzue. Beste zati bat lokal 
komertzialak, familiaren txoko bat, eta pisuak dira. Etxearen egiturak 
gordetzen saiatu zarete, eta egoera onean zeuden elementu zaharrak 
eraikuntza modernoko elementuekin tartekatu dituzue.

Rafael: Halaxe da, bai. Zaharberritze lanetan etxearen zenbait egitura 
gorde ditugu; besteak beste, protagonismo berezia hartu duten habeak 
eta zutabeak, eta bestelako elementu garrantzitsu batzuk. Beste zenbait 
eremu egokitu egin ditugu bezeroen onurarako, eta etxeari turismo 
erabilera emateko. Aterpearen barnealdean, jatorrizko eraikinari 
soluzio modernoak eta praktikoak eman dizkiogu. 

CG: Harrera gunean garai batean aziendari edaten emateko erabiltzen 
zen putzua utzi duzue apaingarri gisa. Garai bateko kortak dira egun 
egongela; eremu handia eta atsegina. Egongelak lorategirako irteera 
du, eta bertan ikuztegia moldatu duzue erromesek oinetakoak non 
garbitu izan dezaten. Halaber, bankuak eta berdegunea daude, 
atsedenerako eta aisiarako.
Itziar: Noizbait, lorategian, animalia bat edo beste ere izan dugu; 
erromesek zekartzaten astoak, hain zuzen ere. Ez da ohikoa, baina 
noizbait izan dugu holakorik.

CG: Horrez gain, establezimenduak familia etxearen antzinako berezko 
apaingarriak ditu: ‘oilo inkubagailu’ bat mahai bihurtuta, leihate 
birmoldatua oheburu bihurtuta, eta altzari txikiak: gau mahaiak, 
mahaiak, eta apaingarri bihurtutako lanabesak.
Itziar: Horixe izan da gauza ‘zaharrak’ baliatzeko izan dugun aukera; 
zaharberrituta, erakargarriak dira, eta etxeari giro atsegina ematen diote. 

“El Palo de Avellano” xarmadun 
aterpea



 2011/3  #berriak  7

ELKARRIZKETA

Obrak egin bitartean, hainbat altzari zaharberritu nituen. Publikorako 
zabalik ez dugun garaiak baliatzen ditut erreforma horietan lan egiteko. 

CG: Zein garaitan dago publikorako zabalik? 
Itziar: Aterpea azarotik martxora bitartean itxita dago. Neguan, 
erreserba eginda, hainbat zubi eta jai egunetan irekitzen dugu. 
Denetara 57 ohe ditugu. Etxe handia da. Behe denboraldian, bizpahiru 
bezerorentzat zabaltzen badugu, zenbakiak ez dira ateratzen, eta 
zerbitzua bera ere ez da guk eman nahi izaten duguna.

CG: Eta erreserba eginez gero, zein da eskaintza?
Itziar: Iaz, Eguberrietan, familia batek etxe osoa alokatu zigun urte berria 
ospatzeko. Aurten ere bai. Horixe litzateke eredua; taldeek, ikastetxeek, 
familiek hartzea ‘landetxe oso’ gisa, 57 lagunentzako lekuarekin.  
Data horietan, aterpe gisa ez du aukerarik ematen. Goi denboraldian 
erromesentzako xarmadun aterpe gisa eskaini behar dugu, eta behe 
denboraldian bestelako erabilerak eman behar dizkiogu. 

CG: Bi lagunentzako gelak dituzue, gosariak eta afariak ematen 
dituzue, eta dekorazioa oso ondo zaindu duzue. Ba al dago eskaintza 
bestelakoa bihurtzen duen elementurik? 
Itziar: Prezioaren barnean, bezeroak, beste aterpeetan ez bezala, 
maindireak eta mantak ditu, eta gosaria. Besteetatik bereizten gaituzten 

ñabardurak dira. Eta dutxak ere bai. Ibiltari anitzek eskertu egiten dute, 
beste aterpeetan ez bezala, bakarrik dutxatu ahal izatea, eta horretarako 
denbora mugarik ez egotea.Ohe-dutxa ratioa neurri neurriko da. Ez 
dago dutxa eskasiarik, eta hori eskertu egiten du Done Jakueren Bidea 
egiten ari denak.

Esan beharra dago, bi lagunentzako logelen eskaintza dela erromesek 
gehien eskatzen dutena. Jende anitzek egiten du bidea, baina gauez 
nahiago izaten ditu lasaitasuna eta independentzia. Gela berean 
jende anitzekin lo egitetik badatoz, esker onez hartzen dituzte halako 
gelak. Behin baino gehiagotan esan behar izaten dut ez dudala bi 
lagunentzako gelarik libre. 

Harriturik Done Jakueren urtearekin

CG: 2010 Done Jakueren urtea izan zen, eta esan diguzue ez zela urte 
ona izan zuentzat. Harritzekoa, bidea egiteko urtea izanik, ezta?
Rafael: Halaxe pentsatzen genuen guk ere. Itzela izanen zela uste izan 
genuen, baina ez zen hala gertatu, eta beldurtu ginen. Aurten, ordea, hasi 
dira gu ezagutzen, ahoz ahokoak bere lana egin du, eta hori nabaritu egin da.

Itziar: Gainera, iaz, urrian, ireki genuenean, ostatuen eta aterpeen gidak 
argitaratuta zeuden; beraz, ez genuen aukerarik izan ezein liburutan 
sartzeko. Internet baliatu behar izan genuen, baina oso zabala da, orri 
asko dago. Aukeratu behar izan genuen zeinetan egon eta zeinetan ez. 
Asko kostatu zitzaigun.

Azkenean, aurten, gida guztietan ageri gara, eta horri bere lagunak 
bidali dituztenak, eta aurreko urtean bezala aurten ere datozenak 

gehitu behar zaizkio. Horrek adorea ematen digu. Ondo ari gara 
lanean, nonbait, jendea berriro ere itzultzen baita, edo bere lagunei 
gomendatzen die gure aterpea. Merkatua gureganatzen ari gara.

Rafael:Nire ikuspuntutik, Nafarroako Gobernuak 2010ean hanka 
sartu zuen jendea bidea egitera animatuz publizitate eginda, eta 
arduragabeki jendea beldurtu zuen. Done Jakueren Bidea ez da saldu 
behar, xalotasunez hartu behar da: azpiegiturak hobetu, zerbitzu 
guztiak ondo seinaleztatu, Orreagaraino helduko den garraioa bermatu, 
herrien sarreran erromesei zerbitzuen berri emanen dieten kartelak 
paratu. Erromesen lekuan jarri behar dugu, eta gauzak erraztu. Bidean 
zehar zerbitzuak egon behar dira. 

Lanpostu fi nkotik abentura hutsera

CG: Zer eskatu dizu enpresa proiektu hori abian paratzeak?
Rafael: Zerbait desberdin egitea pentsatu genuen. Hasteko eta behin, 
ez genuen halako abenturatan sartzeko inolako premiarik. Neurri 
batean, kapritxoa izan da; etxearen afera konpontzeaz batera, gurea 
izango zen zerbait sortuko genuen. Etorkizun sena: ‘pentsio plan’ 
baten antzekoa, inbertsio bat.
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Itziar: Proiektua abiarazteko, zenbait laguntzez gain, gure sen ona, gure 
eskarmentua erabili genuen. Guk topatu nahiko genukeena eskaintzen 
dugu.  Gerora, urtebeteko esperientziak hasierako zenbait kontu 
aldarazten dizkizu, gauzak hobetzera behartzen zaitu, eta horretan ari 
gara. 

Rafael: Kontuan hartu behar dugu ez dagoela marjina handirik, eta 
etxearen erreformak eta mantentze lanek gastu handia dakartela. 
Belarrietaraino gaude hipotekaturik, baina aurten badirudi zulo 
beltzeko argi izpia ikusten ari garela.

CG: Etxea zaharberritu, negozioa abiarazi, bidean lan fi nkoa utzi, eta 
proiektu berri bati heldu. Nola bizi duzue esperientzia hori?

Itziar: Nik uste, guk bakarrik egin genezakeela halakorik. Hasieran, 
bidaia agentzia ez uztea eta aterpea kudeatuko zuen norbait paratzea 
pentsatu nuen, nor ordea: hizkuntzak jakingo zituen norbait, egun osoa 
bertan eman beharko lukeena... Ordaindu egin behar zaio, eta asko. 
Halaber, negozioa ez da berea, ez dakizu kudeaketan zenbat saiatuko 
den. Obrak aurrera egin ahala, honako ondoriora iritsi ginen: edo guk 
aterako genuen proiektua aitzina, edo ez zen izanen hasieran gure 
buruari proposatu geniona. 

CG: Beldurtzeko modukoa. Hamabost urtez besteren kontura lanean... 
abentura handia da.
Itziar: Beno, azkenean dena da horrela. Gogoz eta saiatuz heldu behar 
zaio. Gauzak badoaz aurrera. Bizitza aldatu egiten da, bi seme ditugu, 
eta horiekin ere egon beharra daukagu. Nik uste dut unea ona izan 
zela; lehenago ezin izanen genukeen halakorik egin.

Jende interesgarria ezagutzen duzu, batekin eta bestearekin hitz egiten 
duzu. Badira laguntzen duten pasadizo eta uneak. Harritu egin ninduen 
lehenengoz arpa batekin etorri zen emakumeak. Emakumea Done 
Jakueren Bidea egiten sekulako arparekin.  Azkenean bertan geratu zen 
bi egunez, eta afariak girotzen zituen. Gozamena. Ezustekoa izan zen, 
sinetsita bainengoen jendea, bidea egiteko, albait arinen joaten zela. 

Halako batean, erromes batek bere hurritz-makila oparitu zidan. 
Denbora anitz zeraman makilarekin bidea egiten, eta esan zidan: 
‘patuak ekarri nau “Palo de Avellano’ honetara nik horren berri izan 
gabe, nire makila zuretzat da”...

CG: Erasan al dizue ekonomi krisiak? Nola bizi duzue?
Rafael eta Itziar: Guk ez dugu krisia antzeman aurten. Europa ez dago 
krisian: Frantzia eta Alemania ez daude krisian. Herrialde horietako 

erromesek bidea egin dute, eta Nafarroara etorri dira, eta guk 
antzeman dugu hori. % 25 inguru frantziarrak dira, eta alemaniarrak 
ere anitz dira. Burutik pasako ez litzaizkigukeen beste herrialdeetatik: 
Hego Afrika, Finlandia, Islandia... Izan ere, Done Jakueren Bidea 
mundu mailakoa da, eta hori onuragarria da gure ostatuarendako.

CG: Aterpearen publizitate promoziorik egin al duzue?
Itziar: Posta elektronikoen bidez. Neguan bestelako taldeei eskaintza 
eginez: ikastetxeak, hau da, bestelako bezeroak urteko gainerako 
hilabeteetarako. Ez dugu publizitatea landu. Gidetan eta Nafarroako 
Gobernuko Turismo Departamentuaren web orrian gaude. Harremanetan 
gaude Frantziako ostalari batzuekin; haiek gu gomendatzen gaituzte. 
Done Jakueren Bideko sarea bera erabiltzen dugu. 

Rafael: Informazioa paratu dugu Bidean gure aurretik dauden herrietan. 
Besterik ez. Herrian eta merkatuan arian-arian sartu nahi izan dugu, 
zalaparta handirik gabe, herrira egokituz. Ezagutuko gaituzte poliki-
poliki. 

CG: Nola dakusazue hurbileko geroa?
Itziar: Aterpeari dagokionez, aurten bezala, gutxi gorabehera. Lehendik 
etorri direnak itzularazten saiatuko gara, eta horiek beren lagunei gu 
gomendatzea.

Rafael: Eta, oro har, nire iritziz, krisia bukatzear dago. Ni irten naiz 
krisitik (barreak). Azkenean, Administrazioak, onerako edo kalterako, 
ahalmen handiegia du. Une honetan, hau guztia aldatzen ari dela 
iruditzen zait. Krisia guk geuk sortu dugu, injustizia gehiegi gauza 
gehiegi oker zegoela eta gehiegizko kontsumo hau moteldu eta 
geldiarazi beharra zegoela ikusten genuenok.  Azkenean, ‘ardien 
kulpak bildotsek ordaindu dituzte’, eta ez da onuragarria izan. Nire 
iritziz, administrazioak gutxiago normalizatu behar du, bizimodua 
errazagoa egin behar du, alaitasun handiagoz eta traba gutxiagoz ekin 
ahal izateko. Guztiok gara suminduak, baina sumindu ondoren ekin 
egin behar diogu, lanean hasi behar dugu, ez da aski protesta egitea. 
Horretan gaude.

Enpresaren
datuak
Izena: El Palo de Avellano

Herria: Zubiri

Sozietatearen helburua: Aterpea

Lantzen duen merkatua: Done Jakueren 
Bideko erromesak eta turistak. Familiak 
neguan, landetxe gisa. Ez ditugu 
erromesak eta familiak nahasi nahi. 

Langile kopurua: 3. Sortutako 
lanpostuak: 3

Aterpeko afari zerbitzuak eta 
bestelako xehetasun batzuek egiten 
dute bestelakoa aterpearen eskaintza
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“Aste digitala zure udalerrian: 
klik batekin aski da”
2011ko irailetik azarora bitartean, Nafarroako Mendialdeko zortzi herrik administrazio elektronikoaren hainbat 
tresna ezagutzera emateko Cederna Garalur Elkarteak herritarren eskura paratu duen ‘IKT Autobusaren’ bisita 
jaso dute. 

Landutako ekintzak ‘IKTBak Nafarroako Mendialdeko herritarren 
zerbitzura: aste digitala zure udalerrian’ izeneko proiektuaren barnean 
kokatzen dira. Proiektua ekainaren 15eko NAOren 116. zenbakian 
argitara emandako laguntza deialdiaren bidez fi nantzatu da (maiatzaren 
30eko 1161E/2001 ebazpena, Nafarroako Gobernuaren Berrikuntza, 
Enpresa eta Enplegu departamentuak emana). Proiektua gauzatzeko, 
Cederna Garalur Elkarteak 15.918 euroko diru laguntza jaso du, 
proiektuaren aurrekontua 20.000 eurokoa izanik.

Proiektua honako udalerri hauetara eraman da:  Erronkari, Zubiri, 
Agoitz, Zangoza, Altsasu, Lekunberri, Bera eta Elizondo.

Parte hartze zabala
IKT autobusa herritarrentzat zabalik egon zen aipatu herri horietan 
astelehenetik ostiralera bitartean, astez aste. Horren gain, honako 
tailer hauek eman ziren: ziurtagiri digitala eta NA elektronikoa. Zenbait 
kasutan, tailerrak laguntza pertsonalizatu bihurtu ziren, administrazio 
elektronikoko bi tresna horiek erabiltzen ikasteko.

Landutako ekintza baliagarria izan da administrazio elektronikoa 
herritarrei hurbiltzeko; batez ere, ziurtagiri digitala eta NA digitala 
edukitzeko, horrek udal, eskualde nahiz nazio administrazioekiko 
izapideak egiten lagunduko baitio Cederna Garalur Elkartearen jarduera 
eremuko herritar kopuru zabal bati.

Esloganak, ‘Igo zaitez aste digitaleko autobusera’, 283 lagun erakarri 
ditu ‘IKT Autobusera’. Esan beharra dago jende kopuru handi batek 
zehaztasunez jakin nahi izan duela ziurtagiri digitala zer den, nola 
lortzen den eta zertarako den baliagarria. Jakin-min horri erantzunez, 
tutoretza bidez eta banakakoari zuzenduta, 220 laguni informazio osoa 
eman zaio, eredu praktikoak barne.  

Itxaropenak beteta
Proiektu horren helburu nagusia zen teknologia berriak Nafarroako 
Mendialdeko herritarrei hurbiltzea, eguneroko bizitzan erabiliz 
horien onurak jaso ditzaten; hartara, jarrera aktiboa izanen dute 
informazioaren gizartean.
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Nafarroako Mendialdeko herritarrei informazioaren gizarteak eta IKTek 
ematen dituzten aukerak sustatzea, zabaltzea eta horien berri ematea 
zen gakoa. Nagusiki bi gai landu dira: ‘Ziurtagiri digitala eta NA 
elektronikoa’ eta ‘administrazio elektronikoa (administrazio-e)’.

Izenburuak dioen bezala: ‘Aste digitala zure udalerrian’ proiektuarekin 
‘IKTBak Nafarroako Mendialdeko herritarren zerbitzura’ izeneko 
programa astero eskualde-buru batera eramaten lan egin dugu, 
Elkartearen zortzi garapen agentzien lurraldeetan.

Horretarako, Cederna Garalur Elkarteak proiektuaren eskura jarri 
zuen ‘IKT Autobusa’, astez aste herritarrentzako informazio, arreta eta 
prestakuntza gune izan zedin. 

Datak eta udalerriak
Hiru hilabeteetan, ‘IKT Autobusa’ errepideetan, ibarretan eta herrietan 
barrena ibili da. Irailaren 19an egin zuen lehen geldialdia Erronkari 
Ibarrean, eta azkena Baztan Ibarrean azaroaren 25ean. Egutegia honako 
hau izan zen:
• Erronkari: irailaren 19tik 23ra bitartean
• Zubiri: irailaren 26tik 30era bitartean
• Agoitz: urriaren 3tik 7ra bitartean
• Zangoza: urriaren 17tik 21era bitartean
• Altsasu: urriaren 24tik 28ra bitartean
• Lekunberri: azaroaren 7tik 11ra bitartean
• Bera: azaroaren 14tik 18ra bitartean
• Elizondo: azaroaren 21etik 25era bitartean.

Informazio fi txak eta prestakuntza guneak
Elkartearen ‘enpresak eta sustatzaileak’ atalean lan egiten dutenak 
arduratu dira informazioa lantzeaz eta horren berri herritarrei emateaz.  

Horiekin batera, jarduera landu den herrietako udal teknikariak daude; 
horiek ere lan egin dute astea antolatzen eta beren udalerrian IKT 
autobusari harrera egiten. Horiez gain, zeinek bere udalerrian proiektua 
zabaldu eta horren berri eman dute.   

Proiektuan parte hartu dute, halaber, eragile soziokulturalek, oinarrizko 
gizarte zerbitzuek, ikastetxeek, eta udal eta turismo bulegoek. Kasurik 
gehienetan, zerbitzu horietako buruak informazio saioetara joan dira 
pertsonalki. Praktikara eraman dute ikasitakoa, beraiek jasotako 
informazioa herritarrei helarazteko. 

Herritarrentzat prestatutako informazio fi txak honako hauek izan dira: 

• Etxebizitza eta lurraldea
• Hezkuntza, aisia eta kultura

• Familia, berdintasuna eta gazteria
• Prestakuntza eta enplegua
• Herritarrak, trafi koa eta osasuna

Fitxa horien bitartez, Internet baliatuta egin daitezkeen tramiteren 
hainbat adibide eman dira. 

Garrantzi handiko lankidetza
Esperientziak aukera eman du zenbait arlotan lankidetza indartzeko. 
Horrela, herrietako dendak aste digitalaren laguntzaile bihurtu dira, 
eta erakusleihoetan laguntzaile bereizgarriak jarri dituzte. Halaber, 
herritarrei ‘IKT Autobusa’ non egonen zen eta bertan zer aurkituko 
zuten zabaltzen zieten. Bestalde, ikastetxeak eta elkarteak daude; hauek 
beren web orrietan, karteletan eta profi l sozialetan ekimenaren berri 
eman dute.

Ez ditugu ahantziko tokian tokiko hedabideek eta eskualde hedabideen 
berriemaileek zonaldean emandako laguntza. Astez aste, aste 
digitalaren autobusak Nafarroako Mendialdean barrena egindako 
ibilbidearen berri eman dute.

Esloganak (‘Igo zaitez aste 
digitaleko autobusera’) 
283 lagun erakarri ditu ‘IKT 
Autobusera’
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Herritarren erantzuna
IKT Autobusa ekimenaren barneko udalerrietan egon ondoren, beren posta elektronikoaren helbidea utzi zuten 
parte hartzaileei aste digitala baloratzeko galdetegia igorri zaie. Denetara, 190 galdera-sorta igorri dira, eta, 
gaur gaurkoz, 35 jaso ditugu erantzunekin.  Ondoko grafi koek proiektuak  parte hartu dutenen zenbait datu 
interesgarri jasotzen dituzte.

• Oso tresna baliagarria iruditzen zait, herritarrei doako informazioa 
helarazteaz gain; hori eskertzekoa izaten da beti.

• Oso informazio praktikoa iruditu zait.

• Oro eraginkorra, profesionala eta erabilgarria.

• Izan ere, teknologia berriak etengabe ari dira bilakaeran, eta halako 
ekimenekin doako informazioa lor dezakezu zure herritik mugitu 
gabe.

• Oso praktikoa eta interesgarria iruditu zait.

• Ikastea beti da interesgarria. Horrez gain, tresna horrek hainbat 
zerbitzu errazten ditu.

• Gai erabilgarri eta praktikoei buruzko informazioa jaso dugu. 
Kontuan hartuta Iruñetik ordubetera bizi garela, oso baliagarria 
gerta dakiguke hainbat izapide burokratiko egiteko. Herriko bati 
baino gehiagori aholkatu nion.

• Oso gai interesgarria da, nahiz eta oraindik ez gauden horretara 
ohituta.

• Hiriburuan bizi ez garenontzat, transakzioak egiterakoan denbora 
ez galtzeko eta joan-etorriak murrizteko modu bat da.

• Gaurkotasuna duen gaia da, baina gehienek ez dute ezagutzen. 
Deszentralizatu beharra dago, eta herritarrengana hurbildu.

• Behar-beharrezko zerbitzua dela iruditzen zait.

• Arreta arras ona da, eta langileen jarrera gerora egindako 
kontsultei erantzuteko ere bai.

• Egin itzazue halako gauza gehiago, gustatu zait: erosoa eta arreta 
pertsonalizatua; profesional onak zarete.

Parte hartzaileek helarazi dizkiguten zenbait balorazio: 

ERREPORTAJEA
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Lan pertsonaleko eta enpresa 
entrenamenduko programa izan da, 
Nafarroako Mendialdeko enpresei 
zuzenduta, enpresa bultzatu eta 
lehiakortasuna irabazte aldera. 

Programaren xedea zen enpresei eta 
enpresaburuei bultzada ematea, eta hortik 
dator eslogana: Impulsa TE (sustatu zure 
enpresa eta zu zeu). Oinarria parte hartu 

duten enpresen funtzionamenduaren 
analisia izan da, pertsonen adimena 
optimizatzea lortu asmoz, eragimena eta 
lehiakortasuna irabazte aldera. Emaitza 
interesgarriak lortu dira, eta horren lekuko 
protagonisten iritziak ditugu.

Landutako gaiak honako hauek izan dira: 
zergatik da beharrezkoa nire negozioa 
berraurkitzea?; Ezagutu zure burua; 

Sormenean aitzindaria, berrikuntza sortuz; 
Bezeroak eta berrikuntza; Itunak eta 
lankidetza; Plangintza, eta ekintza plana 
martxan jartzea.

Programa bukatutakoan, parte hartzaileen 
itxaropenak, beren esanetan bete egin dira, 
baita gainditu ere.

Mikel Del Rio Inda, Aurizberriko Health Care 
Oihana SLL enpresakoa

Zer ekarri dizu prestakuntza horrek?
Pentsamoldea erabat aldatzea.  Baliteke 
egun osoan enpresan itxita egoteak 
pentsamoldea ixtea ekartzea. Gurpil zoro 
horretatik atera, eta esatea ‘zuk pentsatzen 
duzunaz kanpo ere badira zurea bezain 
baliagarriak diren iritziak’. Besteei entzuten, 
onartzen, baloratzen eta besteen ideiak 
errespetatzen ohitzen hastea da. Oso 
positiboa.

Isabel Elizalde, Zubietako Axura enpresakoa. 
 

Zer onura ditu prestakuntza horrek?
Onurarik garrantzitsuena prozesu guztietan 
aplika daitezkeen teknika berriak ikastea da, 
eta berrikuntza eta produktu berriak sortzen 
joatea.

Antonio Ciganda, SAT Ultzamakoak, Lantz

Zer ekarri dizu prestakuntza horrek?
Oso prestakuntza berritzailea da. Ez nuen jasotako 
espero. Ikastaro batean izena ematen duzunean, 
betiko kontua izanen dela pentsatzen duzu. 
Niretzat oso garrantzitsua izan da, burutik pasa ere 
egingo ez litzaizkidakeen teknikak ezagutu baititut. 
Praktikara eraman daitezke. Nik betidanik izan 
diet beldur ikastaro sobera teoriko horiei. Hau, 
ordea, oso praktikoa izan da, eta halaxe izanen 
da enpresan aplikatzen dugunean ere. Horixe da 
garrantzitsuena.

Nafarroako Mendialdeko 
8 enpresaburuk 
IMPULSA-te programan 
parte hartu dute
2011ko irailetik azarora bitartean, Nafarroako Mendialdeko enpresetako 8 zuzendarik Cederna Garalur Elkarteak 
Nafarroako Merkataritza Ganberako teknikarien laguntzarekin garatutako proiektu horretan parte hartu dute. 
Programak Nafarroako Mendialdea LGP programaren fi nantziazioa du. 



14  #berriak 2011/3

SUSTATZAILEAK

Javier Leache Beortegui, Construcciones 
Leache, Agoitz

Gomendatuko al zenuke 
prestakuntza hori?
Bai, guztiz, ekintza oinarri duen prestakuntza 
baita.  Ikastaro guztiek dute teoria, baina 
honek praktika ere bai, eta ekintza asko. 
Lehenengo egunean koaderno bat eman 
ziguten, idatzi gabe, apunte bakar bat ere ez. 
Azken egunerako, asmoz eta proposamenez 
beteta egon behar du. Erabat ekintzez 
beterik. Guretzat, enpresaburuontzat, arras 
garrantzitsua da. Beste enpresaburuekin 
dituzun elkarrizketak, hagitz ongi ezagutzen 
dituzu, eta enpresek dituzten egoerez 
jabetzen zara, eta zurearen egoeraz jabetzen 
zara.

Aplika daitezkeen teknika aunitz ezezagunak 
genituen. Bultzada garrantzitsua dira, 
aurrera egiteko kemena.

Jon Angulo, Hidro Rubber Ibérica SA, 
Lesaka

Prestakuntza hori beharrezkoa al da? 
Zure iritziz, zer da zailen martxan jartzen?
Beharrezkoa da, batez ere egiten duzun 
horren inguruko azterketa egiteko aukera 
sortzen duzulako. Nolabait ere, gauza berri 
bat ezagutzen duzu, eta aukera ematen dizu 
egiten duzun guztia kontrastatzeko. Oso 
interesgarria iruditzen zait.

Eguneroko lanean martxan jartzen zailena 
izan daitekeenari buruz, azkenean denok 
gaude eguneroko horretan sartuta, eta 
zaila gertatzen da abstrakzio bat egitea eta 
bestelako gauzak egiteko tarte bat hartzea. 
Horixe da guk dugun arazorik handiena. Eta 
jaso dugun prestakuntzatik garrantzitsuena, 
zailena berrikuntza da, bezeroetatik hasita, 
jarraipen bat egin ahal izatea eta erne egon 
ahal izatea, berrikuntzak gehitu ahal izatea 
bezeroa aztertuz eta behatuz.

Hala ere, oso praktikoa da. Denbora bilatu 
behar dugu gauzatu ahal izateko.

Leire Iribarren Murillo, Lacturale-Etxeberri, 
Arakil

Zer onura ikusten dizkiozu halako 
prestakuntzari?
Abantaila anitz ditu, enpresako langileen 
artean dagoen sormena eta berrikuntza osoa 
aprobetxatzeko, informazioa partekatzeko, 
eta komunikazio hori nola sortu eta 
nola kudeatu ikasteko teknikak ematen 
baitizkizu, eta gero emaitzak, helburuak, eta 
horietarako arduradunak bilatzen laguntzen 
dizu.  Teknika anitz ikasi ditugu, oso 
positiboak.

Positiboa da, halaber, hainbat enpresen 
artean elkarri pasatzen dizkiogun 
esperientziak. Oso aproposa gertatzen 
ari zaigu elkarren arteko erlazioak, itunak 
bilatzeko.

Programaren 
xedea zen 
enpresei eta 
enpresaburuei 
bultzada 
ematea, eta 
hortik dator 
eslogana: 
Impulsa TE 
(sustatu zure 
enpresa eta zu 
zeu). 
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Gabriel Ciganda, Ziganda SL komertziala, Lantz 

Laguntzen al du zure enpresaren 
kudeaketa hobetzen?
Bai, guztiz. Ni, hasiera batean, itxi samarra 
nintzen gai horretan. Dena kontrolpean 
nuela pentsatzen nuen, jende guztia ados 
zegoela. Aurrekoan, 4x4x4 teknikarekin 
egindako lana aplikatzean, aukera horiek 
jendeari zabaldu behar nizkiola eta landu 
beharreko puntu anitz nituela konturatu 
nintzen. Bi hilabeteren buruan berriro 
elkartzekotan geratu gara: zein puntutan 
iritsi garen adostasunera ikusteko, eta 
horiek ebaluatzeko. 

Poz-pozik nago prestakuntzarekin. Ni, egia 
esan, ez nintzen halako ikastaroen oso 
aldekoa, baina prestakuntza gehiago landu 
behar dudala ikusarazi dit. Anitz ikasteko 
izan zait baliagarria.

David Baranguan, Fco. Joaquin Iriarte 
Egoitzaren zuzendaria, Elizondo

Zer balorazio egiten duzu ‘Impulsa-te’ 
programaz?
Programa, batez ere originala iruditu zait, bai 
erabilitako metodoagatik, baita xedeagatik 
ere. Aberasgarriena egin beharrekoetan 
partaideon artean izandako elkar ulertzea 
izan da. Azkenean oso lan giro onbera lortu 
dugu, eta horixe da, azken batean, guztiok 
lortu nahi duguna gure lanetan.

Azken fi nean, ez nuke deus gehituko, eta 
gutxiago oraindik zuzenduko programaren 
garapena. Taldeen kudeaketan esperientziak 
partekatzearen aldeko apustua oso 
aberasgarria eta mamitsua izan da, eta, 

batez ere, saioetan lortutako gizatasun giroak 
gora egin du arian-arian. Laburbilduz, 10 
puntutik 9 emango nizkioke. 

Oinarria par-
te hartu duten 
enpresen fun-
tzionamendua-
ren analisia izan 
da, pertsonen 
adimena opti-
mizatzea lortu 
asmoz, eragime-
na eta lehiakor-
tasuna irabazte 
aldera. 
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 # berriak
Elkartea

Urriaren 10ean, Elkartearen 
Zuzendaritza Batzorde berria bere 
karguaz jabetu zen, eta, halaber, 
lehendakari, lehendakariorde, 
idazkari eta diruzain karguak 
aukeratu ziren. Zuzendaritza 
Batzordea irailaren 22an Iruñeko 
Civicanen Hitzaldi Aretoan egin zen 
Batzar Nagusi Berezian aukeratu 
zuten

Datozen lau urteotan Elkartearen nondik 
norakoa bideratuko duen Zuzendaritza 
Batzordeko karguak honako hauek dira: Jose 
Maria Aierdi, lehendakaria; Mauro Gogorcena, 
lehendakariordea; Mª Cruz Bona, idazkaria; eta 
Josetxo Etxarte, idazkaria.

Cederna Garalur Elkartearen Zuzendaritza 
Batzordea, gaur egun, Cederna Garalur 
Elkarteak lantzen duen lurraldeko eskualde 
ordezkariek eta erakunde sektorialetakoek 
osatzen dute. 

Elkartearen estatutuen arabera, eskualde 
ordezkariak toki erakundeetako agintariak 
dira, eskualde-ordezkari gisa aukeratuak 
2011ko irailaren 22an egindako Batzar Nagusi 
Berezian.

Zuzendaritza Batzordeko kideak karguaz jabetzeko 
eta karguak aukeratzeko egunean

Cederna Garalur elkartekideak Batzar Nagusi 
Berezian.

Zuzendaritza Batzorde hau honela dago osatuta:

Izena Kargua Nongoa Ordezkatuz

José María Aierdi Lehendakaria Lekunberriko Udala Larraun eskualdea

Mauro Gogorcena Lehendakariordea Irunberriko Udala Irunberri eskualdea

Mª Cruz Bona Idazkaria CCOO Erakunde sektorialak: langileen 
sindikatuak

Josetxo Etxarte Diruzaina EHNE Erakunde sektorialak: Nekazaritza 
erakundeak

Francisco Pérez Batzordekidea Ultzamako alkatea Ultzama eskualdea

José Javier Carlosena Batzordekidea Otsagabiako Udala Zaraitzu Ibarra

Aitor Karasatorre Batzordekidea Sakanako 
Mankomunitatea Sakana

Ángel Navallas Batzordekidea Zangozako Udala Zangoza eskualdea

Gloria Aguerri Batzordekidea Doneztebeko Udala Malerreka eskualdea

Pablo Miranda Batzordekidea Goizuetako Udala Leitzaran eskualdea

Enrique Garralda Batzordekidea Erroibarko Udala Erroibar-Esteribar eskualdea

Jon Abril Batzordekidea Berako Udala Bortziriak eskualdea

Garbiñe Elizegi Batzordekidea Baztango Udala Baztan-Urdazubi-Zugarramurdi 
eskualdea

Alfonso Uitzi Batzordekidea Euskadiko Kutxa Erakunde sektorialak

Bernardo Ciriza Batzordekidea Nafarroako Kutxa Erakunde sektorialak

Amaya Erro Batzordekidea Nafarroako Ganbera Erakunde sektorialak

Jesús Olías Batzordekidea UCAN Erakunde sektorialak

Jesús Recalde Batzordekidea UAGN Erakunde sektorialak

Jose Maria Aierdi aukeratu dute Cederna 
Garalur Elkartearen lehendakari
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Aurkezpenean, Agroturanaren bozeramaile Eva Sadabak 
azaldu zuenez: ‘ekimen horren bitartez ezagutzera 
eman nahi ditugu turismo jarduerak lantzen dituzten 
nekazaritza arloko enpresak, eta, bestalde, nekazaritza 
produktuen merkaturatzea hobetu nahi dugu’.

Jarduera horiek (ostatu ematea, jatetxeak, aisia 
eta zuzeneko salmenta) Nafarroako Mendialdeko 
nekazariek eta abeltzainek lantzen dituzte.

Zenbait datu
Cederna Garalur Elkartearen lurraldean, 27 
udalerritan lan egiten duten 38 enpresa atxiki dira 
ekimen horretara. 

Esperientzia pilotua

Ibilbideek izanen duten arrakasta eta produktua 
proiektuan nola txertatzen den baloratzeko, 
2010eko abenduko zubian 5 esperientzi pilotu 
egin ziren ‘Vive Agroexperiencia’ durante el 
puente de diciembre (‘Bizi nekazaritza esperientzia 
abenduko zubian’) leloarekin. Ibilbide horiek 
honako hauek izan ziren: 

• Eltso-Lizaso

• Leitza-Etxarri-Larraun-Lekunberri-Beruete

• Zangoza-Zare-Irunberri

• Etxeberri-Goldaratz

• Burgi-Interpretazio Zentroa-Erronkari

Proiektuaren sustatzaileen beraien hitzetan: 
‘Nekazaritza Ibilbideak’ indar betean dator, 
hasierako helburuak gaindituta. Erronka berria 
da lehen sektorerako eta Nafarroako turismo 
eskaintzarako’.

Zubialde Landetxea Abaurrepean
2010. urteaz geroztik dago zabalik Abaurrepean Zubialde landetxea. Nekazaritza turismoko sailkapenean 3 hosto 
ditu,eta 10 lagunentzako ostatua eman dezake.  

Zubialde landetxeak bi laguntza jaso zituen 
Nafarroako Mendialdea LGP programaren barnean: 
3. ardatzarena, ustiapenak dibertsifi katzeko, 
nekazaritza turismoa sortzeko lanetarako; eta 
Nafarroako Mendialdea Leader 4. ardatzarena, 
instalazioak hornitzeko eta altzariak paratzeko.

Turismo ostatu horrek aukera ematen du hainbat 
egun naturaz inguraturik bizitzeko, nekazaritza 
turismoko ekintzak egiteko, eta baserriko 
produktuak dastatzeko.

Bereziki zuzenduta dago lasaitasuna behar duten, 
naturaz eta kultura tradizionalaz gozatu nahi duten 
familia edo lagun taldeei.

Nekazaritza turismoko jarduerei dagokienez, 
Nafarroako Pirinioetako bizimodua ezagutzeko 
aukera ematen dio bisitariari. Azienda eta soroak 
zaintzeko lanak ezagut ditzakete, etxean ostatu 
hartuko duten urteko garaiaren arabera. Horrez 
gain, garaian garaiko produktuak dastatzeko aukera 
izanen dute.

Zubialde landetxea leku ezin hobea da 
lasaitasunaren, atsedenaren, naturaren eta 
tradizioaren bila dabiltzanentzat.

Argibide gehiago behar izanez gero, jo landetxearen 
web orrira: www.agrozubialde.com

Turismo proiektua: Nafarroako Nekazaritza 
Ibilbideak
Pasa den urriaren 10ean, Nafarroako Nekazaritza Turismoaren Elkarteak, Agroturanak, eta Fundagrok Nafarroako 
Nekazaritza Ibilbideak izeneko esperientzia pilotua aurkeztu zuten Pirinioetako zonaldean. Proiektuak Nafarroan 
lan egiten duten tokiko ekintza taldeen landa garapenerako programen fi nantziazioa jaso du. 9 nekazaritza 
ibilbide zehaztu dira, eta horietatik 4 Cederna Garalur Elkartearen jarduera eremukoak dira. Nekazaritza ibilbide 
horiek Nafarroako Mendialdean gauzatzeko, proiektuak 24.000 euroko diru laguntza jaso du.

Bisita Zareko upategira, esperientzia pilotuetako 
batean

Ibilbidea Nekazaritza ibilbideko produktuak Betetzen duen eremu geografikoa

Plazaola Idiazabal gasna, taloak, txerrikiak, sagardoa Ipar-mendebaldea

Xabierren lurrak Hestebeteak, bildotsa, eztia, ardoa eta usain 
landareak Pirinioaurrea

Erronkari-Zaraitzu Eztia, Erronkari JD gasna, hestebeteak, bildoskia, 
eta moxala. Ekialdeko Pirinioak

Done Jakueren Bidea Nafarroako aratxekia, patatak Done Jakueren Bidea

Ultzama Eztia eta sagardoa Ultzama Ibarra

Zubialde landetxearen fatxada
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Mendialde Beherea ezagutzea
‘Baja Montaña - Mendialde Behera’ Elkarteak ‘Mendialde Beherea ezagutzea’ proiektua paratu zuen martxan. 
Proiektuak 4.345 euroko diru laguntza jaso zuen Nafarroako Mendialdea LGP programatik.

 “Mendialde Beherea ezagutzea” urtean zehar 
banatutako hainbat ekintza osagarri gisa sortu 
zen, artean, historian, eta monumentu eta 
natura ondarean interesaturik dauden pertsonak 
erakartzeko diseinaturik.  Zangoza eskualdea 
osatzen duten herriak eta horien baliabideak dira 
jarduera horien edukia. Horrela bada, ‘Mendialde 
Beherea ezagutzea’ izeneko programa ekintza 
osagarriak dituen turismo proposamena da, 
ekintza horien asmoa izanik jendea erakartzea 
eskualdea dastatu eta aurki dezaten, horretarako 
bisitak, erakusketak, hitzaldiak, eta bestelako 
proposamen kultural, gastronomiko eta ludikoak, 
besteak beste, baliatuz.

Programa lehenengoz 2008an paratu zen 
martxan, zonaldea osatzen duten herri guzti-
guztiak ezagutzera emateko  helburu bakarrarekin. 
Esperientzia guztiz asegarriak adorea eman zion 
Elkarteari beste urte batez ekimena lantzeko, eduki 
eta ekintza berriekin.

Programaren azken asmoa bikoitza da. Batetik, 
eskualdeko herritarrei dagokienez, kontua da 
turismo baliabide berriek zonaldeko enpresentzat 
duten balioaz jabetzea, eta lurraldean turismo 
eskaintza lantzen dutenentzat turistei eta bisitariei 

zuzendutako eskualdeko turismo gida baten 
bitartez zonaldean bisita-aukera gidatu zabala 
komertzializatzeko gaitasuna izatea. Bisitan 
datozkigunei dagokienez, kontua da eskaintza 
anitza eta erakargarria aurki dezatela.

Hiru ataletan egituratuta dago: (1) Bisitak 
eta proposamenak, (2) ‘Mendialde Beherea’ 
turismo aurkezpenak, eta (3) Promozioa.  
Bisitak, interpretazio jarduera gidatu gisa, 
herrietara, gertaera gogoangarri nahiz lurraldeko 
elementuetara egiten dira, eta dagoeneko bertan 
diren pertsonei zuzenduta daude. Proposamenak 
bisitaren batekin lantzen diren animazio ekintzak 
dira, eta baliabidearen bestelako alderdia 
erakusten dute (esate baterako, Galipentzura 
egindako bisita gidatuaren ondoren, izarrak 
behatzea). Azoketan egiten diren aurkezpenak 
eta zonaldean egonaldiak egiteko zozketen 
bidez egindako promozioak publikoa Mendialde 
Beherera erakartzeko, bisitak egin aurretik 
eskualdeak duen xarma guztia erakusteko modu 
bat dira.

Programa lehenengoz 
2008an paratu zen 
martxan, zonaldea 
osatzen duten 
herri guzti-guztiak 
ezagutzera emateko  
helburu bakarrarekin.

Leatxera egindako bisita batean

Kolonbiako hautetsien eta teknikarien 
ordezkaritza bat Cederna Garalur Elkarteak 
egiten duen lanarekin interesaturik
Urriaren 4an, Kolonbiako garapen arloko teknikarien eta tokiko ordezkarien talde bat Ultzamako Gizarte Etxean 
egon zen Cederna Garalur Elkarteak egiten duen lana bertatik bertara ezagutzeko. Harrera egin zieten Ultzamako 
alkate Francisco Perezek, Cederna Garalur Elkartearen zuzendari gerente Esther Celayak, eta Elkartearen 
Teknologia Berrien teknikari Lorea Jamarrek.

Nafarroako Gobernuko Landa Garapeneko 
Departamentuak antolatutako bisitaren barnean, 
foru erkidegoko beste hainbat proiektu eta 
erakunde bisitatzeaz gain, kolonbiarrak Ultzamara 
joan ziren Cederna Garalur Elkarteak egiten duen 
lana bertatik bertara ezagutzeko. Aurkezpenean, 
Cederna Garalur Elkarteko arloek garatzen 
dituzten proiektuen berri eman zieten. Bereziki 
nabarmendu zuten turismo arloak egiten duen 

lana, arlo horretako proiektuek Elkartean duten 
garrantziagatik.

Cederna Garalur Elkartearen zuzendari gerente 
Esther Celaya Carrascalek eman zien egindako 
lanaren berri. Esther Celayak, aurkeztutako lanek 
dakarten berrikuntza, eta horiek ‘Nafarroako 
Mendialdea’ turismo xederako ekar ditzaketen 
aukerak azpimarratu zituen. Taldeko hainbat kide Ultzamako alkate Francisco 

Perezekin bilera amaitutakoan.
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Iturraskarri: gizarte enpleguko proiektua 
pertsonak ogibideetan trebatzera 
bideratuta, tokiko ondare txikia 
zaharberrituz
2009ko maiatzetik eta 2010eko irailera garatu da gizarte bazterketa pairatzeko arriskua duten pertsonak 
zonaldeko kultur eta natur ondareko elementuak berreskuratzearekin lotura duten ogibideetan gaitu eta 
trebatzea helburua duen proiektu hori. 

Hizkuntzen ludoteka Agoitzen
Agoizko Udalak hizkuntzen ludoteka paratu du abian, ekimen horren bitartez eskualdeko haur eta heldu 
guztiengana heltzeko asmoarekin. Hizkuntzen arloan, prestakuntza osatuagoa ematen du, metodologia 
berritzailea erabilita.

Berreskuratu diren ondare elementuen artean honako 
hauek daude:  
• Arruazuko, Zuhatzuko eta Egiarretako ikuztegiak 
• Irañetako, Egiarretako eta Satrustegiko iturriak 

eta askak. 
• Irurtzungo, Arakilgo eta Aralar eta Andia 

mendilerroetara igotzeko hainbat bide eta 
bidexka.

Tokiko ondarea berreskuratuta, proiektuaren 
jarduera eremuko turismo eskaintzari bultzada 
eman zaio.  Proiektuaren fi nantza zuzkidura 
58.125.57 euro izan da, Nafarroako Mendialdea 
LGP programatik bideratuta.

Irurtzungo Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateak 
sustatu du proiektua. Iraun duten bitartean  
Lekunberri, Imotz, Irurtzun, Arruazu, Uharte Arakil 
eta Arakilgo 19 laguni eman dizkie prestakuntza 
eta enplegua. Pertsona horiek tokiko ondare txikiko 
9 elementu zaharberritu dituzte. 

Proiektuaren sustatzaileek ekintza oso positibotzat 
baloratu dute, bai erabilitako metodologiagatik, 

bai azkenean egindako lanagatik, baita parte hartu 
duten pertsonei emandako prestakuntzagatik ere.

Dagoeneko urtebetea duen ludoteka herriko 
pilotalekuaren ondoan zegoen gune gutxiegi 
erabili batean antolatu da. Gunea birmoldatu egin 
dute hizkuntzen gela bihurtze aldera. Jarduera 
guztiz aitzinatuak garatzen dira bertan; besteak 
beste, bideoak sortzea, antzerkia, sukaldaritza eta 
gorputz adierazpena.

Horrela, zenbait partaide Iruñetik etortzen dira, 
hiriburuan dauden hizkuntz akademia ugarien 
artean ez dutelako halako ezaugarriak dituen 
eskaintzarik topatzen.

 Aldi berean, jardueraren asmoa da kokatuta 
dagoen herrian bestelako helburu garrantzitsu 
batzuk ere betetzea: hizkuntzen arloan ikasleen 
ikasketa emaitza hobetzea; gune ludiko bat izatea; 
familia bizitza kontziliatzen laguntzea, herrian 

eskolaz kanpoko ekintzak eskainiz; kulturen arteko 
harremanak hobetzea, eta, azkenik, gutxiegi 
erabilia den gune bati balioa ematea.

Ekimen honen onuradunak 3 eta 12 urte bitarteko 
haurrak dira, Agoizkoak eta eskualdekoak: Longida 
Ibarra, Artzibar, Oroz, Urraulgoiti eta beheiti, 
Untziti, Itzagaondoa, Lizoain. Bestalde irakaskuntza 
proposamen horretara bildu diren nerabeak eta 
helduak ere izanen dira ekimenaren jasotzaileak.

Ludoteka 50 ikaslerekin hasi zen lanean, eta 
gaur egun 82 daude izena emanda. Ingeles eta 
alemanerako ekintzan ematen ditu gelan, natur 
ingurunean, nahiz Londresera eta Berlinera, 
besteak beste, egindako ikasketa bidaiatan.

Proiektuak 26.025,68 euroko diru laguntza jaso du 
Nafarroako Mendialdea LGP programatik.

Agoizko hizkuntzen ludotekaren egoitza

Egiarretako ikuztegia zaharberrituta
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Azterlana 2010ean eta 2011n egin da Lesakako, 
Berako eta Etxalarko 176 jaberekin: 57 
Etxalarkoak, 37 Lesakakoak eta 82 Berakoak; 
denetara 939 hektareako azalera. 

Lan zorrotza egin da Nafarroaren iparreko mendien 
jabegoaren egituraren eta osaketa bereziaren 
erradiografi a fi nkatzeko, bere ezaugarrietara 
egokituago egonen diren kudeaketa, elkartze 
eta merkaturatze ereduak ezartze aldera. Lana 
amaitzeko, kudeaketa dokumentua, arina 
eta osatua, landu da. Jabe bakoitzari bere 
jabetzapekoak diren basoen laburpen fi txa bat 
egin zaio, baita heldu diren 10 urteotan garatu 
beharreko baso ibilbidea ere.

Lan tekniko horrekin batera, sentsibilizazio lana 
egin da kudeaketa jasangarriaren, ziurtapenaren 
eta baso antolamenduaren arloetan.

Egindako eta sostengatutako azterlana 
abiapuntutzat hartzen da aipatutako udalerrietako 
baso jabeekin lanean hasteko. Horren ondorioz, 
datozen hilabeteotan, kudeaketa plan xumeak 
eginen dira, mendien baso ziurtapenak abiaraziko 
dira, eta aukeratutako zonaldeko hiru udalerrik, 
gutxienez, ekintza bateratuak eginen dituzte.

Foresnak proiektuaren oroitza txostenean 
jasotakoaren arabera, baso ziurtapena lortzeko 
abiarazitako hasierako kudeaketa plan xume horien 
lanketak esan nahi du: ‘basoaren jabearendako 
geroa oparoagoa izateko abiapuntua da; jabeek, 
toki erakundeek bezalaxe, beren basoen ziurtagiria 
eskuratuko dute, eta baso horiek kudeatuko dituzte 
irizpide teknikoei jarraiki. Aurreikusitakoaren 
arabera, bi urteko epean, gutxi gorabehera, 
merkaturatuko den zur guztiak izendapen hori 
eduki beharko du; hortaz, sektore pribatua une 
horretarako prestaturik egon beharko du’.

Foresnak Berako, Lesakako eta Etxalarko 176 
jabeekin egindako lana helburu horri begirako 
lehen urratsa da. Proiektuak, denetara, 38.880 
euroko kostua izan du, eta 24.000 euroko diru-
laguntza jaso du LGP programatik. Etxalarko mendiak

Foresnak Natur ondarerako kudeaketa 
plan kolektiboak lantzen eta martxan 
jartzen dihardu
Nafarroako Mendialdea - LGP landa garapenerako programarekin sostengatutako proiektu baten bitartez, 
Foresnak honako helburu hau proposatzen du, besteak beste, proiektuaren barnean:  Nafarroako ipar-
mendebaldeko baso sektorea eta landa eremua suspertzea eta aktibatzea, izan ere, une hauetan geldialdia 
pairatzen ari baita, belaunaldien txandakatzea urria delako, baso produktuen prezioa baxua delako, eta 
Nafarroako Mendialdeko herritarrak zonaldea uzten ari direlako. 
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“RCB - Rural Convention Bureau”
marka onartu da
Urriaren 19an eta 20an, Cederna Garalur Elkartea koordinatzailea den “RCB-Rural Covention Bureau” bileren 
turismoaren proiektuan parte hartzen duten Tokiko Ekintza Taldeek luze gabe ekimen horretan parte hartuko 
duten establezimenduak eta bileren egoitzak identifi katuko dituen marka onartu zuten.

Cederna Garalur Elkarteak 3 sentsibilizazio 
jardunaldi antolatu ditu turismo 
kalitatearen Q ezagutzera emateko
Elkarteak “Nafarroako Mendialdea” xedeko kalitate-planaren barnean kalitateko xedea lortze aldera burutzen 
duen lanaren barruan, joaneko hilabeteotan Cederna Garalur Elkarteak sentsibilizazio jardunaldiak antolatu ditu 
ostalariei zuzenduta, ‘kalitatearen Q’ izenaz ezagun den kalitate sistemaren berri emateko.

Orain onartutako marka proiektuaren eta 
ekimena kudeatuko duen erakundearen 
geroaren irudia izanen da.

Proiektuan Andaluziako, Gaztela eta 
Leongo, Extremadurako, Gaztela-Mantxako 
eta Nafarroako 5 bazkidek hartzen dute 
parte, eta Ingurumen, Landa eta Itsas 
Inguruneko Ministerioak fi nantzatzen du. 
Bazkideek egindako koordinazio bileran, 
marka onartzeaz gain, establezimenduak eta 
egoitzak aukeratzeko prozedura zehazten duen 
eskuliburua onartu zen behin betikoz.

Eskuliburua egoitza horiek balizko bileren 
egoitza izateko bete behar dituzten baldintzen 
inguruan bazkideek lehen fase honetan 
egindako lanaren emaitza da. Lehenengo fase 
horretan egoitzak aukeratu dira, azpiegitura 
horiek bileren egoitzak izateko prestaturik 
ote dauden ebaluatu da, ekipamendua 
xedeko bileren eskaintzaren osagarri gisa 
erakargarria den baloratu da, eskakizunei 
egokitzeko proposamenak egin dira, eta bileren 
egoitzak izanen direnen ekipamenduaren 

erakargarritasuna eta erabilera aniztasuna 
areagotzera bideratutako aholkuak eman dira.

Betekizunek jardueraren eskakizunak 
asetzeko bete behar diren prestazioak eta 
baldintzak ezartzen dituzte honako arlo 
hauetan: instalazioetan, irisgarritasunean 
eta aparkalekuetan, bileretarako aretoetan, 
atsedenerako guneetan, higienean, 
garbitasunean eta kudeaketan.

Datozen hilabeteotan, proiektuak II. faseari 
emanen dio hasiera; alegia, analisia eta 
zehaztutako egitasmoa abian paratzea eta 
gauzatzea, honako ekintza hauen arabera:

• Sarerako bazkide berriak onartzeko prozedura 
zehaztu.

• Egoitzek eta zerbitzuen hornitzaileek markan 
parte hartzeko eta RCB marka jasotzeko 
sistema zehaztu. Halaber, marka seinaleztapen 
eta euskarri grafi koei ezartzeko eskuliburua 
diseinatu.

• Eskaintza sortu eta garatu RCB markapean: 
prestakuntza plana landu eta produktuan 
inplementatu , zerbitzu hornitzaileen parte 
hartzea eta xedeko bileren Produktuaren 
eraketa identifi katu eta bultzatu.

• Eskaintzaren fi txa teknikoak eta komertzialak 
landu.

• Webgunea diseinatu eta martxan jarri, eskaintza 
kudeatzeko, sustatzeko eta merkaturatzen 
laguntzeko oinarrizko tresna izanen dena.

• Bileren turismoa antolatzen dituztenei, Estatu 
mailan sostengua ematen duten erakundeei, 
eta tokiko hedabideei bideratutako komunikazio 
ekintzak.

“RCB-Rural Convention Bureau” sortuta eta 
fi nkatuta, bileren turismoaren inguruan lan egiteko 
aukera zehatza eta eraginkorra zabaldu da.

‘Kalitatearen Q’ Espainiako Turismo Kalitaterako 
Institutuak ematen duen aitorpena da, turismo 
arloko enpresentzat bereziki sortutako kalitate 
sistema ezartzea lortzen duten establezimenduei 
emana. Cederna Garalur Elkarteak hainbat 
urte daramatza lanean Espainiako Turismo 
Kalitaterako Institutuak Nafarroan duen lurralde 
ordezkaritza gisa. ‘Nafarroako Mendialdea’ 
xedean emaitzak oso interesgarriak eta 
erakargarriak suertatzen ari dira. 

Gaur egun, Nafarroan 76 establezimenduk dute 
ziurtagiria (horien artean 19 Eroski katekoak 
eta 2 McDonalsekoak); 76 horietatik, 23 

Nafarroako Mendialdean daude. Bestalde, 10 
establezimendu lanean ari dira kalitatearen Q 
ziurtagiria lortzen, eta horietatik 6 Nafarroako 
Mendialdekoak dira.

Turismo ostatuen jabeei eta kudeatzaileei 
bideratutako jardunaldi horiek Arbizun, 
Zangozan eta Izaban antolatu ziren, urriaren 
20an, 21ean eta 23an, hurrenez hurren.

• Urriaren 20an, goizeko 10:00etan, Cederna 
Garalur Elkarteak Arbizun duen egoitzan.

• Urriaren 21ean, goizeko 10:00etan, 
Zangozako udaletxean

• Urriaren 26an, goizeko 11:00etan, Izabako 
Oroimenaren Etxean

“RCB-Rural Convention Bureau” marka

Turismo kalitatearen Q bereizgarria.
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Nafarroako Mendialdeko turismo sektorea 
ebaluatu da “Turismo Kalitatearen 
Konpromisoa” bete duenentz
Nafarroako Mendialdeko Kalitate Mahaia azaroaren 11n batzartu zen Kultura, turismo eta Erakundeen arteko 
Harremanetarako Departamentuaren egoitzan, Iruñean, Jarduera Onen Eskuliburuen ebaluazio txostenak 
baloratze aldera. 

“Jarduera Onen Eskuliburuak” izenekoekin 
bereizitako establezimenduek beren 
prestakuntza osatu dute
Prestakuntza bi egunetan landu zen: irailaren 26an eta 28an. Cederna Garalur Elkarteko Turismo arloaren 
buru Edurne Elsok eman ditu saioak. Horien bitartez, ‘Jarduera Onen Eskuliburuak’ izenekoekin bereizitako 
establezimenduen jabeen prestakuntza prozesua osatu da. Akreditazio horretara biltzen diren establezimendu 
guztiek nahitaez bete beharreko prestakuntza da.

Bileran izan ziren: Carlos Erce (Turismo 
eta Merkataritza zuzendari nagusia) eta 
Fermín Villanueva (turismoa eta merkataritza 
antolatzeko eta sustatzeko zerbitzuaren 
zuzendaria), biak Kultura, turismo eta 
Erakundeen arteko Harremanetarako 
Departamentukoak; Jose Maria Aierdi 
(Cederna Garalur Elkartearen lehendakaria), 
Edurne Elso eta Nahikari Uriarte (Cederna 
Garalur Elkartearen Turismo arloaren 
arduraduna eta teknikaria), Angel Navallas 
(Zangozako alkatea), Unai Lako (Agoizko 
alkatea), Pablo Miranda (Goizuetako alkatea), 
Santiago Villares (Urdazubiko alkatea), Angel 
Luis de Miguel (Izabako alkatea) eta Jesus 
Maria Rebollo (Nafarroako Landa hotelen 
Elkartearen lehendakaria). 

Kalitate Mahaian kide izendatu berriak 
daudenez (2011ko maiatzeko hauteskundeen 
ondorioz izendatutako tokiko ordezkariak), 
Edurne Elsok Xedearen Kalitate Planari buruzko 
azalpena eman zuen, kalitatearen inguruko 

proiektu horrek barne hartzen duen asmo 
globalaren berri emateko. 

Bileraren beste puntu bat Kalitate Lantaldearen 
arautegi proposamenaren eztabaida, eta 
proposamen berri bat aztertzea izan zen. Azken 
idazketa egiteko eta Kalitate Mahaiko kideek 
onartzeko geratu zen. 

Amaitzeko, denetara hainbat lanbide biltzen 
dituzten 42 txosten aurkeztu ziren; besteak beste, 
landa-ostatu, hotel, aterpetxe, natur gune babestu, 
jatetxe, denda, museo eta turismo intereseko 
gune bisitagarrienak, baita ostatu eta kafetegiak 
eta osasuneko turismo zerbitzuak ere, bainuetxeak 
alegia. Txostenak aztertuta, lantaldeak horiez guztiez 
balorazio positiboa egin zuen. 

Xedean turismo-kalitatea lantzeko sistema 
integralaren (SICTED) proiektuaren inguruko gaiak 
landu dira. Prestakuntza moduluak honako hauek 
izan dira: zerbitzu estrategia, legeria aplikagarria, 
kexak eta iradokizunak, inkestak egiteko metodoak, 
SICTED eta kudeaketa plataforma.

Prestakuntza-jardunaldi presentzial hauetan honako 
establezimendu hauek hartu dute parte:
1.- Ayestaran hotela, Lekunberri
2.- Gartxenia hotela, Larraintzar
3.- Baleztenea etxea, Lantz
4.- Peruskenea hotela, Beruete 
5.- Etxeberria landetxea, Oskotz
6.- Irigoienea landa-ostatua, Urdazubi
7.- Pagozelai jatetxea
8.- Jauregia I eta Jauregia II landetxeak, Aniz

9.- Lizardiko Borda I eta Lizardiko Borda II 
landetxeak, Arizkun
10.- Urruska landetxea, elizondo
11.- Zubietako errota
12.- Metsola apartamentuak, Izaba

Jarduera Onen Eskuliburuak dituzten baina 
saio hauetan parte hartzerik izan ez duten 
establezimenduei urrutiko prestakuntza lantzeko 
aukera eman die Cederna Garalur Elkarteak. 
Honako hauek: 

Venta Ultzama hotela, Kaardel landetxea, Mirador 
de Ultzama hotela, Xabierreko gaztelua, Casa 
Zabaleta jatetxea (Oibar), Kaluxa jatetxea, Ekai 
hotela, Etxatoa landetxea (Oderitz), Atxaspi hotela 
(Lesaka), Besaro hotela (Itzaltzu), Juansarenea 

I eta II landetxeak (Arruitz), Lantxurda landetxea 
(Abintzao), Irunberriko arroila, Irubide hotela 
(Irunberri), Elgorriaga hotela, Elgorriagako 
bainuetxea, Villa Argentina landetxea (Beintza 
Labaien), Alkebera landetxea (Bera), Jorge Oteiza 
Baztan Museoa (Elizondo), Betelu jatetxea, Betelu 
ostatua, Betelu taberna, Salazar landa-ostatua 
(Orontze), Casa Sario (Jaurrieta), Kattagorri 
mertzeria, Almadiero landa ostatua (Burgi), 
Matxinbeltzenea aterpea, Izabako turismo bulegoa, 
Oroimenaren Etxea (Izaba), Aurizko farmazia. 

Denetara, 45 establezimenduk jaso dute 
prestakuntza horren onura

Kalitate lantaldea bileran
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“Europako Zaldi Ostatuen Sarea” proiektuko 
bazkideek bi bisita egin dituzte: Nafarroara eta 
Adrepes (Portugal) eskualdera
“Europako Zaldi Ostatuen Sarea” izeneko proiektuaren helburuen artean dago proiektukoak diren lurraldeak 
bertatik bertara ezagutzea. 2011ko azken hilabeteotan, bertatik bertarako bi bisita egin dira: urriaren 4tik 6ra 
bitartean, bazkideak gure lurraldera etorri ziren, eta urriaren 26tik 28ra bitartean, berriz, Portugaleko Adrepes 
eskualdera joan ziren.

Nafarroa: Ultzama Ibarra esperientziak eta 
etorkizuneko aukerak ezagutzen
Urriaren 4tik 6ra, ‘Europako Zaldi Ostatuen 
Sarea’ izeneko proiektuan esku hartzen duten 
tokiko ekintza-taldeetako teknikariak eta 
arduradunak bisita egin dute bertatik bertara 
Nafarroan.  

Jardunaldiari hasiera emateko, proiektua 
koordinatzeko lan bilera egin zen.

Aipatu lan-bilera horretan, proiektuan aitzina 
atera diren hainbat puntu aztertu ziren. Horien 
artean azpimarratzekoak:

1.-Zaldi-ibilbideen gaur egungo egoera lurraldez 
lurralde.

2.-Espainiako Hipika Errege Federazioarekiko 
esparru hitzarmenak izanen dituen ezaugarriak 
zehazteko lana.

3.-Erakunde kudeatzailearen bideragarritasun-
azterketari buruzko proposamenaren aurkezpena.

4.-Europako Zaldi Ostatuen Sarearen eskuliburua 
eta arautegia onartzea, eta aurrerantzean sarera 
atxikiko diren establezimenduek bete beharko 
dituzten baldintzak defi nitzea.

Horrez gain, bazkideek zaldi-ibilbide baterako 
hegaldi birtualean Cederna Garalur Elkarteak 
egindako lana eta Ultzamako I. Raidarekin garatutako 
lankidetza ezagutzeko parada izan zuten.

Topaketak aukera eman du honako hauek ezagutzeko: 
Lizasoko Doble A hipika gunea, Eltzaburuko Haras 
de Ultzamaren instalazioak eta Zenozko ‘Ultzama’ 
goi-errendimenduko hipika gunea. Ibilaldia osatze 
aldera, aurrera begira Europako Zaldi Ostatuen Sareko 
kide izan daitezkeen hotel-establezimenduak bisitatu 
zituzten. Jardunaldia baliagarria izan da bazkideek 
ezagut zezaten Cederna Garalur Elkartearen lan-
esparruan hipikaren inguruan dagoen errealitatea.

Adrepes eskualdea (Portugal): bestelako 
ikuspegiarekin
Adrepes tokiko ekintza taldea izan zen anfi trioia. 
Topaketa baliagarria izanen zen Europako Zaldi 
Ostatuen Sare horri bultzada emateko elementu 
guztiak mahai gainean paratzea ahalbidetuko 
duten alderdi guztiak behin betikoz ixteko, baita 

Portugaleko taldearen errealitatea zein den 
ezagutzeko ere.

Besteak beste, Espainiako Hipika Federazioarekin 
hitzarmena sinatzeko akordioa onartu zen. Horren 
arabera, Federaziak zaldi ibilbideak seinaleztatzeko 
eta homologatzeko eskuliburua paratuko du Europako 
Zaldi Ostatuen Sarearen eskura; izan ere, helburua 
proiektuko ibilbideak homologatuz joatea da.

Bazkideek proiektuan parte hartzen duten 
sustatzaileak ezagutzeko eta horien instalazioak 
bisitatzeko aukera izan zuten. Aipatu sustatzaileak 
honako hauek dira: Barroca d’Alva hipika gunea, 
‘Monte de Charca’ landa hotela, eta Calhariz etxea.

Portugalen kasuistika proiektuko gainerako 
bazkideenaren bestelakoa da; horrek, turismo 
produktua aberastu egiten du.

Sarea bultzatzeko urrats seguruak
Gogora ekarri behar dugu Europako Zaldi Ostatuen 
Sarea Europako hainbat eskualdetan eratuta dagoela: 
Andaluzian Nafarroan Portugaleko Adrepes eskualdean, 
Euskal Autonomia Erkidegoan, Hungariako erdialdean, 
eta Frantziako Normandia Beherean.

Orain arte egindako lanak aukera emanen die 
bazkideei defi nituko den araudia betetzen duten 
establezimenduak aukeratzeko. Halaber, lurralde 
bakoitzeko zaldi ibilbideak sortu ahal izanen dituzte, 
guztiak ere EZOS ‘Europako Zaldi Ostatuen Sarea’ 
markaren barnean.

Europako Zaldi Ostatuen Sareko (EZOS) bazkideak Ultzamako ‘Doble A Lizaso’ hipikara egindako bisitaldian.

Setubal eskualdeko (Portugal) zaldi ostatua
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Ekintza planak helburu nagusi bat du: Landa Garapen 
Jasangarrirako politikak eta programak sendo 
aplikatzea, landa lurraldeen garapen endogenorako 
gaitasuna areagotuz, eta lurraldea gobernatzeko 
behetik gorako eredu parte hartzailea bultzatuz. 
Hori lau xedetan garatuko da:

• Landa eremuen garapen jasangarrian 
parte hartzen duten eragile guztien artean 
harreman egonkor eta iraunkorrerako 
markoa ezartzea, eztabaida, hausnarketa, 
esperientziak trukatzea, aholkularitza 
konstruktiboa, elkarren arteko kooperazioa, 
eta landa eremuen jarraipena eta 
ebaluazioa bultzatuko dituena.

• Jarduera eredugarri berritzaileak, azterlanak eta 
analisiak bultzatzea, garatzea eta ebaluatzea.

• Landa eremuan eragina duten politikak 
koordinatzen, horiek koherente izaten eta 
horien arteko sinergiak garatzen laguntzea 
(indarrean dauden jarraipen organoen 
eginkizunari kalterik egin gabe). Europako 
eta nazioarteko beste ekimenekiko 
elkarreragina bultzatzea.

• Gizartean landa eremuaren berri ematen eta 
zabaltzen laguntzea aktiboki.

Taldeei, sareei, erakundeei eta instituzioei 
proposamenak eginda, zehatz-mehatz defi nituko 
da behin betiko ekintza plana abian paratzeko.

Urdimbredek, bilera horretan, planaren 3. helburuari 
buruzko eztabaida tailerrean hartu zuen parte. 

Elkarteak proposatu zuen Landa Sare Nazionalak 
Europako sareekin harremanetan egotea, eta sareak 
estatuz gaindiko lankidetza proiektuak susta ditzala. 

Urriaren 27an ospatu zen Nafarroako Enpresen 
eta Berrikuntzen Zentro Europarrean (CEIN) 
Ekintzailearen Eguna. Aurten ere Cederna Garalur 
Elkarteak, Europe Directen bitartez, ekitaldian parte 
hartu zuen informazio stand batekin.

Lankidetza hori 2009an hasi zen. ETEak eta 
ekintzaileak publiko xede garrantzitsuak dira, tokian 
tokiko garapen sozial eta ekonomikoa lortzeko 
kolektibo garrantzitsua. Hori dela-eta, Cederna 
Garalur Elkartearen Europe Direct informazio 
gunearentzat enpresa ekimena bultzatzera 
bideratutako jarduerak eta ekintzak informaziorako 
lehentasunetako bat dira. 

Hainbat eremu, hainbat eginkizun

• Hartu kafe bat honekin... Hainbat sektoretan 
arrakasta izan duten enpresabururekin eta 
ekintzailerekin aldez aurretiko hitzordua.

• Enpresa kudeatzeko liburutegia 
• Finantzaketa 
• Informazio gunea: Zure enpresa sortzeko, 

elkarteren bateko kide egiteko nahiz 
prestakuntza jasotzeko, Nafarroan dituzun 
erakundeei eta lekuei buruzko informazioa 
jasotzeko gunea.

Informaziorako gune horretan, Cederna Garalur 
Elkartea presente egon zen hainbat argitalpenen 

bitartez: Europe Direct gunearenak berarenak, 
EBko zerbitzu sareak kasu; Europako ETEen legeari 
buruzko informazioa; Solvit sarea; eta Elkartearen 
‘enpresak eta sustatzaileak’ arlotik emandako 
zenbait argitalpen: Nafarroako Mendialdeko 
ekintzaileendako gidak, kasu: Merkatuen ikerketa; 
enpresen erantzukizun soziala; enpresa arrakastaz 
fi nkatzeko hamar gako; zure bezeroa eta marketin 
mix-a.

Lankidetza horren asmoa da kultura ekintzailea 
bultzatzea, enpresa ekimena bultzatuko duten 

Europar Batasuneko ekimenei buruzko informazioa 
zabaltzea (ekintzaileendako Erasmus programa, 
esate baterako), eta informazio gune europarra 
garen aldetik gure zerbitzuen berri ematea.

Horrez gain, Cederna Garalur Elkarteko teknikari 
Arantxa Rodriguezek eta Beatriz Chagoyenek 
programan jasota zeuden hainbat mahai ingurutan 
eta batzorde txostengiletan parte hartu zuten.

Landa Sare Nazionalaren jarraipen 
lantaldean parte hartzea
Urdimbred Elkarteak (‘landa bokazioa’ duten Europe Direct guneak, Cederna Garalur Elkartea horretako 
partaidea delarik) Landa Sare Nazionalaren jarraipen lantaldean parte hartu zuen, irailaren 19an egindako 
bileran. Horretan, 2012-2016 aldirako aipatu sarerako ekintza plana landu zen.

Cederna Garalur Elkartearen Europe Direct 
guneak Ekintzailearen Egunean parte hartu zuen

Bilerako partaideak osoko bilkuretako batean.

Hainbat lagun, Cederna Garalur Elkartearen standean interesaturik.
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Europe Direct guneen Europako urteko 
Batzarra
Europako informazioari buruzko Cederna Garalur Elkartearen Europe Direct zentroak Europe Direct sarearen 
urteko batzar nagusian hartu du parte aurten ere, azaroaren 6tik 8ra bitartean Valletan (Malta) egindako 
bilkuran. 

UrdimbrED-ek boluntariotzaren Europako 
Urtea lantzen ari da
Lizoain Ibarreko Ripakoak, Baztan-Bidasoako Bidelagunek eta Urdazubi-Baztango Done Jakueren Bidearen 
Lagunen Elkarteak (Cederna Garalur Elkartearen Europe Direct-ek gonbidaturik) boluntariotzaren inguruko jarduera 
onak partekatu zituzten azaroaren 22tik 25era bitartean Baenan (Kordoba) 2011. urte osoan lantzen ari den 
Boluntariotzaren Europako Urtea dela-eta antolatutako topaketan.

Europe direct

John Dalli komisario europarrak egin zuen 
ekitaldi hasierako diskurtsoa, eta horren 
ardatza izan zen ziurgabetasun eta krisi egoera 
honetan Europa mailan komunikazioak eta 
informazioak duen garrantzia.

Orain inoiz baino gehiago, Europe 
Direct sarearen komunikazio estrategien 
bizkarrezurrak ‘herritarren eskubideak’ 
izan behar du, eta, zehazki, Batasunaren 
herritargoaren ondorio diren onura errealak 
eta hautemangarriak. Horixe da proiektu 
komuna europar guztiei hurbiltzeko gakoa. 
‘Europe Direct sareak berebiziko garrantzia 
du errealitate hautemangarri horiek 
komunikatzen’; halaxe adierazi zuen Dalli 
komusarioak, eta Europe Direct sarearen balio 
erantsia azpimarratu zuen.

Hiru laneguneko programan eztabaidak, 
prestakuntza saioak, jarduera onen trukatzeak, 
eta talde lana tartekatu ziren.Topaketan, 
halaber, Europako Batzordeak 2012rako izanen 
dituen komunikazio lehentasunak ere aztertu 
ziren. Horien artean ditugu Nekazaritzako 

Politika Bateratuaren (NPB) 50. urteurrena, 
eta Landa Garapenerako landuko den Araudia. 
Cederna Garalur Elkartearen Europe Direct 
gunean funtsezko bi gai horien inguruan lan 
eginen du 2012an zehar.

Aurten izan da aipatzeko moduko berrikuntzarik 
ere; alegia, Europako Batzordeko Komunikazio 
Zuzendaritza Nagusiaren Herritarren eta 
Instituzioen Zuzendaritza arduratu da 
antolakuntzaz. Europari buruzko informazio 
sarearen bilerak Europako erakundeetako, 

sareetako (Europe Direct, Solvit, Eures, 
Euraxess, Your Europe, FP7, ECC net, 
besteak beste) eta Europa osoko taldeetako 
ordezkariak elkartu zituen Batasunaren geroari 
buruz hitz egiteko.  Europar Batzordeak sare 
lanari sostengua ematen dio eta lan hori 
egitea bultzatzen du, sareen arteko lankidetza 
indartzeko, komunikazio hobea lortzeko eta 
Europar Batasunaren politikei eta jarduerei 
buruzko informazioa lortzeko.

Cederna Garalur Elkartearen Europe Direct 
informazio gunea topaketa baliatu zuen 
Nekazaritzako eta Landa Garapeneko 
Zuzendaritza Nagusiko komunikazio 
arduradunekin zuzeneko kontaktuak ezartzeko, 
aipatu arduradun horien eginkizuna baita, 
besteak beste, 2012an zehar NPBren 50. 
urteurrenaren promozio kanpaina garatzea. 
Arantxa Rodriguez ordezkatu zuen bileran 
Cederna Garalur Elkartearen Europe Direct 
informazio gunea. 

Jarduera onen topaketa horren helburua 
izan da URDIMBRED osatzen duten 
Espainiako informazio zentro europarren 
jarduera lurraldeetako adituen, elkarteen eta 
boluntarioen artean landa eremuetan ematen 
den boluntariotzari buruzko elkarrizketa eta 
eztabaida sustatzea.

Boluntariotzaren inguruan esperientziak 
partekatuz, eta eztabaida, elkarrizketa eta 
hausnarketa bultzatuz. Topaketak aukera 
ematen du harremanak egin eta sinergiak 
bultzatzeko, eta Europe Direct zentroen eta 
parte hartzen duten elkarteen artean lankidetza 
bideak abiarazteko. 

Boluntariotza herritarren parte hartzearen eta 
demokraziaren eredua da. Europar balioak 
(besteak beste elkartasuna eta gizarte 
eraldaketaren aldeko ekimena) nabarmentzen 
eta praktikara eramaten ditu.

UrdimbrED landa eremurako

Landa eremurako Europari buruzko informazio 
guneen Elkartea, UrdimbrED, Europari 
buruzko 7 informazio gunek osatzen dute. 
Horien jarduera esparrua landa eremua da, 
eta kideetako bat Cederna Garalur Elkartearen 

Batzarraren une bat



26  #berriak 2011/3

Europe direct

Europari buruzko informazio gunea da. 
UrdimbrEDek bat egin du, jardunaldi hauen 
bitartez, Boluntariotzaren Europako Urtea 
zabaltzen, asmoa izanik boluntariotza sustatuko 
duten ekintzak eta proiektuak bultzatzea eta 
horiei sostengua ematea, eta landa eremuan 
jardun boluntarioaren ikusgarritasuna 
hobetzea, bereziki esperientziak eta jarduera 
onak elkarri trukatuz.

Lan helburuetako bat da landa eremuan egiten 
duen lana indartzea; ildo berean joanen diren 
ahaleginak batzea, eta landa eremuetako 
herritarrak eta Europako erakundeak elkarri 
hurbiltzea. 

Parte hartzen duen lurraldeko elkarteak:

Bidelagun. Irabazi asmorik gabeko 
elkartea

1999an sortu zen. Gaur egun 65 boluntariok 
osatzen dute. Beren jarduera esparrua 
Baztan-Malerreka-Bertizarana-Urdazubi 
eta Zugarramurdi da. Elkartearen helburua 
da gizarte boluntariotza eta elkartasuna 
sustatzea, eta prestakuntza, sentsibilizazioa 
eta konpromisoa azpimarratzea. Urte hauetan, 
beren programa fi nkatu dute bereziki pertsona 
helduen arloan. Alabaina, beste makina 
bat jarduerek ere sendotasuna eman diote 
programari: arropa bilketa, elikagaien bankua, 
lan poltsa, egoera ahulenean daudenei 
laguntzea, larrialdietarako etxea, prestakuntza 
ikastaroak, Bidelagun aldizkaria, web orria, 
gaztelania ikastaroak, lan munduan eta 
gizartean txertatzeko zentroa sustatzea, 

immigrazio programa lantzeko udalarekin 
sinatutako hitzarmena. 

Baenako topaketan ‘Landa Boluntariotzaren 
Zentroa’ aurkeztu zuten. Zentroa 
boluntariotzaren erreferentea da eskualdean. 
Helburuak ditu jarduera guztiak aipatu 
gunean zentralizatzea, eta premia handien 
duten pertsonen ongizatea ekarriko duten 
proiektu berrien alternatiba kritikoa eta 
positiboa izatea. Isidro Herguedasek egin 
zuen aurkezpena.

Done Jakueren Bideko Lagunen 
Elkartea Urdazubi-Baztanen

Elkartearen asmoa eta xedea dira Done Jakueren 
Bidea zaintzea bultzatzea, erromesei laguntzea, eta 
Bideak dituen giza bizikidetzako, espiritualtasuneko 
eta kultur balioei eustea eta bultzatzea. 

Elkartearen ordezkari Jose Fernandez 
D’Arlasek Elkartea sortu zenetik gaur egun 
arte boluntarioekin landu dituen jardueren eta 
elkarteak landa eremuarekin duen loturaren 
berri eman zuen topaketan. 2000-2003 
aldian egindako lan boluntarioa azpimarratu 
zuen, horiei esker Bidearen zenbait tarte 
berreskuratu baitziren. Urdazubi-Baztanen: 
antzinako ‘kisulabe’ edo karobia (Urdazubitik 
hurbil, baina Baztango lurretan); zubi 
erromanikoa (fraideena edo karlistena), 
galtzadaduna eta iturri ikuztegia; Amaiurren 
(hainbat zubi garbitu eta sastrakak kendu, 
apezaren iturria eta Kisua zubia garbitu; 
Urrasun, Amaiur eta Arizkungo galtzada 
tarteak konpondu) bi tarte (Kisua eta 
Aintzialde); Amaiur-Urrasun (Azpilkueta) 
antzinako ‘estrata’ garbitu eta sastrakak 
kendu, eta abar. Baita, une honetan lantzen 
ari diren azken jarduna, Santiago baseliza 
zaharberritzea. Ekimen horrek Nafarroako 
Mendialdea LGP programaren diru laguntza 
jaso du.  

Ripakoa Elkartea Lizoain Ibarrean

2000. urtean eratu zen, Lizoain Ibarreko 
herrietako herritarrek elkartzeko eta ekintzak 
antolatzeko sumatzen zuten leku baten 
premiari irtenbide bat emateko. Udalaren eta 
beste erakundeen laguntzarekin hainbat ekintza 
antolatu dituzte: besteak beste, kirol, kultur 
eta gastronomia arlokoak. Halaber, Lizoain 
Ibarreko ondare kulturala, arkitektonikoa eta 
naturala berreskuratzeko eta balioa emateko 
zenbait proiektu landu ditu. Hainbat Leader 
proiekturen onura jaso du elkarteak. Nafarroako 
Gobernuaren jarduera onen aipamen berezia 
du, eta UNESCOren aintzatespena.

Ripakoaren ordezkari Lourdes Escribanok 
PARKE ZELTAren proiektua aurkeztu zuen 
topaketan: ‘Parke gure-gurea’ lelopean. 
Proiektu horren xedea da parke bat sortzea, 
eta horren barnean zuhaitz zirkulu bat egonen 
da, zelten egutegia irudikatuz. Zelten kulturak 
lotura handia du euskal tradizioarekin eta 
Kantauri erlaitz osoko tradizioarekin, baita 
Iberiar Penintsulako beste hainbat lekurekin 
ere. Kultura horietan, zuhaitza biziaren ikurra 
da, eta zuhaitz zehatz baten erregealdian 
sortutakoek zuhaitz horren ezaugarriak eta 
babesa jasoko dituzte. Herri zeltek 28na 
eguneko 13 hilabeteko ilargi egutegia 
zuten; urkiaren hilabetearekin hasi, eta 
intsusaren hilabetearekin bukatzen zen. Horri 
urteko azken eguna gehitzen zioten, hagina 
zuhaitzari eskainia. Proiektu horrek ere 
Nafarroako Mendialdea LGP programaren diru 
laguntza jaso zuen.
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Enpresak eta sustatzaileak

Prestakuntza hori ezinbestekoa da enpresetako ibilgailuak, bai garraio 
publikokoak nahiz pribatukoak, bide publikoan gidatzeko. Horretarako, C1, C1 
+ E, C, C + E, D1, D1 + E, D edo D + E mailetako gida-baimena eduki 
beharra dago (legearen arabera salbuetsitako ibilgailuetarako izan ezik).  

Helburua da prestakuntza hobea izanen duten eta errepideko garraio-
merkatuaren eskakizun berrietara egokituko diren profesionalak lortzea 
eta, azken fi nean, trafi koaren eta gidarien beraien kalitatea eta segurtasuna 
hobetzea. 

Hogeita hamabost (35) orduko iraupena izanen duen ikastaroan zehar, 
hainbat gai landuko dira, besteak beste: segurtasun-arauetan oinarritutako 
zentzuzko gidatzea, garraiorako arauak ezartzea, osasuna, bide-segurtasuna 
eta ingurumena.

Akordio horren bitartez, ANETek instalazio homologatuak izanen ditu Cederna 
Garalur Elkarteak Alkaiaga industrialdean duen zerbitzu zentroan (elkartekide 
anitz dituen zonaldea) ikastaro horiek emateko. Aldi berean, eremu geografi ko 
horretako beste sektore ekonomikoetako enpresek hitzarmena sinatu duten bi 
elkarteen aholkua jaso dezakete, eta, halaber, emanen diren ikastaroetan parte 

har dezakete.  Bai Cederna Garalur Elkarteak bai ANETek beste gai batzuetan 
eta proiektu bateratuetan aurrera egiteko asmoa erakutsi dute. 

Testua: Izaskun Abril
Argazkia: Onkidol 

Nafarroako Mendialdean, alkatetzan urte gehien zeramatzan alkateetako bat zen. 
Zugarramurdiko herritarren bizi-kalitatea hobetzen, eta 200 bizilagun baino gutxi 
gehiago dituen herrian ekonomi jarduera bizia sortzen lagundu zuten hainbat eta 
hainbat proiektu lantzeko gaitasun handia izan zen bere gaitasunetako bat.

 Ele gutxiko pertsona, baina tratu atseginekoa eta hurbilekoa. Politika baliatu zuen 
Zugarramurdira ekipamenduak eta zerbitzuak eramateko, eta bere solasaldietan 
estrategiak edo garapen endogenoa nekez aipatuko bazituen ere, biziki argi izan zuen 
zein zen bere egitekoa herri-kudeatzaile gisa, baita zein zen Zugarramurdirendako 
garapen-eredurik egokiena ere. 

Ildo horretan, Cederna Garalur Elkartetik Nafarroako Iparrean dagoen herri txiki 
horretako proiekturik enblematikoenetako batzuk gauzatzeko gure lanean jarritako 
konfi antza eskertu nahi diogu; izan ere, proiektu horiek erreferente bihurtu baitute 
Zugarramurdi turismoaren arloan. 

Agur Jesus, esker mila.

Cederna Garalur Elkarteak eta ANETek 
lankidetza hitzarmena sinatu dute gidari 
profesionalak prestatzeko (LGA)
Urriaren 7an (ostirala), Cederna Garalur Elkarteak eta ANETek (Nafarroako Errepide bidezko Garraio eta Logistika 
Enpresaburuen Elkartea) lankidetza-hitzarmena sinatu zuten gidari profesionalek Lanbide Gaitasunaren Agiria 
(LGA) lortzeko prestakuntza jaso dezaten.

Esker mila, Jesus!
Jesus Aguerre, Zugarramurdiko alkatea, Eguberri hauetan hil da Nafarroako Ospitalean. Bertan ingresatu zuten 
pneumoniak jota.  

Cederna Garalur Elkartearen zentroa Alkaiagan; bertan emanen da ANETen 
prestakuntza.
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Hitzarmena sinatu dute 
Orbaitzetako Errege Arma Ola 
egokitzeko
Pasa den abenduan hitzarmena sinatu zuten Madrilen Sustapen Ministerioak eta Aezkoa Ibarreko Batzarrak Errege 
Arma Ola egokitzeko; izan ere, ola eta biomasa planta dira Aezkoa Ibarreko Batzarraren lehentasunak

Bi proiektuak funtsezkoa dira gero eta jende gutxiago duen ibar 
horrentzat.

Orbaitzetako garai bateko munizio-fabrika egokitzea, eta Urrobi 
industrialdean biomasa-planta bat jartzea dira Aezkoa Ibarreko 
Batzarraren proiektu nagusiak heldu den legealdirako. Halaxe adierazi 
zuen Aezkoa Ibarreko Batzarraren lehendakari Felix Jamarrek, pasa den 
abenduaren 17an berraukeratuak.

Orbaitzetako Errege Munizio Fabrika

Orbaitzetako fabrika birgaitzeak urrats garrantzitsua eman zuen 
abenduaren 1ean (osteguna); izan ere, Madrilen hitzarmena sinatu 
zuten Batzarrak eta Sustapen Ministerioak. Hitzarmen horren arabera, 
Ministerioak fabrika birgaitzeko lehen faserako aurreikusitako 

1,2 milioi eurotik 900.000 euro emango ditu kulturarako % 1eko 
partidaren kargura. Gainerakoa Nafarroako Gobernuko Turismo, 
Kultura eta Ondare Departamentuak emango du. Diru horrekin jauregia 
zaharberrituko da. “Mercedes Sanchezek landutako proiektua 2011ko 
otsailean aurkeztu zen, eta oso harrera ona izan zuen. Felix Jamarren 
hitzetan, “lehen deialdian onartu ziguten proiektua, 2011ko martxoan; 
alabaina, hitzarmena ez dugu orain arte sinatu”.

Jamarrekin batera Victor Burusco (Batzarraren lehendakariordea), 
Rafael Larrañeta (batzarkidea), Esther Urtasun (idazkaria), eta Edurne 
de Miguel (Cederna Garalur Elkarteko eskualdeko garapen-eragilea) 
egon ziren Madrilen. 

Lehendakariak esan zuen proiektua garrantzi handikoa dela 
ibarrarentzat, “ostalaritza eta turismoa suspertu, eta lauzpabost 

Aezkoa Ibarreko ordezkariak pasa den abenduan Madrilen. Egilea: Sustapen Ministerioa.

HITZARMENA
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urtetan enplegua sor baitezake”. Ildo horretan, Sustapen Ministerioak, 
Nafarroako Gobernuko Turismo, Kultura eta Ondare Departamentuak 
eta ‘lan handia egin duten eta beti hor egon diren’ pertsonek 
proiektuari emandako sostengua azpimarratu zuen Jamarrek. Azken 
horien artean ditugu, besteak beste, Raman Felones (legebiltzarkide 
sozialista), Alejandro Lara (Sustapen Ministerioaren ordezkaria 
Nafarroan), Ana Almirantearena (zonaldeko arkitektoa) eta Maite 
Juanperez (Turismo Partzuergokoa); horiek Batzarrari aholkua eman 
zioten lehiaketa publikoan proiektua idazteko. Bereziki dira aipatzekoak, 
izan duten dedikazioarengatik, Esther Urtasun eta Edurne de Miguel. 

Hautagaitza Madrileko Unibertsitate Autonomoko Artearen Historia 
eta Teoria Departamentuko irakasle Aurora Rabanalen (“Las reales 
Fábricas de Municiones de Hierro de Eugui y Orbaiceta” liburuaren 
egilea) eta Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreorde, NUPeko 
Geografi a eta Historia Departamentuko aurreko zuzendari eta ‘Historia, 
Espazioa eta Ondarea’ masterraren zuzendari Eloisa Ramirezen 
sostenguarekin aurkeztu zen.

Jauregiko lanak (1.268 metro koadroko etxetzarra) hainbat fasetan 
eginen dira. 2012an 420.000 euro inbertituko dira, eta gainerakoa 
datozen urteetan. Lanen barnean, eraikina osorik zaharberrituko da, 
eta bisitariei argibideak emateko eta harrera egiteko gune bat irekiko 
da, baita kafetegia, interpretazio gune bat, eta erakusketetarako eta 
kongresuetarako guneak, eta bestelako eremu batzuk ere. Halaber, 
fabrika garai batean nolakoa zen erakutsiko da. Aurrekoaz gain, 
750.000 euroko beste partida bat ere badago, Estatuko Gobernuak 
eta autonomia-erkidegoek fi nantzatzen duten Garapenerako Gizarte 
Egitasmo Iraunkorraren kargura. Partida hori, ordea, Estatuak 
geldiarazia du autonomia-erkidegoen zorpetze-mailagatik. Diru hori 
lantegiaren aurriak sendotzen erabiliko litzateke. 

Biomasa-instalazioa

Biomasa-instalazioari dagokionez, Jamarrek proiektua amaituta 
dagoela esan zuen, eta dagoeneko enpresa batek erakutsi du interesa. 
Fasetan landuko litzateke: lehenik, ezpalak egingo lirateke, zuzenean 
saltzeko; bestalde, ezpalak erretzea, elektrizitatea sortzeko, eta 
hirugarrenik, pelletak ekoiztu (berokuntzarako produktu landuagoa). 
Enpresak 6-8 lanpostu sortuko lituzke lantegian bertan, eta, horiez 
gain, basoan eta garraio-lanetan beharko liratekeena. “Egurra badugu, 
baina 2003az geroztik merkatua behera etorrita dago. Pirinioetan balio 
erantsia sortzea da kontua”, lehendakariaren hitzetan.

Batzarrak itxaropen handia du Erroko eta Mezkiritzeko tuneletan; 
izan ere, ibarrak Iruñera hurbilduko lituzkete. “Komunikaziorik onena 
funtsezkoa da. Urrobiko industrialdea Iruñetik ordu erdira paratuta 
bestelakoak izanen dira gauzak hortik aurrera”; hitz horiekin amaitu 
zuen Jamarrek bere esku-hartzea.

Orbaitzetako Errege Munizio Fabrikaren arkuak, Legartza ibaiaren 
gainean. Egilea: Miguel Monreal.

Jose Blanco, Espainiako Gobernuko Sustapen ministro ohia Aezkoa 
Ibarreko lehendakari Felix Jamarri eskua ematen hitzarmena sinatuta. 
Egilea, Sustapena.

“Orbaitzeko Errege Arma 
Olako Artilleria Komandanteen 
Jauregia” zena birgaitu eta 
egokituko da, bisitarien 
argibideak emateko eta harrera 
egiteko gune gisa. Horrez 
gain, kafetegia, interpretazio 
gunea, eta erakusketetarako 
eta kongresuetarako guneak 
irekiko dira. Halaber, fabrika 
garai batean nolakoa zen 
erakutsiko da birtualki, nola 
egiten zen lan, eta nola bizi 
ziren ‘ilustrazioko industria-
garapeneko eredua’ren 
arabera.

HITZARMENA
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GIZARTEA

 Ultzamako Ibarreko 1. Raida
Trosta arabiarrak Ultzaman barrena
Irailaren 3an egin zen. Asteburu horretan Ultzama zaldi odol garbiz bete zen. Bideetan eta bidezidorretan barrena 
ibili ziren, eta Raidean sailkapenik onena lortzeko, fi nkatutako ibilbidean barrena ibili ziren trostan.

Raida zaldi diziplina da. Zaldiak eta zaldizkoak ibilaldi luzeak egin 
behar dituzte egun batean. Zaldizkoak bere zaldiaren esfortzua neurtu 
beharra dauka, eta erritmo egokia eraman behar du proba osoan. 
Proba bukatuta, zaldiak egoera fi siko ezin hobean egon behar du.

Hogeita hamar zaldunek, gutxi gorabehera, hartu zuten parte. 
Eguraldiak lagundu ez bazuen ere, oso arrakastatsua izan zen. Horrez 
gain, ehunka pertsona joan ziren Ultzamako Udalak eta Nafarroako 
Hipika Federazioak, Nafarroako Gobernuaren laguntzarekin eta Cederna 
Garalur Elkartearen laguntza teknikoarekin, antolatu zuten Ultzamako I. 
Raida ikustera.

Cederna Garalur Elkartearen sostengua

Raidaren antolatzaileak Cederna Garalur Elkartearekin paratu ziren 
harremanetan abuztuan, elkartearen laguntza bideratze aldera. Emaitza: 
Cartorural proiektuko tresna baliatuz, bideo bat egin da; horretan 
Raidaren ibilbide birtuala ageri zen, hartara, zaldunek eta Raidaren 
babesleek ibilbidea aldez aurretik ikusteko aukera izan zuten. Bideoa 
Cederna Garalur Elkartearen www.cederna.es orrian ikus daiteke. 
Publikoki aurkeztu genuen abuztuaren 30ean, proba hipikoa aurkezteko 
egun berean.

Proba baliagarria txapelketa ofi zialerako

Denetara hiru proba egin ziren, honako maila hauetan: Nazioarteko 
CEI eta Nazioko CEI 0 mailan; biak ere 80 kilometro luzerakoak. 
Horiez gain, promozio proba bat egin zen, 40 kilometrokoa. Lasterketa 
horretan Espainiako zaldun garrantzitsuenek hartu zuten parte, 
baita Txileko zaldun bat ere; honek, zaldi arabiarren abiadura eta 
erresistentzia frogatu zituen zaldi diziplina horretan (adituek diotenez).

Raida, proba pribilegiatua 
zaldunaren eta zaldiaren 
arteko harremanerako.
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GIZARTEA

Irailaren 3an, euria egin zuen Ultzaman. Ondorioz, hainbat leku lokaztu 
egin ziren, eta horrek lasterketaren erritmoa moteldu zuen neurri 
batean. Hala ere, eta antolatzaileek esandakoaren arabera: “ez zien 
eragin ez bertaratuen ez partaideen animoei; izan ere, ilusio handiz 
hartu baitzuten Ultzamako parajeetan barna antolatutako diziplina 
honen lehen edizia”.

Ibilbidean zehar, nazioko eta nazioarteko araudiek ezarritako gehieneko 
ibilbide tarteetan, eta bukatzerakoan eta helmugan sartzean, albaitariek 
hainbat azterketa zorrotz egin zizkieten zaldiei. Horren arabera, zaldiak 
aurrera egin zezakeen ala ez erabakitzen zuten.

Prozedura horrekin, Raida kirol proba baino gehiago da. Proban, 
paisaiaren balio estetikoen eta zaldunaren eta zaldiaren arteko 
elkarrizketa etikoaren arteko harmonia antzematen da. Proba guztiak 
Auza eta Eltzaburuko zalditegietan hasi eta bukatu ziren, Ultzamako eta 
Leurtzako parajeak zeharkatuta.

Raidaren ibilbidea osatzeko, antolatzaileek Ultzama Ibarrak dituen 
makina bat aukera orografi ko hartu zituzten kontuan, hainbat leku 
interesgarri sartuz, besteak beste, Orgiko eta Amatiko hariztiak, eta 
Leurtzako urtegia.

Jarduera horren bitartez, Ultzamako Udalak garapen jasangarriko 
beste modu batzuk sustatu nahi ditu, zonaldeko identitatearekin eta 
nahierarekin errespetuzkoa izanen den garapena. Jarduera horiekin 
ingurumen balioei bultzada ematen zaie, eta, aldi berean, kirola eta 
natura uztartzen dira. Antolatzaileen asmoa da halako saio gehiago 
egitea, eta proba Federazioak antolatzen dituen lehiaketen egutegian 
fi nkatzea; halaxe adierazi zuen Nafarroako Hipika Federazioaren 
lehendakariak probarako argitara emandako aldizkarian. 

Ultzamako I. Raidak promozio materialaren sostengua izan zuen, eta 
horrez gain, aipatutako bideoa. Halaber, proban parte hartu zutenek 
beharrezkoa zuten informazio guztia zeukaten antolatzaileek argitara 
emandako aldizkarian: proba burutuko zen lekuaren deskribapena, 
probaren egutegia, ibilbidea eta profi lak, laguntza guneak eta 
albaitarien kontrol guneak, eta ibarreko turismo eta hipika eskaintzaren 
berri ematen duten artikuluak eta erreportajeak.

Aukeratutako argazkietan Ultzamako I. Raidean bizi izan ziren zenbat 
une ikus daitezke. Ultzama eremu paregabea da zaldi kirola egiteko, 
edozein modalitatetan.


