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1. Sarrera  
 
 
Cederna Garalur Elkartea irabazi asmorik gabeko erakundea da, 1991n sortua 

Nafarroako Mendialdearen garapen ekonomikoa eta soziala sustatze aldera.  

 

Cederna Garalur Elkarteak lanean dihardu lurraldeko eragileekin batera (tokiko 

erakunde publikoak, ekintzaileak, enpresaburuen elkarteak eta herritarrak) lurraldeko 

ondare-, giza eta ekonomia-baliabideak modu jasangarrian kapitalizatze aldera, 

aberastasuna sortuko duten, kalitateko enplegua ekarriko duten eta herritarren bizi-

kalitatea hobetuko duten proiektu berritzaileak abian paratzen lagunduz.  

 

Cederna Garalur Elkarteak 109 elkartekide zituen 2012ko abenduaren 31n:  

• 95 udalerri 

• 4 zuzendaritza-batzorde eta mankomunitate 

• 10 erakunde sektorial  

(ikus 3. taula, 'Elkartekideak') 
 
 
 
Gobernu-organoak 
 
 
 
 
Elkartearen gobernu-organoak dira:  
 
 
 

Batzar Nagusia  
 
Elkartearen kide anitzeko organo 

subirano eta gorena da. Elkartearen 

kide guztiek osatzen dute, eta berari 

dagokio Elkartearen dokumentu 

organiko garrantzitsuak onartzea, 

baita afera garrantzitsuenak lantzea 

ere. 

Zuzendaritza Batzordea  
 
Elkartearen gobernu, kudeaketa, administrazio eta 

ordezkapenerako kide anitzeko organoa da, eta 

entitate honetan dauden talde sektorialetako 

ordezkariek osatzen dute, honela banaturik: 14 

eskualde eta toki-erakundeetako ordezkari, eta 9 

batzordekide, elkarte honetako toki-entitate 

esanguratsuenen ordezkariak. 
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Batzorde Betearazlea  
 
Batzorde Betearazlea bazkideek edo elkartearen lan 

esparruko beste pertsona batzuek Elkarteari 

aurkeztutako proiektuak sustatzen, aztertzen, irizpena 

ematen, erabakitzen eta bideratzen dituen organoa 

da, eta honela dago osaturik; toki-entitateetako sei 

ordezkari, eta zazpi entitate sektorialetakoak, 

lehendakaria eta lehendakariordea. 

Lehendakaria  
 
Lehendakaria elkartearen organo 

betearazlea da, Elkartearen 

ordezkapen legala du, kide anitzeko 

aginte-organoak, eta administrazio 

eta kudeaketa organoak deitzen ditu 

eta horien buru da; halaber, horien 

guztien erabakiak betetzen ditu. 
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1. taula. Zuzendaritza Batzordea 

 

 

 

 

 

 

Ordezkaria Kargua Erakundea Eskualdea edo sektorea 

Jose Maria Aierdi Lehendakaria Udaletxea Lekunberri Larraun eskualdea 

Mauro Gogorcena 
Lehendakariord

ea 
Udaletxea Ilunberri Ilunberri eskualdea 

Mª Cruz Bona Idazkaria CCOO 
Erakunde sektorialak: langileen 

sindikatuak 

Josetxo Etxarte Diruzaina EHNE 
Erakunde sektorialak: 

Nekazaritza erakundeak 

Sandra Iraizoz  Batzordekidea Ultzamako Udala Ultzama eskualdea 

Jose Javier 

Carlosena 
Batzordekidea Udaletxea Otsagabia Zaraitzu Ibarra 

Aitor Karasatorre Batzordekidea 
Sakanako Mankomunitatea 

Sakana 
Sakana 

Angel Navallas Batzordekidea Udaletxea Zangoza Zangoza eskualdea 

Gloria Aguerri Batzordekidea 
Udaletxea Doneztebe 

Santesteban 

Malerreka/Bertizarana 

eskualdea 

Pablo Miranda Batzordekidea Udaletxea GOIZUETA Leitzaran eskualdea 

Enrique Garralda Batzordekidea Udaletxea Erroibar Erroibar-Esteribar eskualdea 

Jon Abril Batzordekidea Berako Udala Bortziriak eskualdea 

Garbiñe Elizegi Batzordekidea Baztango Udala 
Baztan-Urdazubi-Zugarramurdi 

eskualdea 

Fermín García  Batzordekidea Urrotz Hiriko Udala Agoitz eskualdea 

Alfonso Uitzi Batzordekidea Euskadiko Kutxa Erakunde sektorialak 

Bernardo Ciriza Batzordekidea Nafarroako Kutxa Erakunde sektorialak 

Fernando San 

Miguel 
Batzordekidea Nafarroako Ganbera Erakunde sektorialak 

Jesus Olías Batzordekidea UCAN Erakunde sektorialak 

Jesus Recalde Batzordekidea UAGN Erakunde sektorialak 

Alberto Mainz Batzordekidea Bidankozeko Udala Erronkari eskualdea 

Daniel Irigoyen Batzordekidea Aezkoa Ibarreko Batzarra Aezkoa eskualdea 
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2. taula. Elkartekideen koadroa 

UDALERRIAK UDALERRIAK 
Abaurregaineko Udala Larraungo Udala 
Abaurrepeko Udala Leatxeko Udala 
Oibarko Udala Leitzako Udala 
Altsasuko Udala Lekunberriko Udala 
Anueko Udala Lergako Udala 
Agoizko Udala Lesakako Udala 
Araizko Udala Ledeako Udala 
Arantzako Udala Ilunberriko Udala 
Arbizuko Udala Luzaideko Udala 
Artzibarko Udala Eloko Udala 
Aresoko Udala Nabaskozeko Udala 
Arruazuko Udala Otsagabiko Udala 
Atezko Udala Oizko Udala 
Aurizko Udala Olaztiko Udala 
Bakaikuko Udala Orontzeko Udala 
Basaburuko Udala Oroz Beteluko Udala 
Baztango Udala Orreagako Udala 
Beintza Labaiengo Udala Petilla de Aragoneko Udala 
Berako Udala Erromantzatuko Udala 
Bertizaranako Udala Erronkariko Udala 
Beteluko Udala Zareko Udala 
Burgiko Udala Saldiasko Udala 
Kasedako Udala Zangozako Udala 
Donamariako Udala Sunbillako Udala 
Doneztebeko Udala Uharte-Arakileko Udala 
Elgorriagako Udala Urdazubiko Udala 
Eratsungo Udala Urdiaingo Udala 
Eslabako Udala Urraulgoitiko Udala 
Espartza Zaraitzuko Udala Urraulbeitiko Udala 
Esteribarko Udala Urrozko Udala 
Etxalarko Udala Urrotz Hiriko Udala 
Etxarri Aranazko Udala Urzainkiko Udala 
Ezkurrako Udala Uztarrozeko Udala 
Ezporogiko Udala Bidankozeko Udala 
Galipentzuko Udala Esako Udala 
Galozeko Udala Ziordiko Udala 
Garaioako Udala Zubietako Udala 
Gardeko Udala Zugarramurdiko Udala 
Goizuetako Udala Lizoain - Arriasgoitiko Udala 
Igantziko Udala Arakil Ibarreko Udala 
Imozko Udala Erroibarko Udala 
Irañetako Udala Ibargoitiko Udala 
Irurtzungo Udala Itzagaondoko Udala 
Izabako Udala Longida Ibarreko Udala 
Iturengo Udala Olloibarko Udala 
Itzaltzuko Udala Ultzama Ibarreko Udala 
Xabierreko Udala Untziti Ibarreko Udala 
Lakuntzako Udala  
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IBARREKO BATZARRAK  
Erronkari Ibarreko Batzarra 
Aezkoa Ibarreko Batzarra 
Zaraitzu Ibarreko Batzarra 

MANKOMUNITATEAK 

Sakanako Mankomunitatea 

Erakunde sektorialak 

AMUR 
Euskadiko Kutxa 
Nafarroako Merkataritza eta Industria Ganbera 
NAK 
CCOO 
EHNE 
UAGN 
UCAN 
Sakanako Enpresaburuen Elkartea 
Landa Hotelen Elkartea 
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Lan-estrategia  
 
 

Cederna Garalur Elkarteak 2012an modu praktikoan eta eraginkorrean ezarri duen 

estrategiaren abiapuntuak elkartearen funtsaren oinarriak dira, eta elkartearen lan-

estiloa definitzen dute:  

• Lurraldetik, lurraldearen, lurraldearentzat, lurraldeagatik eta lurraldearekin eta 

eragileekin sortutako elkartea da, Nafarroako Mendialdean (berezko nortasuna 

duen eremua) landa-garapena sustatzeko.  

• Elkarteak argia eta gardena, ulergarria behar du izan, barruan eta kanpoan. 

• Bere planteamenduetan eta egituran lurraldearen errealitate ekonomikora eta 

sozialera, eta elkartearen bazkide direnen gaitasun ekonomikora egokitutako eta 

dimentsionatutako elkartea da. 

• Elkarte baliagarria eta dinamikoa da, etengabeko bilakaeran dagoena, motibatzeko 

eta konfiantza sortzeko, eta tokian tokiko eskaerei benetan erantzungo dieten 

estrategiak eta proiektuak garatzeko gaitasunarekin. 

• Elkartearen lan-metodologiak parte-hartze aktiboa du oinarri, jarrera proaktiboekin, 

eta pertsonengana eta horren lanera hurbiltzeko dinamikekin. Modu integralean eta 

eskura ditugun tresna guztiekin Leader metodologia aplikatzen du, “behetik 

gorantz: bottom-up”. 

• Elkarte irekia da, ekimen publikoaren eta pribatuaren, hainbat kolektiboren, 

administrazioren eta sentsibilitateren arteko sinergiak aprobetxatzeko gai dena. 

 
 
Helburuak 
 
 

Cederna Garalur Elkarteak honako helburuak lortzen egiten du lan:  

 

• Gure jarduera-eremuan, Nafarroako Mendialdean alegia, tokiko garapena 

sustatzen eta bultzatzen, erabilgarri ditugun baliabideei etekinik handiena 

ateratzeko ahaleginak albait gehien aprobetxatuz.  

• Ekintzaile publiko eta pribatuari zerbitzuak eta sostengua ematen, tokiko 

baliabideei balioa emanez enplegua sortzen laguntze aldera. 

• Nafarroako Mendialdeko ekonomia-sektoreen garapena bultzatzen. 

• Kalitateko turismo-xedea garatzen 

• Teknologia Berrien erabilpena lurraldera hurbiltzen, hobetzea eta sustatzen 
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• Nafarroako Mendialdeko eragile politiko, sozial eta ekonomikoekiko komunikazioa 

eta haien arteko komunikazioa hobetzen, eta lurralde identitatea sortzen  

 
 
 
Lan-esparruak eta lantalde teknikoa  
 
 
Barrura begira, jarduera hori bost arlo funtzionaletan banatzen da (ikus 1. irudia). 

Elkarri estuki loturik dauden eremuak dira, izan ere, Elkartearen iritziz, bere 

esperientziatik abiatuta, landa-garapeneko proiektu bat hainbat ikuspuntutatik 

planteatu beharra dago, lurraldeko albait eragile gehien barne hartuz (enpresak, 

partikularrak, erakunde publikoak), albait onuradun gehienengana heltze aldera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. irudia Cederna Garalur Elkartearen eremu funtzionalak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Garapeneko 
estrategiak 

Ingurumena 
Lehen 

Sektorea 

 

Enpresak 
Enplegua 

Komunikazioa
-ren Tek. Ber. 
Parte-hartzea 

Ondarea 
Turismoa 

Merkataritza 
Zerbitzuak 

LANDA 
GARAPENA 
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Cederna Garalur Elkarteak honako lan-taldea du elkartearen proiektuak garatzeko:  

 
4. taula. Cederna Garalur Elkartea. Lantaldea 

Zuzendaritza-gerentzia 1 
Eskualdeko garapen-agentziak:  

• Sakana 
• Leitzaran - Larraun - Ultzama 
• Malerreka - Bertizarana - Bortziriak 
• Baztan - Zugarramurdi - Urdazubi 
• Esteribar - Erroibar - Auritz - Orreaga - Aezkoa - Luzaide 
• Pirinioaurreko arroak 
• Zangoza 
• Erronkari - Zaraitzu 

8 

Teknikari adituak  
• Landa-garapena 
• Enpresak, enpresa-ekimena eta enplegua 
• Teknologia berriak, informazioa eta komunikazioa 
• Turismoa eta kalitatea 
• Administrazioa eta kudeaketa  

11 

Enpresentzako zerbitzu-zentroak 
• Arbizu 
• Izize 
• Lesaka 

3 

“Europe Direct” informazio-gunea 1 
 

 
 
 

 
 

2. irudia Cederna Garalur Elkartearen lan-arloak. Proiektuak sare gisa sortu, eta Cederna 
Garalur Elkartearen lan-arlo guztiak txertatu. 
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2. Lurraldez lurraldeko diagnostikoak  

 
 
2.1. Testuingurua 
 
 
2012. urtearen hasieran, Cederna Garalur Elkarteak eta Nafarroako Mendialdeko 

lurraldeak erronka berriei egin behar izan zieten aurre:  

• Batetik, zuzendaritza-berriak elkartearen lanaren berrazterketa eztabaidatu zuen, 

'behetik gora' lan egitean oinarrituta; alegia, proiektuak eta ekintzak lurraldearen 

premietatik eta eskaeretatik sortu behar dira, eta elkarteak eskaera horiei 

erantzutera bideratu behar dira.  

• Horrek elkartearen barneko lan-arloak berraztertzea dakar berarekin: eginkizunak 

berrelkartu eta 'sare' moduko funtzionamendu-organigrama bat garatu, eremu 

funtzional irekiak izanen dituena, proiektu bati hainbat ikuspuntutatik heltzea 

ahalbidetuko duena (ikus 1. eta 2. irudiak).  

• Bestalde, Nafarroako Mendialdeko herritarrek (hau da, herritarren eta profesionalen 

elkarteak, enpresak, toki-erakundeak eta norbanakoak) tokiko gobernu-eredu 

berriak eskatzen dituzte, beren eguneroko bizimoduari eragingo dioten erabakiak 

hartzen zuzeneko parte-hartzea ahalbidetzeko. Horien ereduetako bat Nafarroako 

mendialdeko zenbait eskualdetan sortu diren 'garapen-batzordeak' dira; hau da, 

eskualde bateko herritarren bilerak gai zehatz bat edo batzuk aztertzeko. 

• Proposamenak garrantzi berezia hartzen du krisiak Nafarroako Mendialdeko 

zenbait eskualde bereziki kaltetu dituen une honetan, oro har industria gehien izan 

duten eskualdeak izanik, eta langabezian dauden pertsonei lana eman beharrean, 

prestatu beharrean, eta lan egonkor eta kalitatekoa sortzeko ingurune egokia eratu 

beharrean daudenak, herritarrek landa-eremuak uztea eragozte aldera. Horrek 

eskatzen ditu batetik Nafarroako Mendialdearen geroari buruzko epe motzerako eta 

ertainerako hausnarketa, baita, ordea, ekintza eta erabaki azkarrak ere (egokiak). 

Lurraldearen iritziz, tokiko eztabaida-guneek hobeto eta azkarrago erantzuten diete 

erronka horiei.  

• Egoera horrekin alderatuta, Cederna Garalur Elkarteak ez dauzka lurraldeko 

eskualdeetan gertatzen denaren inguruko analisi fidagarriak egitea ahalbidetuko 

duten gizarte-adierazle  estatistikorik, eta batez ere ez dauzka adierazle ekonomiko 

eguneraturik. Azken azterlanak ekonomia-egoera guztiz bestelakoa zuen uneari 

buruzkoak dira (2007. urtea).  
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• Azkenik, Europan 2014-2020 urtealdirako landa-garapeneko politika berria 

eztabaidatzen ari dira. LEADER funtsa landa-garapena koordinatzeko tresna 

egokia izan dela oro har onartutako iritzia abiapuntu hartuta (tokiko estrategia bakar 

batean landa-eremuen lurralde-ikuspegia eta sektore anitzeko ikuspegia batzen 

baititu), badirudi, tokian-tokian eta Europako esparru berriaren barnean, berraztertu 

beharra dagoela tokiko ekintza-taldeek (TET) hausnarketan eta ideiak martxan 

jartzen dinamizatzaile gisa betetzen duten eginkizuna.   

 

Atal horiek guztiak aintzat hartuta, Cederna Garalur Elkarteak 'lurralde-diagnostikoak' 

abiarazi zituen 2012ko martxoan, helburua hirukoitza izanik: landa-garapenerako 

agentzietan eskualdeen egoera demografikoari, sozialari eta ekonomikoari buruzko 

azterketa bat egitea, eta emaitza teorikoak lurraldearekin alderatzea; epe motz, ertain 

eta luzean lurraldean egin beharreko lanen lehentasunei buruzko koadro bat sortzea 

Elkarteak; eta lehentasun horiek LEADER programako 4. ardatzean txertatzen 

saiatzea.  

 

 
2.2. Lan-prozesua 
 
 
3. irudiak erakusten duenaren arabera, lan-prozesuak 'iterazio-metodologia eta 

metodologia elkarreragilea' izan ditu, bi faserekin:  

• I. fasea: "behetik gorantz"; alegia, Mendialdeko eskualdeetatik eta garapen-

agentzietatik Cederna Garalur Elkarterantz.  

• II. fasea: "goitik beherantz"; Nafarroako Mendialdeko eskualdeetako diagnostiko 

orokorra aurkeztu, Elkarteak ardatz estrategikoak eta lehentasunezko ekintzak 

aurkeztu, eta horiek eskualdeetako bileretan alderatu, Elkartearen epe motzerako 

eta ertainerako lan-egitasmoa definituz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. irudia. Lurraldez lurraldeko diagnostikoak. Laneko faseak. 
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3.(a) irudia: Lurraldez lurraldeko diagnostikoak. Lan-prozesuaren faseen eskema orokorra. 

 
3.(b) irudia. Lurraldez lurraldeko diagnostikoak. I. fasea. Ekintzak banakatuta 

 
3.(c) irudia. Lurraldez lurraldeko diagnostikoak. II. fasea. Ekintzak banakatuta 
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  Mar Api Mai Eka Uzt Abuz irail Urri Azar Abe 

I. fasea: lurraldetik egindako lana                       

Aurre-diagnostikoa                       

I. kontraste-saioa                       

Proposamena            

II. kontraste-saioa                       

Diagnostikoa                       

                        
II. fasea: Cederna Garalurretik egindako 
lana                       

Diagnostikoa                       

Balioestea                       

LGPn txertatzea                       

Pate hartzea                       

 
1. Grafikoa. Lurraldez lurraldeko diagnostikoak. Laneko faseen kronograma 

 
 

2.3. Ondorioak. Ardatz estrategikoak eta lehentasun ak 
 
 
Nafarroako Mendialdean egindako eta alderatzeko egindako bileretan tokiko garapen-

agentziekin eta herritarrekin behar bezala alderatutako diagnostikoetatik abiatuta, 

Cederna Garalur Elkarteak landa-garapeneko 5 arlo estrategiko (hainbat ekintzarekin 

edo lan-ildorekin) antzeman zituen Nafarroako Mendialdean; horien lehentasuna 

(altua-ertaina-baxua) eskualde bakoitzak finkatu zuen lurraldean.  

 

Antzemandako bost arlo estrategikoak dira:  

• Nafarroako Mendialdeko lurraldeko baliabideak: natura-baliabideak, basokoak, giza 

baliabideak, azpiegiturak, eta abar. 

• Jarduera ekonomikoa: industria, lehen sektorea, eraikuntza. 

• Zerbitzuen sektorea, prestakuntza, merkataritza, ostatuak eta turismoa. 

• Zerbitzu publikoak 

• Garapenean laguntzen duten eta Nafarroako Mendialdean diharduten beste 

erakundeekiko Cederna Garalur Elkartearen harremana. 

 
Lurraldeko arlo estrategiko horiek elkarrekikotasuna dute Cederna Garalur Elkarteak 

2012an definitutako barneko lan-arlo funtzionalekin, lurralde-diagnostikoekiko 

paraleloak.  

 
5. taula. Diagnostikoen ondorioak. Ildo estrategikoak eta lan-ildoak. Gorriz, lehentasun 'altua'; 

laranjaz, lehentasun 'ertaina'; eta berdez, lehentasun 'baxua'. 
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LURRALDEA (natura-, baso-, giza baliabideak, azpiegiturak) 
L.1 Baso-baliabideei ustiapen jasangarria emateko estrategia bat garatu 
L.2 Udalerrien arteko garraio publikoari eman beharreko soluzioak bultzatu 
L.3 Prestakuntza-maila txikia duten langabetu-taldeei prestakuntza eman 
L.4 Enplegua garatu 
L.5 Natura-baliabideak aprobetxatzea 
L.6 Etxebizitzaren arazoari eman beharreko soluzioak garatu 
L.7 Gobernuaren planetan (LAP, Nafarroa 2012 plana, LGPak, Pirinioetako plana 
txirrindularitzako plan gidaria, eta abar) aurreikusitako ekintzak martxan jartzeko 
bultzada. 
EKONOMIA JARDUERA 
EJ.1 Zirkuitu laburreko jarduerak garatu 
EJ.2 Nekazaritzako eta abeltzaintzako sektoreari sostengua eman jarduerak 
dibertsifikatzen 
EJ.3 Azpiegiturak eta ekipamenduak garatzea eta egokitzea bultzatzea, zonaldeetan 
ekonomia-jarduerak ezartzeko 
EJ.4 Zonaldera jarduera berriak erakarri eta enpresak modenizatu 
EJ.5 IKTren inguruko prestakuntza-ekintzak garatu 
EJ.6 Eremu zehatzetan telekomunikazioen estaldura hobetu 
EJ.7 Enpresa-ekimenari babesa emateko azpiegituretarako sarbidea 
ZERBITZU SEKTOREA 
Z.1 Sektoreari bideratutako prestakuntza-ekintzak bultzatu 
Z.2 Cederna Garalur Elkartearen eta zonaldeetan turismoa sustatzen duten egituren 
arteko koordinazioa bultzatu 
Z.3 Merkataritza bultzatu eta merkataritza modernizatzeari sostengua eman 
Z.4 Merkataritza- eta enpresa-asoziazionismoa bultzatu eta sostengua eman 
ZERBITZU PUBLIKOAK 
ZP.1 Biztanleriaren zahartzearekin loturik dauden arazoei soluzioak ematea bultzatu 
ZP.2 Zerbitzu-honikuntza bultzatzea osasunaren arloan 
ZP.3 Hezkuntza-eskaintza lanbide-heziketa arloan, premietara egokituta 
ZP.4 Zonaldeetan, kultura-ekimenak eta -azpiegiturak koordinatzea eta hobeto 
aprobetxatzea bultzatu 
CEDERNA GARALUR – BESTE ERAKUNDE BATZUK 
E.1 Dauden erakundeekiko koordinazioa hobetu 
E.2 Cederna Garalur Elkarteak eta tokiko garapen-agentziek ematen dituzten 
zerbitzuak eta betetzen dituzten eginkizunak definitu eta horiei buruzko informazioa 
eman 
E.3 Metodologia parte-hartzailea bultzatu zonalde guztietan 
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3. Landa-garapena 

 
 
3.1. Tokiko garapen-agentziak 
 
 
Cederna Garalur Elkarteak tokiko 8 garapen-eragile ditu, beste hainbeste 

azpieskualdeetan:  

● Sakana 

● Leitzaran - Larraun - Ultzama 

● Bortziriak - Malerreka - Bertizarana 

● Baztan - Urdazubi - Zugarramurdi 

● Auritz - Orreaga - Luzaide - Erroibar - Aezkoa - Esteribar 
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● Erronkari - Zaraitzu 

● Pirinioaurreko Arroak 

● Zangoza 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

TGE baten helburu nagusia da haren lurraldeak ematen dizkion bitarteko 

ekonomikoak, sozialak, ingurumenekoak, fisikoak eta giza baliabideak baliatuz tokian 

tokiko garapena sustatzea, agentziaren lurraldean nahiz lurraldetik kanpo lan egiten 

duten erakundeekin, teknikariekin eta eragile sozioekonomikoekin sareko lanak 

integratuz eta lan horiek aprobetxatuz.  

 

Honako printzipioak ditu garapen-eragileen jarduerak:  

● Lurraldearen, baliabideen eta aukeren, ahulezien eta erronken analisia. 

● Aipatu baliabideak aktiboki garatzea (baliabide ekonomikoak, gizarte-arlokoak, 

ingumenekoak eta kulturalak, besteak beste). 

● Tokian tokiko herritarrekiko elkarreragina, tokian tokiko gizarte-eragileen eta 

ekonomia-eragileen parte-hartzea sustatuz, horiek baitira garapen-agentziak 

martxan jarritako ekimenen azken onuradunak.  

● Epe luzerako ikuspegia. 

Tokiko garapen-eragileak (TGE) dira elkartearen solaskideak eta babesleak batetik, eta Nafarroako 

Mendialdearenak eta herritarrenak bestetik. Parte-hartze aktiboa dute:  

● Eskualdeetan antzemandako premiei soluzioak bilatzen; horretarako, elkartearen bitartekoak 

baliatuz, nahiz beste erakundeetara joz.  

● Cederna Garalur Elkartearen barneko lan-arloetara lurraldeko eskualdeetan antzemandako 

estrategiak eta eskaerak eramaten.  

● Lurraldera zabaltzen eta lurraldearen eskura jartzen Cederna Garalur Elkartearen baliabideak 

eta ezagutzak. 
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● Ebaluazioa, garapen-estrategien kalitate-kontrola eginez, etengabeko 

hobekuntza-prozesuetarantz bideratze aldera.  

 

Oinarrizko printzipio horiei zeharkako helburuak gehitu behar zaizkio, honako hauek:  

● Teknologia berriak erabiltzea eta erabilpena zabaltzea. 

● Berdintasun-politikak. 

● Esperientziak trukatzea. 

● Ingurumenaren jasangarritasuna.  

 

Printzipio eta helburu orokor horietatik ondorioztatzen dira Cederna Garalur Elkarteko 

garapen-eragileen eginkizunak, baita garapen-eragile horiek betetzen dituzten ekintzak 

ere. Ikus 4. irudia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUSTATZAILEEI LAGUNTZEA 
LURRALDEAREN ANALISIA 

 
Sustatzaile publikoei eta pribatuei 

laguntzea, lurraldeari buruzko 
azterketak, proiektuak eta 

txostenak lantzea… 
 

BALIABIDEAK 
ANTZEMATEA 

 
Ekonomi eta giza 

baliabideak. Horrek, 
eskualdearen errealitatea 

ondo baino hobeto 
ezagutzea eskatzen du.  

SUSTAPENA ETA 
KOMUNIKAZIOA 

 
Ohiko eginkizunak 

eta 
unean unekoak. 

 

CEDERNA GARALUR ELKARTEKO TOKIKO GARAPEN ERAGILEEN 

CEDERNA GARALUR ELKARTEKO TOKIKO GARAP EN ERAGILEEK BETETZEN DITUZTEN LANAK  

1. Enpleguko eta landa-garapeneko proiektuak kudeatu, tokian tokiko, eskualdeko, nazioko nahiz 

Europako programen babesarekin. Ildo horretan, garrantzi berezia hartzen dute Nafarroako 

Mendialdea - LGP programa kudeatzea eta gauzatzeak, aipatu programa agentziek lantzen 

dituzten eskualdeen garapenean laguntzen duten proiektuak finantzatzeko iturri garrantzitsua 

izanik. 

2.  Enplegua, ekintzaileak eta tokiko enpresa-ehuna sustatzea. 

3.  Enplegurako azpiegiturak eta ekipamenduak sustatzea eta kudeatzea (erabilera anitzeko 

zentroak, industrialdeak, industria erakartzea, enplegu-hobiak, eta abar). 

4. Lurraldeko turismo-xedea, merkataritza eta zerbitzuak bultzatzea. 

5. Lurraldeko natura- eta kultura-ondarea defendatzea, eta horiei balioa ematea, zaintza aktiboko 

irizpideak izanen dituzten xedeak sortze aldera, lurraldearen geroa arriskuan jarri gabe.  

6. Lurraldean gizartea eta ingurumena kudeatzeko, defendatzeko eta jasangarriak izateko 

laguntza ematea, foroetan (Agenda 21, kasu), lana adiskidetzeko tokiko itunetan, aukera-

berdintasunekoetan tokiko lan-batzordeetan eta halakoetan parte hartuz. 

7. Prestakuntza-, informazio- eta suspertze-ekintzak, tokiko herritarrei bideratuta.  
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4. irudia. Cederna Garalur Elkarteko tokiko garapen-eragileek egiten dituzten lanak eta 

garatzen dituzten jarduerak. 

 
Aldi berean, Cederna Garalur Elkarteak bere tokiko garapen-eragileak baliatzen ditu 

Nafarroako Mendialdeko eskualdeetara hurbiltzeko, eta toki-erakundeei eta herritarrei 

beren proiektuak garatzen laguntzeko.  

 

Ondorengo taulan jaso ditugu tokiko garapen-eragileen lan-arloak:  

 

1. 'LEADER' PROGRAMA 

KUDEATZEA 

• Landa Garapenerako Programa (LGP), LEADERen 4. ardatza 

2007-2013. Finantzatzaileak: LGENF (% 55) eta Nafarroako 

Gobernua (% 45). Proiektu pribatuak, publikoak eta 

lankidetzakoak. 

• Interreg programak. 

2. ENPRESAK, 

EKINTZAILEAK ETA 

ENPLEGUA 

• Enpleguak eskualdeetan izan duen bilakaeraren analisia eta 

azterketa. 

• Ekintzaileei laguntzea haien negozioaren fase guztietan: negozio-

ideian, enpresa-planean, bideragarritasun-azterketan, forma 

juridikoa hautatzean, fiskalitatean, laguntzetan, baldintzetan, 

enpresak altzoan hartzean, izapideetan, martxan jartzen.  

• Balio anitzeko guneei eta enpresa-hobiei bultzada eta horien 

kudeaketa. 

• Prestakuntza: enpresei, ekintzaileei eta langabetuei bideratutako 

ikastarok, tailerrak eta topaketak antolatu eta/edo horietan 

lagundu. 

• Lan-orientazioa, lan-kudeaketa, bitartekaritza eta langileak 

aukeratzeko prozesuak. 

3. INDUSTRIA ETA 

MERKATARITZA 

• Azpiegitura eta ekipamendu publikoak eta pribatuak dinamizatu: 

industrialdeak, zerbitzuguneak, erabilera anitzeko zentroak, tokiko 

enpresa-hobiak... 

• Merkataritza-programak sustatu eta dinamizatu: eskurako dendak, 

merkataritza-kabinete teknikoko zerbitzua, merkatarien elkarteak, 

kalitatea. 

4. TURISMOA 
• Turismoko proiektu publikoen eta pribatuen sustatzaileei 

bideratutako eskaintza sortzeko aholkularitza. 



 

•21• 

• Lurraldean turismoa hedatzeko sostengua. 

• Espainiako turismo-kalitaterako institutuaren (ICTE) lurralde-

ordezkaritza Nafarroan, kalitatearen Q sustatuz. 

• "Nafarroako Mendialdea" xedearen kalitate-plana garatu. 

• Kultura- eta natura-ondareko produktu turistikoak kudeatu. 

• Lankidetza turismoa garatzeko erakundeekin (partzuergoak, 

elkarteak, Nafarroako Gobernua). 

• Turismoaren inguruko prestakuntza. 

5. ONDAREA 

• Kultura-ondare materiala eta immateriala aztertzeko, eraberritzeko, 

berreskuratzeko eta balioa emateko proiektuak bultzatu eta horiei 

sostengua eman.  

• Partaidetza eta lankidetza kultura-garapeneko erakundeekin. 

6. INGURUMENA ETA 

LEHEN SEKTOREA 

• Natura-ondarea zaintzeko, berreskuratzeko eta kudeatzeko 

proiektuak bultzatu eta horiei sostengua eman (eremu eta espezie 

babestuak, natura-bideak). 

• Partaidetza eta lankidetza garapen jasangarriko eta ingurumen-

garapenerako erakundeekin (kalitate-lantaldeak, interpretazio-

zentroak, agenda 21, hitzarmenak). 

• Ingurumen-heziketarako eta ingurumen-sentsibilizaziorako 

proiektuak. 

7. TEKNOLOGIA BERRIAK 

• Alfabetatze digitala, herritarrei eta enpresei bideratuta. 

• Administrazio elektronikoa zabaltzeko eta horri sostengua emateko 

zerbitzuak. 

• Sareko lana. 

• Kartografia digitala. 

8. LANDA ANIMAZIOA 

• Proiektuetan eta deialdietan parte hartu eta berriak zabaldu 

hedabideetan artikuluen bidez, bai erakundeari berari buruzkoak 

(Cederna Garalur), bai tokian tokikoak.  

• Lankidetzan jardun parte-hartze prozesuetan (batzordeak: 

berdintasuna, ingurumena, kultura, merkataritza, turismoa, landa-

garapena, agenda 21). 

• Garapen-jardunaldiak antolatu, lankidetzan jardun, laguntza eman 

eta parte hartu. 

• Garapenerako trukatzeak, elkarlana, bisitak eta azterketak. 

• Nafarroako Gobernuak bultzatutako eskualde-prozesuetan parte 
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hartu: Pirinioetako egitasmoa, Nafarroako lurralde-estrategia, 

lurralde- antolamenduko planak garatu, 'Moderna' plana, eta abar. 

 

4. taula. Cederna Garalur Elkarteko tokiko garapen-eragileen lan-arloak. 

 

3.2. Tokiko garapen-agentziek Nafarroako Mendialdea n 
enplegua sustatzen betetzen duten eginkizuna  

 
 
Cederna Garalur Elkarteko tokiko garapen-eragileek funtsezko eginkizuna betetzen 

dute elkarteak Nafarroako Mendialdean enpresa-ekimena eta enplegua bultzatzen 

ematen duen sostenguan; TGEak enpresak sortzeko fase guztietan hartzen dute parte, 

baina horrez gain, enpresak hedatzen, finkatzen nahiz enpresak berregituratzen ere 

hartzen dute parte.  

 

Enpresa-ekimenerako prozesu horrek, oro har, lau fase izaten ditu (nahiz eta 

ezaugarrien, premien eta sustatzailearen eskaeren arabera, sostengua fase bakar 

batera nahiz bat baino gehiagotara muga daitekeen):  

• I. fasea: ideia aurkeztea. Ontze-fasea. 

• II. fasea: ebaluazioa: enpresa-plana, bideragarritasun-azterketa 

• III. fasea: martxan jartzea: izapideak egitea, zerga-aholkularitza, laguntzak 

• IV. fasea: finkatzea eta jarraipena   

 
2012. urtean: 

• Sustatzaile pribatuen 373 kontsultari egin zaie arreta. 

• 64 enpresak enpresa sortzeko faseren batean laguntza jaso dute. 

• Erakunde publikoek sustatutako proiektuen inguruko 281 kontsultari erantzun zaie. 

 

Enpresen arloarekin lankidetzan. 

• Enpresei bideratutako prestakuntza-ikastaroak antolatzen lagundu dugu. Ikastaro 

horietan 161 lagunek hartu zuten parte. Halaber, ekintzaileentzako eta baratze 

ekologikoei buruzko bi parte-hartze jardunaldi antolatzen ere lagundu genuen; 140 

lagunek hartu zuten parte.  

 

Turismo arloarekin lankidetzan 

• Nafarroako Mendialdeko Kalitate Planaren barnean, 86 proiekturi babesa eman 

zaie. 
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• 'Rural Convention Bureau' proiektuko prestakuntza-jardunaldietan parte hartu dugu, 

baita erromanikoari buruzko www.turismoromanico.com ataria garatzen ere. 

 

Teknologia berrien eta komunikazioaren arloarekin 

• Alfabetatze digitaleko 48 ikastaro antolatzeko laguntza eman dugu. Ikastaroak 22 

herritan eman dira, eta 257 lagunek hartu dute parte.  

• Tokiko hedabideei 15 elkarrizketa eman zaizkie.  

 
 
3.3. Nafarroako Mendialdea - LGP landa-garapenerako  

programaren (LEADERen 4. ardatza, 2007-2013) jarrai pena 
 

2012ko martxoaren bukaeran, Nafarroako Mendialdeko landa-garapenerako 

programaren (LEADERen 4. ardatza, 2007-2013) barneko proiektuak diruz laguntzeko 

hirugarren deialdia ireki zen. 96 proiektu aurkeztu ziren programara, eta 36 onartu 

ziren: horietatik 16 (% 44,4) produktiboak izan ziren, eta 20 (% 55,5) ez-produktiboak. 

6. taulak onartutako proiektuak jasotzen ditu.
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6. taula: Nafarroako Mendialdea - LGP 2007-2013, 4. Leader ardatza. 2012an onartutako proiektuak 
 

Tokiko garapenerako 
agentzia 

Udalerria 
(herria) Onuradun-mota  Izenburua  Produkzio- 

orientazioa  
Onartutako 

inbertsioa (€) Laguntza (€)  

Auritz - Orreaga - 
Luzaide - Erroibar - 
Aezkoa - Esteribar 

URTASUN 
Sustatzaile pribatua 
SL 

ABELTZAINTZA USTIAPENETAN 
HONDAKINAK KUDEATZEKO SOLUZIOA: 
SOFTWAREA, APLIKAZIOA ETA 
EKIPAMENDUA 

Produktiboa   150.000,00       60.000,00    

Auritz - Orreaga - 
Luzaide - Erroibar - 
Aezkoa - Esteribar 

ARIBE 
Sustatzaile pribatua 
SAT  

ARIBEN, 'TRIGO LIMPIO'; HARAGI 
EKOLOGIKOA ERALDATZEKO ETA 
ZUZENEAN SALTZEKO GUNEA SORTZEA  

Produktiboa   143.018,87       57.207,55    

Auritz - Orreaga - 
Luzaide - Erroibar - 
Aezkoa - Esteribar 

AURIZBERRI 
Sustatzaile pribatua 
SLU  

AURIZBERRIN 'IRUGOIENA' 
ERROMESENTZAKO ATERPEA SORTZEA 

Produktiboa     54.000,00       16.200,00    

Auritz - Orreaga - 
Luzaide - Erroibar - 
Aezkoa - Esteribar 

ZURIAIN 
Sustatzaile pribatua - 
autonomoa 

ZURIAINGO OSTATUA  Produktiboa     77.905,32       23.371,60    

BAZTAN - URDAZUBI -
ZUGARRAMURDI 

ELIZONDO Sustatzaile publikoa  LIZARTZUKO HERRI LURRAK  Ez-produktiboa   131.417,00       60.000,00    
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BAZTAN - URDAZUBI -
ZUGARRAMURDI 

ELIZONDO 
Sustatzaile pribatua 
SL 

KANOPING ZIRKUITUA  Produktiboa   697.600,00       60.000,00    

BAZTAN - URDAZUBI -
ZUGARRAMURDI 

ORONOZ 
Sustatzaile pribatua 
SL 

BURRICLETA NAFARROAN  Produktiboa   151.924,09       45.577,23    

Bertizarana - Malerreka 
- Bortziriak 

BERA  Sustatzaile publikoa  
BIOMASAKO GALDARAK BERAKO 
ERAIKINETAN 

Ez-produktiboa   388.096,00       60.000,00    

Bertizarana - Malerreka 
- Bortziriak 

AIENTSA Sustatzaile pribatua 
SL 

OSTATUA SORTZEA PATXIKUNBORDAN  Produktiboa   415.478,01       60.000,00    

Bertizarana - Malerreka 
- Bortziriak 

IGANTZI 
Sustatzaile pribatua - 
autonomoa 

BIDASOAKO PEDALAK Produktiboa       3.794,10         1.138,23    

Bertizarana - Malerreka 
- Bortziriak 

BERA  Sustatzaile publikoa  

GAIKAKO IBILBIDEAK BERAKO NATURA 
EREMUAN, IKTBak APLIKATZEA 
BISITARIAK ERAKARTZEKO, PRAKTIKAK 
BERTATIK BERTARA EGINEZ  

Ez-produktiboa     19.491,52       13.644,06    

Bertizarana - Malerreka 
- Bortziriak 

Doneztebe Sustatzaile publikoa  KONPOSTAGAILUAK EROSTEA  Ez-produktiboa     65.600,00       45.920,00    

Pirinioaurreko arroak Ilunberri 
Sustatzaile pribatua 
Lan Elkartea  

SENDABELARRA ETA BELAR AROMATIKOA 
LANDATZEKO ETA ERALDAKETA PROZESU 
PRODUKTIBOA HOBETZEA 

Produktiboa     25.409,95       10.163,98    

Pirinioaurreko arroak DOMEÑU 
Sustatzaile pribatua 
SL 

DOMEÑUN (ERROMANTZATU IBARRA) 
JATETXEA SORTZEA 

Produktiboa   403.329,00       60.000,00    

Pirinioaurreko arroak Agoitz Sustatzaile publikoa  
AGOIZKO HERRIGUNE HISTORIKOAN 
EREMU DEGRADATU BAT EDERTZEKO 
PLANA AZOKA PLAZA 

Ez-produktiboa     25.636,53       17.945,57    
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Pirinioaurreko arroak Agoitz Sustatzaile publikoa  

AGOITZEN BALIO ANITZEKO ETA ARTE 
JARDUNBIDEAREN ARLOAN TOKIKO 
ENPLEGUA SUSTATZEKO 
EKIMENETARAKO ZENTROA SORTZEA 

Ez-produktiboa     63.550,00       44.485,00    

Pirinioaurreko arroak RIPODAS Sustatzaile publikoa  
URRAULBEITIKO GIZARTE ETA KULTURA 
ZENTROA Ez-produktiboa       6.356,00         4.449,20    

LARRAUN -
LEITZARAN - 
ULTZAMA 

LIZASO Sustatzaile pribatua 'ULTZAMA' BASERRI-ESKOLA Produktiboa     45.092,57       18.037,03    

LARRAUN -
LEITZARAN - 
ULTZAMA 

IRAIZOTZ 
Sustatzaile pribatua 
SL 

UR LURRUNA SORTZEA BIOMASA 
BIDEZKO ENERGIA TERMIKOAREKIN ARTO 
MALUTAK FABRIKATZEKO 

Produktiboa   186.400,00       60.000,00    

LARRAUN -
LEITZARAN - 
ULTZAMA 

Astitz 
Sustatzaile pribatua – 
Elkartea edo 
fundazioa  

'BISONTIA' BISONTE EUROPARRA 
ZAINTZEKO ZENTROA 

Ez-produktiboa     79.266,34       11.058,75    

ERRONKARI -  
ZARAITZU 

IZAL 
Sustatzaile pribatua 
SL 

ONGARRI ORGANIKO NATURALA 
(VERMICOMPOST) FABRIKATZEA, 
VERMICOMPOSTAJEAREN BIDEZ 

Produktiboa   121.000,00       48.400,00    

ERRONKARI - 
ZARAITZU 

Erronkari Sustatzaile publikoa  
ERRONKARIKO 0-3 URTEKO HAUR 
HEZKUNTZAKO LEHEN ZIKLOKO ZENTROA 
EGOKITZEA 

Ez-produktiboa     43.116,89       30.181,82    

ERRONKARI - 
ZARAITZU 

Bidankoze Sustatzaile publikoa  
'CASA MOLENA' BIRGAITZEA ERABILERA 
KOLEKTIBORAKO 

Ez-produktiboa     86.793,47       60.000,00    

Sakana LAKUNTZA 
Sustatzaile pribatua – 
Elkartea edo 
fundazioa  

SAKANAN ENPRESA KULTURA ETA 
JARDUERAK SUSTATZEA  

Ez-produktiboa     26.350,00       18.445,00    

Sakana ALTSASU 
Sustatzaile pribatua - 
autonomoa NEREVAN AUTOKARABANAK ALOKATZEA  Produktiboa     10.164,00         3.049,20    

Sakana Etxarri Aranatz Sustatzaile publikoa  
ETXARRI ARANAZKO HARIZTIA 
BALORIZATZEKO AISIA AZPIEGITURAK Ez-produktiboa     20.364,07       14.254,85    

Sakana Arruazu Sustatzaile publikoa  FUNTZIO ANITZEKO ZENTROA ARRUAZUN  Ez-produktiboa     16.100,00       11.270,00    
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Zangoza Zangoza 
Sustatzaile pribatua - 
autonomoa 

ZANGOZAN ESKU-LANGINTZAKO 
TAILERRA SORTZEA ETA INSTALATZEA 

Produktiboa     24.329,66         7.298,90    

Zangoza Esa Sustatzaile publikoa  
DONE JAKUEREN BIDEKO ATERPEA 
HORNITZEA ETA ALTZARIEKIN JANZTEA 
(ESA) 

Ez-produktiboa     76.167,87       53.317,51    

Zangoza Zangoza 
Sustatzaile pribatua - 
autonomoa 

BISITARIARENTZAKO ARRETA ZERBITZUA 
HOBETZEA SANTA MARIA LA REAL NAZIO 
MONUMENTUAN 

Produktiboa       8.656,76         2.597,03    

Zangoza AGEZA Sustatzaile publikoa  
AGEZAKO ANTZINAKO OLIO ERROTAREN 
TEILATUA ETA FATXADAK 
ZAHARBERRITZEA 

Ez-produktiboa     61.301,57       42.911,10    

Zangoza Oibar Sustatzaile publikoa  
OIBARKO MUSEO ETNOGRAFIKOA 
SORTZEA, INTERPRETATZEA ETA 
KUDEAKETAREN PLANGINTZA EGITEA 

Ez-produktiboa     72.559,56       50.791,69    

Cederna 
NAFARROAKO 
MENDIALDEA 

Sustatzaile pribatua – 
Elkartea edo 
fundazioa  

HEDABIDEAK  Ez-produktiboa     22.150,00       15.505,00    

Cederna 
NAFARROAKO 
MENDIALDEA 

Sustatzaile pribatua - 
Federazioa  

'BATBIRALAU II' KULTURA ZIRKUITUA  Ez-produktiboa     30.070,72       21.049,50    

Beste batzuk ILTZARBE 
Sustatzaile pribatua – 
Merkataritza-
sozietatea  

'UR TANTA' HEZKUNTZA JARDUEREN 
ZENTROA HORNITZEA 

Produktiboa     43.600,00       13.080,00    
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7. taula. Emaitzak zonaldeka 
 

 Onartutako proiektuak 
Tokiko garapenerako agentzia Ekoizpenekoak  Ez 

ekoizpenekoak  
Proiektuak 

guztira 
Emandako 
laguntza 

guztira (€) 
Auritz - Orreaga - Luzaide - Erroibar - 
Aezkoa - Esteribar 

4 0 4       
156.779,14   

 
Baztan - Urdazubi - Zugarramurdi 2 1 3       

165.577,23   
Bortziriak - Malerreka - Bertizarana 2 3 5       

180.702,29  
 

Pirinioaurreko arroak 2 3 5       
137.043,75  

 
Leitzaran - Larraun - Ultzama 2 1 3       89.095,78   
Erronkari - Zaraitzu 1 2 3       

138.581,82  
 

Sakana 1 3 4         
47.019,05  

Zangoza 2 3 5 156.916,23  
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4. Enpresei bideratutako zerbitzuak: prestakuntza eta  

dinamizazioa  
 
Zerbitzu horren xedea da Nafarroako Mendialdean enpresa-ekimen berriak sortzeko 

eta finkatzeko sostengua ematea, negozio-ideiak dituzten ekintzaileak identifikatuz, 

gaituz eta laguntza teknikoa emanez, eta, halaber, egun dauden enpresei ehun 

ekonomikoan txertatzen eta beren lehiakortasuna hobetzen laguntzea.  

 

Zerbitzu hori aitzina ateratzeko lantzen ditugun ekintzak honako hauek dira:  

• Informazioa, orientazioa eta aholkularitza, sustatzaileei bideratuta 

• Enpresa-planak lantzea 

• Enpresei bideratutako tutoretza, horiek finkatze aldera 

• Lana aktiboki bilatzea 

• Jardunaldi eta mintegi teknikoak antolatzea 

• Enpresarako prestakuntza 

 
2012an, ekintza gehienak Landa Garapenerako Programaren (LGP, 2007-2013) 

LEADERen 4. ardatzaren bidez finantzatu dira: % 55 LGENF funtsekin, eta % 45 

Nafarroako Gobernuaren funtsekin. 

 
 
4.1. Dinamizazioa: ekintzaileei eta sustatzaileei b ideratutako 

laguntza-zerbitzuak 
 
 
 
4.1.1. Laguntza ekintzaileei eta sustatzaileei 

 

2012. urtea bukatuta, Cederna Garalur Elkarteko 'enpresa-arloak' 207 ekintzaile eta 

sustatzaile berriri eman die laguntza. Hortik 42 enpresa berri sortu dira, eta horietan 80 

lanpostu. Horrez gain, 60 enpresa-plan egin dira, eta Nafarroako Mendialdean 

merkatuan finkaturik dauden 3 enpresak beste hiru hasi berriri lagundu diete. Enpresa 

batek bestea altzoan hartzeko programaren bidez, Nafarroako Mendialdeko enpresa 

berri batek sektore bereko eta Nafarroako Mendialdeko beste eskualde batean 

kokaturik dagoen enpresa finkatu baten sostengua eta aholkua jasotzen ditu. Horrela, 

enpresa sortu berriek beren sektoreko enpresa esperimentatuen esperientziak ezagutu 

eta laguntza eta aholkua jasotzen dituzte, zuzeneko lehiarik egin gabe.  
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2. Grafikoa. Ekintzaileentzako laguntza-zerbitzuaren bilakaera, 2008tik 2012ra. 

 

4.1.2. Jardunaldiak antolatzea 

 

2012an, Cederna Garalur Elkartearen 'enpresa-arloak' parte-hartze irekiko bi jardunaldi 

antolatu ditu: ekintzailetza eta lehen sektorea. Helburua zen bertaratuen artean 

'ezagutza besterentzea' bultzatzea; alegia, esperientziak, ikuspuntuak, ekimenak eta 

ideiak elkarri trukatzea, eta ondorioak, aldi berean, Cederna Garalur Elkartearentzat 

baliagarriak izatea proiektu eta ekintza berriak proposatzeko.  

 

Ekintzaileen 'KEDADA' azaroaren bu-

kaeran egin zen Cederna Garalur El-

karteak Lesakan duen Enpresendako 

Zerbitzu Zentroan. Ekimen horretara 

izaera desberdineko 70 lagun bildu 

ziren: turismo-sektoreko ordezkariak, 

zerbitzukoak, nekazaritzakoak, elikadu-

rakoak, merkataritzakoak, inportazio-

koak eta esportaziokoak, patenteeta-

koak, natura-eremuetakoak, on line salmentakoak, eta Irungo eta Oñatiko Mondragon 

Unibertsitatekoak. Jardunaldiari amaiera emateko hainbat hitzaldi eman ziren, eta 

parte hartzeko 4 tailer edo dinamika antolatu ziren: negozioaren estrategia; marketina; 

erakundearen kudeaketa ekonomiko - finantzarioa; eta krisiari aurrea hartzea ideiak 

eta jarrerak.  
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Abenduan, 'Baratzean lanean' izeneko jardunaldia egin zen Elizondon, eta 80 lagunek 

hartu zuten parte. Ekitaldia lehen sektoreari eta nekazaritzako elikagaien sektoreari 

zegoen zuzenduta. Ekitaldian hiru ikuspuntutatik landu zen baratzeen gaia: aisiarako 

eremu gisa; gizarte-baliabide gisa; eta enplegua sortzeko baliabide gisa. Horrez gain, 

publikoari baratzeen inguruko hainbat esperientziaren eta zenbait erakundek egindako 

lanaren berri emateko tarte bat ere izan zen. 

 

  

5. irudia: “Baratzean Lanean” izeneko jardunaldia. 

 

Jardunaldiak udalek, partikularrek eta bestelako eskualde-erakundek gure elkarteko 

tokiko-garapen-agentziei egindako eskaerari erantzun nahi izan dio. Jardunaldia 

antolatzeko, hainbat erakundek eman zigun laguntza: INTIAk, NNPEK-k,  EHNE eta 

UAGN sindikatuek, NUPk, Nafarroako Hazien Sareak, eta Baztango Udalak, 

ekitaldiaren anfitrioia. 8. taulak jardunaldian parte hartu zuten pertsonek proposatutako 

lan-ildoak jasotzen ditu:  
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8. taula. “Baratzean Lanean” izeneko jardunaldia.  Landu beharreko lan-ildoak: 

Sentsibilizatzea, prestatzea eta heztea. 

Gure eskualdeetan kudeaketa mankomunatua eta belaunaldien arteko harremana 

bultzatzea; izan ere, baratzeak gizarte-harremana berreskuratzeko guneak baitira. 

Baratzeak eta bizimodu osasuntsua uztartzea, produktu naturaletan eta ekologikoetan 

oinarrituta. 

Lur- eta hazi-bankuak egiteko aukera, gure lurrak eta bertako produktuak baliatuta. 

Baratzeak guztiondako aukera izatea. 

Banaketa-bide motzak sustatzea eta tokian-tokian saltzea eskualdeetako baratzeetan 

sortutakoa. 

 

Bestalde, Cederna Garalur Elkarteak 'ETE&IKT topaketa teknologikoak' jardunaldian 

antolatu zuen 2012ko azken hiruhilekoan, helburua izanik enpresa txikiei eta ertainei 

IKT tresnen berri ematea eta erabilera erakustea, haien produktibitatea, eragimena eta 

negozioek merkatuan izanen duten posizionamendua areagotzeko.  Kasu horretan, 

jardunaldiak bi saio presentzial izan ziren, eta ondoren banakako tutoretzak jaso 

zituzten urrian, azaroan eta abenduan. Ekintzan 10 enpresek hartu dute parte, Oskotz, 

Murelu Longida, Aurizberri, Etxarri Aranatz, Olazti, Lizaso, Goizueta eta Arruizkoak. 

 

9. taula. “ETEak & IKT” topaketak: jardunaldi presentzialak 

 

Herria Egunak 

Lekunberri 2012/09/19 

Urdazubi 2012/11/15 

 

 

 

 

4.2. Lan-orientazio eta enplegu-kudeaketa 
 
 
Cederna Garalur Elkartearen Lan Orientazio Zerbitzuaren xedea da Cederna Garalur 

Elkartearen zerbitzura enplegu bila datozenei edo arreta pertsonalizatu bidez 

enplegagarritasuna hobetzera datozenei informazioa ematea, aholkatzea eta lagun 

egitea. Erabiltzaileek enplegua bilatzeko prozesuan parte hartzen dute banakako 

tutoretzen bidez, eta datu-base batean erregistratzen dira; berau Nafarroako 

Mendialdeko enpresei eskaintzen zaien enplegu-poltsa da. Zerbitzuak 4 arlo lantzen 
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ditu: lan-orientazioa, bitartekaritza, hautatze-prozesuak, eta enplegurako prestakuntza-

tailerrak.  

 

• Lan-orientazioaren arloan, 2012an banakako 138 tutoretza egin dira. Zerbitzua 

Zangozan eta Pirinioetako arroetan eman da.  

 

• Lan-bitartekaritzako zerbitzuak kudeatzen ditu Nafarroako Mendialdeko enpresen 

eskaintzen dituzten enplegu-eskaintzak, eta harremanetan paratzen ditu enpresa 

horiek eta Cederna Garalur Elkartearen enplegu-poltsan erregistraturik dauden eta 

enplegua bilatzen duten pertsonak (eskaintzan eskatutako lanbide-eskakizunera 

hobekien egokitzen direnak). 

 

2012an, 10 bitartekaritza egin ziren, eta denetara 10 pertsonek lortu zuten lana.  

 

• Zerbitzuak kudeatzen dituen aukeraketa-prozesuak Nafarroako Mendialdeko 

udalek langileak hautatzeko dituzten premiei erantzun integrala ematen die.  

 

2012an, 20 aukeraketa-prozesu egin ziren; denetara, 34 pertsonek aurkitu zuten 

lana.  

 

• Azkenik, Lan Orientazioko Zerbitzuak enplegurako prestakuntzako 4 tailer eman 

ditu (8na orduko iraupenekoak, eta 2 egunez emanak), helburua izanik parte-

hartzaileei 'Enplegua aktiboki bilatzeko' tresnei eta prozesuei buruzko ezagutza 

teoriko - praktikoak ematea. Hogeita hamar lagunek hartu zuten parte.  

 

10. taula. Lana aktiboki bilatzeko tailerrak. Ikastaroak zein herritan eta egunetan eman ziren. 

Herria Egunak Partaideak 

Arbizu Urriaren 5a eta 11a 5 

Leitza Urriaren 17a eta 19a 7 

Agoitz Azaroaren 16a eta 19a 11 

Zubiri (Esteribar) Azaroaren 21a eta 23a 7 
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3. Grafikoa. Lan-orientazioko eta enplegua kudeatzeko zerbitzua 2012. urtea. Jardueraren 

laburpena 

 
4.3. Prestakuntza espezializatua 
 
 
 
Ekintzaileei emandako laguntzaz eta lan-orientazioko zerbitzuaz gain, Cederna Garalur 

Elkarteko enpresen arloak prestakuntza espezializatua ematen du, enpresei bideratuta. 

2012an, bi jarduera-mota programatu ziren: enpresa kudeatzeko ikastaroak, eta 

marketin on-line eta web 2.0 tresnen gainean teknologia berriak aplikatzeko ikastaroak.  

 

4.3.1. Enpresa kudeatzeko ikastaroak: “P2P+T (prest akuntza eta tutoretzak) 

 

'P2P+T' programa, 2012an gauzatua, taldekako klaseak banakako tutoretzekin 

ordezkatzen duen prestakuntza da. Taldekako klaseak, 8 orduko iraupenekoak, 2 

egunez ematen dira. 2012an 10 tailer eman dira 6 gai lantzeko, 8 herritan; denetara, 

68 lagunek hartu dute parte. Horrez gain, 29 tutoretza pertsonalizatu egin dira: 11 

enpresari zerbitzua eman zaie, 99 orduko tutoretza presentzialekin.  
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11. taula. “P2P+T" programa. jardunaldi presentzialak 

Ikastaroa Herria Data Bertaratuak  

Leitza Apirilaren 10a eta 19a 7 
Zerga-kudeaketa 

Otsagabia Urriaren 9a eta 11a 6 

Lekunberri Apirilaren 23a eta 24a 15 Kontabilitatearen 

kudeaketa Arbizu Azaroaren 20a eta 21a 4 

Finantza-kudeaketa Lesaka Maiatzaren 15a eta 17a 6 

Lesaka Maiatzaren 22a eta 24a 4 Kostuen kudeaketa, 

MikroETEei zuzenduta Ilunberri Azaroaren 6a eta 8a 4 

Kostuen kudeaketa 

aitzinatua 

Doneztebe Abenduaren 11a eta 13a 5 

Arbizu Maiatzaren 8a eta 10a 8 
Balantzeen analisia 

Agoitz Azaroaren 26a eta 28a 9 

GUZTIRA 10 ikastaro  68 

 

 
4. Grafikoa. “P2P+T" programa. Partaidetza ehunekoak ikastaroka. 

 

4.3.2. 2.0 webgunea: “Netknowing 2.0” proiektua 

 

"Netknowing 2.0" programa Iturbrok SL enpresarekin elkarlanean egin genuen Europar 

Batasuneko 'Leonardo' programaren barnean. Prestakuntza-programa bat da, eta 

helburua du erakustea nola erabiltzen diren web 2.0 teknologiak, sare sozialak eta 

Zergen kudeaketa
% 19

Finantza-kudeaketa

%9

Kostuen kudeaketa
% 12

Kostuen kudeaketa
aitzinatua

% 7 

Balantzeen analisia
% 25

Kontabilitatearen kudeaketa
% 28
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ezagutza lortzeko eta sortzeko lankidetzak, eta ezagutza hori web 2.0 gizarte-

bitartekoen bidez nola partekatu jakitea. Toki-erakundeetako langileei, udal-

zerbitzuetako kudeaketa- eta koordinazio-teknikariei eta giza baliabideetako eta 

prestakuntzako arduradunei zuzenduta, modalitate mistoan eman zen ikastaroa da: 

batetik, bertaratu beharreko 5na orduko saioak, eta bi asteko teleprestakuntza gela 

birtualean (www.netknowing.com), tutoretzapean. 2012an, 3 ikastaro eman genituen, 

eta horietan 43 lagunek hartu zuten parte. Lehena Cederna Garalur Elkarteko langileei 

bideratua, eta Antsoaingo bulegoetan emana. Beste biak, berriz, Cederna Garalur 

Elkarteak Arbizun eta Lesakan dituen enpresentzako zerbitzu-zentroetan.   

 
 

 

12. taula. Netknowing 2.0 programa: jardunaldi presentzialak 

Herria Data Bertaratuak  

Antsoain Martxoaren 15etik 

29ra 

20 

Arbizu Apirilaren 19tik 

maiatzaren 24ra 

14 

Lesaka Irailaren 13tik 

urriaren 18ra 

9 

GUZTIRA  43 

 
 
 
4.3.3. 2.0 web orria: on-line bidezko marketina enp resendako. On-line bidezko 

marketin-ikastaroa ETEendako. 

 
Proiektu horren bidez, Cederna Garalur Elkartearen asmoa da enpresa txiki eta 

ertainei web-tresnen kudeaketa-plan bat ezartzen laguntzea, bilatzaileetan hobeto 

posizionatzeko, beren negozioaren irudi positiboa sortzeko, eta, azken finean, 

salmentak areagotzeko. 

 

Proiektua hiru fasetan garatuko da: lehenik, enpresa bakoitzaren diagnostikoa 

(uztailean egina); bigarren fasean, prestakuntza lantzea (urrian emana Oderitzen, 
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Orbaitzetan, Bakaikun eta Urrotz Hirian); eta hirugarren fasean (2012ko azken hiru 

hilabeterako programatua) enpresak aholkularitza jasotzen du, baita ekintza-plan bat 

ere, enpresa bakoitzera egokitutako on-line bidezko promozio-estrategia bat martxan 

jartzeko. 

 

Proiektuan 10 enpresak hartu dute parte: Abintzao, Oibar, Astiz, Bakaiku, Hiriberri 

(Artzibar), Lekaroz, Lekunberri, Oderitz, Orbaitzeta eta Urroz Hirikoak.  

 

Ikastaroa Herria Data 

Nola hobetu webgunea bezeroei begira 

(webgunearen arkitektura eta usagarritasuna) 

Oderitz Urriaren 16a 

On-line bidezko posizionamendu-teknikak Orbaitzeta Urriaren 18a 

Sare sozialak Bakaiku Urriaren 23a 

Web-analitika Urrotz Hiria Urriaren 25a 

13. taula. 2.0 web-proiektua: on-line bidezko marketina enpresendako. Ikastaro presentzialak, 

herriak eta datak. 

 
 
4.4. Beste batzuk 
 

 

 

4.4.1. ITEERA-AA proiektua: berrikuntza nekazaritza ko elikagaien enpresetan 

 

2012an onartu zen ITEERA-AA proiektua, europar 

funtsek finantzaturik Interreg IVB SUDOE 

programaren barnean. Berariaz nekazaritzako 

elikagaien sektorean zentraturik dagoen proiektu 

horrek hiru helburu nagusi ditu berrikuntzan 

oinarrituta: 

• Berrikuntza produktuan: tokiko nekazaritzako gure produktuei balio erantsia 

indartuz eta bistaratuz, eta merkatuan bestelako eskaintza sortuz. 

• Berrikuntza eraketan: tokiko eskaintza eta eskaera hurbiltzea, plataforma 

logistikoak, enpresentzako zerbitzuak eta enpresa-elkarteak baliatuz. Berrikuntza 

marketinean eta merkaturatze-arloan, lurraldeko marka bat sortuz, salmenta-

zirkuitu berriak erabiliz ('hurbiltasuneko' bideak edo bide 'laburrak', kasu), eta 

teknologia berriak erabiliz. 
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• Berrikuntza giza baliabideetan: enpresentzako prestakuntza-baliabideen, 

enpleguak kudeatzeko eta lanbide- gaitasunen plataforma bat garatuz eta sortuz, 

lurraldea oinarri hartuta. 

 

Izan ere, gainprodukzioa, ingurumen-degradazioa, eta aktiboen galera bizi duen 

testuinguru europar honetan, nekazaritza-eredu nagusiak azkar batean egokitu 

beharra dauka eta erronka horiei aurre egin beharra die, bere produktuak bestelako, 

kalitateko eta kontsumorako erakargarri bihurtuko duten balioei lehentasuna emanez, 

eta merkaturatzeko bide berriak bilatuz. Halaber, kontsumitzaileekiko topaketa erraztu 

behar du, bai 'hurbiltasuneko bideak' nahiz 'bide laburrak' baliatuz, bai Internet bidez 

(on-line salmenta eta sare sozialen bidezkoa). Halako ekimenak martxan jartzen 

hasiak dira gure lurraldean toki erakundeak eta nekazaritzako elikagaien enpresak 

beraiek ere. Bestalde, Cederna Garalur Elkarteak bere ekarpena egin nahi du ITERA-

AA proiektuaren bidez; horretarako, nekazaritzako elikagaien sektorean egindako 

berrikuntzen inguruko jarduera onen inbentarioa eginen du, baita sentsibilizazio- 

jardunaldiak eta produktua berritzeko proiektuak martxan jartzeko banakako laguntza 

ere. Laguntza hori beste hainbat arlotan ere emanen du: besteak beste, bide laburreko 

komertzializazio esperientzietan eta prestakuntzan, enpresei beren lehiakortasuna 

hobetzea ahalbidetze aldera,, tokian tokiko gure produktuei balioa gehituz eta tokiko 

elikadura-gobernantza sortuz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. irudia. ITEERA-AA proiektua. Bazkideen mapa. 

Syndicat Mixte du Pays de Figeac (FR)  

Conseil Général de la Corrèze  (FR) 

Diputación Provincial de  Granada 

Cederna Garalur Elkartea  (ES) 

SERGAL S.Coop.  

ADRAVE S.A.  (PT) 
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ITEERA-AA programak 2 urteko iraupena du, 2014ko abendura bitartean, eta 

736.276,00 €-ko aurrekontua du. Sei bazkide ditu, Espainiakoak, Frantziakoak eta 

Portugalekoak.  

 

4.4.2. Parte hartzea mintegietan eta jardunaldietan : 'Emprende 2012' azoka eta 

Enpresarean 

 

Bestalde, 2012an Cederna Garalur Elkarteko 'enpresak eta enplegua' arloko kideek 

hainbat ekitalditan parte hartu zuten; horietan, harremanetan paratzen ziren tokiko 

enplegua sustatzen lan egiten duten entitateak eta erakundeak erakunde publikoekin 

eta enpresekin. Horrela, irailean 'Emprende 2012' azokan ('SPRI'k, Euskal Autonomia 

Erkidegoan enpresen garapena sustatzen duen agentziak antolatua) hartu genuen 

parte; besteak beste, parte-hartzeko dinamiketan oinarritutako bestelako prestakuntza-

metodologiak aztertzeko, enpresa-komunikazioko lengoaia berriak aztertzeko, eta 

esperientziak trukatzeko foroak sortzeko.  

 

Azpimarratzekoa da Cederna Garalur Elkarteak 'Enpresarean' azokan parte hartzeko 

jaso zuen gonbidapena. Enpresarean euskaraz diharduten enpresen lehenengo azoka, 

helburua izanik beren produktuak edo zerbitzuak euskaraz ematen dituzten enpresen, 

elkarteen eta erakundeen arteko harremanak sustatzea, lan-harreman berriak 

bultzatuz, taldean lan egiteko moduak aztertuz eta negozio-bide berriak zabalduz. 

Elkartea bere lan-arloetan (enpresak, toki-erakundeak, herritarrak) euskara erabili ohi 

duen tokiko garapen-erakunde baten ordezkari gisa joan zen, eta, horrez gain, euskara 

darabilen lurralde fisiko baten ordezkaria da, Nafarroako Mendialdearena, hain zuzen 

ere. Cederna Garalur Elkarteak gonbidapenari baietza emanda, stand bat paratu zuen; 

horretan elkartearen proiektuak egon ziren ikusgai, eta Nafarroako Mendialdeko 

hainbat enpresaren erakusleiho ere izan zen.  

 
7. irudia. Enpresarean. Donostia, 2012ko urria. Cederna Garalur Elkartearen standa. 
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5. Ondarea, turismoa, merkataritza eta zerbitzuak   
 

 
Turismo eta zerbitzuak, merkataritza eta ondarea Cederna Garalur Elkartearen 

barnean gero eta garrantzi handiagoa hartzen joan den arloa da; bai sortu dituen 

zerbitzu eta proiektuengatik, bai sektoreak azken urteotan izan duen hazkundeagatik. 

Enplegua eta jarduera sortzeko gaitasuna berriki gainbegiratu diren lurralde-

diagnostikoetan ageri da. 2012an, egin diren kontratuen % 71 zerbitzu-arlokoak izan 

dira: 1.035 kontratu, eta 1.900 enpresa inskribaturik CNAEn. 

 

Cederna Garalur Elkarteak, sektore horien garapena bultzatzeko, lau (4) arlo nagusi 

lantzen ditu. Ikus ondorengo irudia.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. irudia. Cederna Garalur Elkartea. Ondarearen, Turismoaren, Merkataritzaren eta Zerbitzuen 

arloa. Lan-arloak 

 

 

5.1. Zerbitzu espezializatuak: "Nafarroako Mendiald ea" 

turismo-xedearen kalitate-plana eta kalitate-sistem ak 

 
 
Planaren helburua da Nafarroako Mendialdearen kalitatea turismo-xede gisa hobetzea. 

Planaren organo kudeatzailea Cederna Garalur Elkartea da. Xedeko kalitate-plana, 

teknikoki SICTED gisa ezaguna (Xedeko Turismo Kalitaterako Sistema Integrala), 

Nafarroako Gobernuak (Kulturako, Turismoko eta Erakunde Harremanetako 

 
Zerbitzu espezializatuak: xedeko kalitate-
plana eta kalitatearen Q 

 
Nafarroako Mendialderako proiektuak 

 

Prestakuntza 
 

 
Laguntza sustatzaile publikoei eta pribatuei 

 

 

 
 

Mahai sektoriala: 
 

"Nafarroako 
Mendialdea" 

turismo-mahaia  
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Departamentua) finantzatu du, eta Turismo Idazkaritzak bultzatu du, Espainiako 

Turismo Institutuaren (TURESPAÑA) eta FEMPen bidez.  

 

 

 

 

 

Cederna Garalur Elkarteak koordinatzen du plana, bera ere erakunde kudeatzaileko 

('Kalitate Batzordea') partaidea izanik. Aipatu batzordean honako hauek hartzen dute 

parte: Kulturako, Turismoko eta Erakunde Harremanetako Departamentuko ordezkari 

batek, Cederna Garalur Elkartearen zuzendaritza-batzordeko hamalau ordezkarik, 

Nafarroako turismo-erakundeetako bi ordezkarik, 'Nafarroako Mendialdea' xedeko 

turismo-partzuergoetako bi ordezkarik, eta jarduera-eremuaren barnean dauden eta 

turismoa garatzen jardunbide frogatua duten udaletako hiru ordezkarik.  

 

Planak hiru jarduera-ardatz ditu: jarduera onen eskuliburuak, prestakuntza eta xedean 

egindako inkestak.  

 

14. taula. Xedeko Kalitate Plana Garapen-agentzien araberako emaitzak 

Tokiko garapenerako agentzia Laguntzak JOE (*) 
ezaugarriak Prestakuntza  Inkestak 

Agoitz - Irunberri 8 5 7 21 

Baztan/Urdazubi/Zugarramurdi 13 17 17 10 

Zangoza eskualdea 2 2 2 19 

Esteribar/Aezkoa/Erroibar 11 1 1 0 

Sakana 1 2 2 11 

Leitzaran / Larraun / Ultzama 24 15 17 20 

Malerreka / Bertizarana / Bortziriak 19 9 10 84 

Erronkari / Zaraitzu 6 5 5  

Beste batzuk  2 1 2  

Guztira  86 57 63 165 
(*) Jarduera Onen Eskuliburuak 
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5.1.1 "Nafarroako Mendialdea" xedearen kalitate-pla na Jarduera Onen 

Eskuliburuak 

 

Kudeaketa-ereduak eta bezeroarekiko zerbitzu-ereduak biltzen dituen kalitate-sistema 

horren bitartez, turismo-enpresetako eta zerbitzuetako kudeatzaileei eta arduradunei 

arian-arian kalitatearen kulturan murgiltzen laguntzen zaie. Halaber, jarduera-gida bat 

ematen zaie, ziurtapen-sisteman sartzeari begira.  

 

Jarduera Onen Eskuliburuak ezartzeko programa 4 fasetan banaturik dago:  

 

 

 

 

 

 

 

 

2012an, 70 establezimenduk egin zuten bat sistemarekin, 86 laguntza tekniko eman 

ziren, eta Nafarroako Mendialdeko 57 establezimenduk lortu zuten jarduera onen 

eskuliburuaren bereizgarria.  

 

5.1.2 "Nafarroako Mendialdea" xedearen kalitate-pla na. Prestakuntza 

 

Jarduera onen eskuliburuen bereizgarria lortzeko edo ondorengo jarraipenetarako 

ebaluazioen osagarri gisa, SICTEDek establezimenduak prestakuntza-programa bat 

betetzera behartzen ditu. Aipatu programa hiru ziklotan dago banaturik (ikus taula): 

 

• 1. zikloa, bereizgarria lehenengoz lortzen duten establezimenduetarako. 

• 2. zikloa, ondorengo urteetan jarraipena egin behar duten 

establezimenduetarako.  

• 3. zikloa, bereizgarria lortu eta bi urtetara ebaluazioa egiten zaien 

establezimenduetarako. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Informazioa 
Sentsibilizazioa 

Laguntza teknikoa 
Eskuliburuak 

ezartzea 

Ziurtapena  
Ebaluazioak  

(Lehenengoz)  

Jarraipena-Berritzea 
(Ondorengo 
ebaluazioak) 
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15. taula. Prestakuntza-moduluak eta 2012an horietara bildu diren establezimenduak 

Zikloa  Modulua Establezimenduak  
1. modulua: SICTED 
2. modulua: Jarduera Onen 
Eskuliburua 
3. modulua: kudeaketa-
plataforma 

1. zikloa 
Ziurtagiria lehenengoz 
lortu duten 
establezimenduak 

4. modulua: hobekuntzaren 
plangintza 

3 

5. modulua: kexak eta 
iradokizunak 
6. modulua: inkestatzeko 
metodoa 
7. modulua: zerbitzu-estrategia 

2. zikloa 

Ziurtagiria jaso eta 
urtebetera jarraipena 
egiten zaien 
establezimenduak 

8. modulua: legeria aplikagarria 

11 

9. modulua: turismo-marketina 
10. modulua: bezero zailak 
kudeatzea 
11. modulua: mantentze-plana 

 
 
3. zikloa Ziurtagiria lortu eta bi 

urtetara ebaluazioa egiten 
zaien establezimenduak 

12. modulua: teknologia eta 
berrikuntza 

49 

Guztira   63 
 
 
5.1.3 "Nafarroako Mendialdea" xedearen kalitate-pla na. Inkestak xedean 

 
2012. urtean 165 inkesta egin dira guztira kalitatearen inguruan. Aipatu inkestak 

establezimenduek egiten dizkiete zuzenean beren bezeroei, Nafarroako Mendialdean 

turismo-xedeaz gozatzen ari direnen iritzia (bai establezimenduari, bai zonaldeko 

zerbitzuei buruzkoa) bertatik bertara ezagutzeko.  

 

5.1.4 Espainiako turismo kalitaterako sistema, Q zi urtagiria, zabaltzeko 

laguntza teknikoa 

 
Espainiako Turismo Kalitaterako Institutua (ICTE) kalitate-sistemak egiaztatzeko 

entitatea da, turismo-arloko enpresetarako sortua. Jarduera onen eskuliburuen kasuan 

bezalaxe, Q kalitatearen ziurtagiriak urtero ikuskapen bat egitea eskatzen du, nahiz eta 

lehenengoan ez bezala, zerbitzua ordaindu behar izaten den; turismo-

establezimenduak Turismo Kalitaterako Sistemara (Q ziurtagiria) atxikitzeko kostuak 

ordaindu behar ditu, baita marka erabiltzeko eskubideak, ikuskapen-kostuak eta 

laguntza teknikoa ere.  

 

Cederna Garalur Elkartearen turismo-arloak, ICTEk Nafarroan duen ordezkaria den 

aldetik, honako eginkizun hauek betetzen ditu:  
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• Turismo-kalitatearen Q ziurtagiriari buruzko sentsibilizazio eta zabalpen 

ekintzak lurraldean. 

• Ziurtagiria lortzen interesa duten turismo-zerbitzuei eta –establezimenduei 

bideratutako aholkularitza eta laguntza teknikoa. 

 

2012. urtean, Nafarroako Mendialdeko 17 establezimenduk jaso dute lehenengoz edo 

berritu dute kalitatearen Q ziurtagiria. Horrez gain, Elkarteko turismo-arloak 135 

laguntza tekniko eman ditu. 

 

16. taula. Turismo-kalitaterako Q sistema. Garapen-agentzien araberako emaitzak. 

Agentzia 
Atxikipen 

berriak 
Laguntzak  Q ziurtagiriak 

Agoitz - Irunberri  5 2 

Baztan/Urdazubi/Zugarramurdi  9 1 

Zangoza eskualdea 1 8 1 

Esteribar/Aezkoa/Erroibar  4  

Sakana 1 8 1 

Leitzaran / Larraun / Ultzama 1 41 6 

Malerreka / Bortziriak / Bidasoa 1 44 4 

Erronkari / Zaraitzu 1 16 2 

 
 
 
5.2. Kalitate-mahaia  

 
 
 
Nafarroako Mendialdeko turismo-mahaia gure lurraldean turismoarekin lotura duten 

sektore ekonomiko eta zerbitzu publiko guztiek hartzen dute parte, Nafarroako 

Mendialdearen kalitatea, turismo-xede gisa, hobetzea helburu hartuta, horretarako 

Nafarroako Gobernuak diruz laguntzen duen "SICTED" Xedeko kalitate integralerako 

kudeaketa-eredua baliatuz. Horrela, honako hauek hartzen dute parte kalitate-

mahaian: Cederna Garalur Elkarteak (koordinatzailea); Nafarroako Gobernuko Kultura, 

Turismo eta erakundeen arteko Harremanetarako Departamentuko ordezkariek; 

Nafarroako Mendialdeko alkateek; Ibarretako Batzarretako ordezkariek; Nafarroako 

Landa Hotelen Elkarteak; eta Bertizko eta Plazaolako Turismo Partzuergoek.  
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2012an, kalitate-mahaia bitan batzartu da, maiatzean eta azaroan. Lehenengo bileran, 

jarduera onen eskuliburuen 20 ebaluazio-txosten onartu ziren. Bigarrenean, berriz, 37 

ebaluazio-txosten aurkeztu eta onartu ziren. Hortaz, eta arestian ikusi dugunez, gaur 

egun 57 establezimenduk dute jarduera onen eskuliburuen bereizgarria. Horrez gain, 

kalitate-mahaiko partaideek helburu jarri dute erakunde hori bultzatzea Nafarroako 

Mendialdean estrategiak zehazterakoan eta ekintzei lehentasuna ematerakoan 

topaketarako, eztabaidarako eta solaskidetzarako eragile gisa, Cederna Garalur 

Elkarteak sektoreari ematen dion sostengua abiapuntu hartuta, eta sektoreak gaur 

egun bizi duen egoera aintzat hartuta. 

Bestalde, azaroko bileran, Cederna Garalur Elkarteak talde-dinamika proposatu uzien 

bertaratuei, premiak antzemateko, proposamenak egiteko, eta jarduera- nahiz proiektu-

ildoak lehenesteko.  

 
 
 
5.3. Nafarroako Mendialderako proiektuak  

 
 
Lurraldeko enpresekin, toki-erakundeekin, turismo-partzuergoekin eta elkarteekin 

sarean lan egiteak ematen dituen aukerek 'Nafarroako Mendialdea' globalki aintzat 

hartuko duten estrategiak eta proiektu-aukerak bistaratzea ahalbidetzen diote Cederna 

Garalur Elkarteari, hainbat sektore barne hartzeko aukerak albait gehien aprobetxatuko 

dituzten estrategiak eta proiektu-aukerak hain zuzen ere, lurraldeko eragile guztien 

artean sinergiak sortuz. Horrela, 2012an, martxan zeuden hainbat proiektu gauzatzen 

jarraitu genuen, eta beste batzuk proposatu genituen.  

• RCB: “Rural Convention Bureau”. 
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• REPE Zaldi-ostatuen Europako sarea 

• "Hurbileko erromanikoa" izeneko proiektua 

• "Mikologia jasangarria aprobetxatzea" izeneko proiektua 

 

5.2.1 RCB: “Rural Convention Bureau”. 

 
RCB ("Rural Convention Bureau") 

proiektuaren helburua da landa-eremuetan 

profesionalen arteko bileretarako zentroen 

sare bat eratzea, tokian tokikoa eta 

estatukoa. Gaur gero egon badauden udal-

azpiegiturak (kultura-etxeak, gizarte-etxeak, auditorioak, museoak eta abar) 

bileretarako gune gisa erabiliz, RCBren asmoa da tokiko ekonomia suspertzea, 

lurraldeko turismo-zerbitzuak baliatuz (ostatuak, jatetxeak, museoak, turismo aktiboa), 

landa-eremuetan landa-turismoaren urtarokotasuna hautsiko duen zerbitzu-sarea 

(sektore profesionalera bideratuta) garatzeko, eta horrela, Nafarroako Mendialdean 

enplegu-aukera berriak eta bestelakoa izanen den turismo-eskaintza sortu, 

bikaintasuneko turismo-marka bati loturik.  

 

Proiektua bi mailatan gauzatuko da:  

• Tokian-tokian, parte hartzen duen Tokiko Ekintza Talde bakoitzaren barnean. 

• Estatu-mailan; RCB markak elkartutako eskualde-sareak bultzatzen eta 

promozionatzen ditu.  

 

RCB proiektua 2010ean jarri zen martxan, eta 2013an akituko da. Tokian tokiko 5 

ekintza-taldek hartzen dute parte, eta horietatik Cederna Garalur Elkartea 

koordinatzailea da. Proiektuak Nekazaritza, Ingurumen eta Itsas Inguruneko 

Ministerioak (MAGRAMA) finantzatzen du.  

 
2011n, Cederna Garalur Elkarteak Nafarroako Mendialdean profesionalen bilerak 

egiteko gune izan zitezkeen lekuak topatzen lan egin zuen. Bileren turismorako egoitza 

izateko baldintzen gidaliburu bat landu zen, eta, halaber, hainbat txosten egin eta 

ondorio atera ziren Nafarroako Mendialdea bileretarako xede izateko.  
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9. irudia. RCB proiektua. 'Ibilbide-orria' edo proiektuaren plangintza eta garapena. 

 

2012an, eta lurraldeetan esperientzia 

pilotu bat abian paratu aitzin, proiektuko 

bazkideek prestakuntza kualifikatua jaso 

dute, guztiok elkarrekin batera izanen 

ditugun irizpideak izanen dituen 

proposamen bat definitzeko 

ezinbestekoa, halaxe baitagokio nazio-

marka bati. 2012ko prestakuntza-planeko 

berariazko helburuak izan dira:  

• Funtzionamenduaren gakoak eta RCB sareak eginiko proposamenak barne 

hartzen dituen bileren merkatuaren oinarrizko ezaugarriak ezagutzea.  

• Bilerak antolatzeko prozesua ezagutzea, eta horretan parte hartzen duten 

elementuak eta kudeaketa-premiak identifikatzea. 

• Bileren eskaintzak landa-xedeetan bete behar dituen premia funtzionalak eta 

bizipenezkoak barne hartzea.  
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• Eskaintzaren ikuspegia zabaltzea, xedea bere osotasunean barne hartzeko, eta 

xedearen aukerak analizatzeko, bileren turismoa merkatuaren ikuspegitik garatze 

aldera.  

• Irizpideak eta jardunbideak zuzentzea eta bateratzea, proiektuko bazkide direnen 

lurralde guztietan emaitza homogeneoak lortzeko, estatu-mailan. 

• Ezagutzak, lurraldean lanak burutzerakoan nola ezarri behar diren praktikan 

erakusteko banakako laguntza eta laguntza pertsonalizatua ematea. 

 

Prestakuntza hiru ekintza-motatan banatu da:  

• Talde-prestakuntza bazkide guztiendako. Hiru gai teoriko-praktiko landu ziren: 

bileren merkatua; marketina bilerak eta bestelako ekintzak antzematen eta 

antolatzen; lurralde bakoitzean ekintzak martxan jartzeko irizpideak eta tresnak.   

Prestakuntza horretan (2012ko apirila, Ultzama), 12 partaide egon ziren. 

• Bazkide bakoitzarendako tutoretza presentzialak, eskualde bakoitzean emanak.  

• Urrutiko tutoretzak; taldeko prestakuntzako hasierako saioak prestakuntza 

pertsonalizatu eta espezifikoarekin osatzeko (zonalde bakoitzaren egoeretara 

egokitua), eta ikaskuntza hori urrutiko jarraipen-tutoretzekin osatu.  

 

Ekintza Egunak Non Partaideak  

Talde-prestakuntza 

presentziala 

Apirilaren 11-

12a  

• Ultzama 12 

Tutoretza presentzialak Maiatza-

ekaina  

• Antsoain (Cederna Garalur Elkartea) 

• Sevilla (Adelquivir TET) 

• Albacete (Manchuela eskualdea 

garatzeko elkartea) 

• Jerte ( Soprodevaje) 

• Medina de Pomar (CEDER 

Merindadeak) 

10 

Urrutiko tutoretzak Ekaina-iraila   10 

17. taula. RCB proiektua. Jarraipeneko adierazleak: Prestakuntza espezializatua. 2012. urtea 

 

Horrez gain, hasierako prestakuntza eta banakako tutoretzak abiapuntu hartuta, 

egoitzetarako fitxa teknikoen eta komertzialen bi eredu berri landu dira.  
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10. irudia. Taldekako prestakuntza-saioak. Ultzama, 2012ko apirila 

 

Bestalde, maiatzaren 15ean eta 16an, RCB proiektua sektore pribatuari aurkeztu 

zitzaion Auritzen, Zugarramurdin eta Izaban; izan ere, Nafarroako Mendialdeko hiru 

udalerri horiek, bere garaian, bileren turismorako egoitzak izateko aukeratu ziren, 

horretarako azpiegiturak baitituzte. Deialdian 23 lagunek hartu zuten parte: hotelak, 

jatetxeak, jarduera-enpresak, udalak, eta abar 

 

5.2.2 Zaldi-ostatuen Europako sarea (REPE) 

 

REPE proiektua 8 tokiko ekintza-talderen lankidetza-proiektua da, MARMek 

finantzatua. 2009. urtean hasi zen, eta 2013an akituko da.   

 

Proiektua zaldi-turismoaren eta ostatuen inguruan produktu bat sortzera bideratuta 

dago, proiektuaren barnean definituko diren ezaugarriak beteko dituzten zaldi-

ibilbideetan eta ostatuetan oinarrituta; horiei 'Zaldi Ostatuak' deituko zaie. Garatu asmo 

den sektore berri horren xedea da lanbide berriak sustatzea, eta egun lurraldean 

dauden zaldi-enpresen lehiakortasuna hobetzea, baita enpresa-ekimen berriak sortzea 

bultzatzea ere.  

 

2012an, zaldi-ibilbide pilotua (2011n definitua) egokitu da. Espainiako Hipikako Errege 

Federazioak 008zaldi-ibilbide gisa homologatu du.  Ibilbidea “Ultzamako zaldi bideak" 

deitzen da. Ibilbide zirkularra da, 25 km-koa, eta Orgiko hariztian hasi eta Lizaso, 

Larraintzar, Auza, Iraizotz, Eltzaburu, Ilarregi eta Suarben barrena doa. Publizitate-

euskarriak (informazio-taulak eta seinaleztapeneko liburuxkak, esate baterako) 
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Nafarroako Gobernuko Turismo Departamentuak egindako proposamenetara eta 

Orgiko seinaleztapeneko gidaliburura egokitu dira.  

 

 
11. irudia. 'IE-008:Ultzamako zaldi-bideak' ibilbidearen informazio-taula. 

 

 
'IE-008: Ultzamako zaldi bideak' ibilbidearen airetiko bista (Google Earth).Artxiboa helbide 

honetan dago eskuragarri: http://www.cederna.eu/infoturismo/repe/repe.html 
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12. irudia. Bideak garbitzen. Ezkerretara: egokitu aitzin; eskuinetara, garbitu ondoren. 

 

   
13. irudia. 'IE-008: Ultzamako zaldi bideak' ibilbidearen seinaleztapen-taulak. 

 

5.2.3 Mikologia modu jasangarrian aprobetxatzea 

 

2012an, Cederna Garalur Elkarteak "Nafarroako Mendialdeko basoetako mikologia-

baliabidea baloratzea" izeneko proiektua aurkeztu zuen Biodiversidad Fundazioaren 

'Empleaverde 2012' programara. Proiektuaren helburua da Nafarroako Mendialdeko 

mikologia-baliabideari balioa ematea aprobetxamendu jasangarria eginez, eta basoko 

perretxikoak biltzearen eta ekoiztearen arteko oreka lortzea, ekosistema eta tokiko 

herritarren bizimoduak kaltetu gabe.  

 

 

 

Cederna Garalur Elkarteak (lurraldearen garapenerako agentzia) proposamen horren 

aldeko hautua egitea erabaki zuen; batetik, elkartearen iritziz Nafarroako Mendialdeak 

baduelako mikologiaren sektorearen inguruan negozio-hobi berri bat garatzeko aukera 

nahikoa: basoaren kudeaketa, ostalaritza, interpretazioa, eraldaketa eta produktuak 
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saltzea, eta abar. Eta bestetik, natura-eremuak kudeatzeko eta arautzeko aukera bat 

delako.  

 

Maiatzean zehar, Cederna Garalur 

Elkarteak, Ultzamako mikologia-parkea 

kudeatzen duen 'Garrapo' enpresak 

lagundurik, Nafarroako Mendialdean 

perretxiko-biltzaile gehien dituzten eremuak 

identifikatu zituen. Nafarroako Mendialde 

osoari luzatu zion proposamena, eta 

baiezkoa eman zioten Lekunberrik, 

Goizuetak, Leitzak, Gorritik, Arbizuk, 

Lakuntzak, Etxarrik, eta Zaraitzuko eta Aezkoako Ibarretako Batzarrek eta Erroibarko 

Udalak.  

 

Horiekin egindako bileretatik ateratako proposamenak abiapuntu hartuta, Cederna 

Garalur Elkarteak proposamena egin eta Biodiversidad Fundazioari aurkeztu zion. 

Bazkide izan zituen, horretarako, Zaraitzu Ibarreko Batzarra, Aezkoa Ibarreko Batzarra, 

eta Erroibarko Udala.  

 

Azken proiektuak (noiz ebatziko zain) berariazko hiru helburu edo lan-ildo jasotzen 

ditu:  

 

1. Balioestea: Mikologia modu arautuan aprobetxatzeko 3 eremu bultzatzea eta 

sortzea Erroibarren, Aezkoan eta Zaraitzun. 

2. Prestakuntza. Mikologiaren inguruko prestakuntza-ikastaroak. Bat, perretxikoak 

identifikatzen ikasteko (100 ordukoa), eta beste bat mikologia tokiko garapenerako 

tresna gisa ikusteko (25 ordu).  

3. Mikologiak ematen dituen aukeren inguruan sentsibilizatzea eta aukera horiek 

zabaltzea.  

 

Ondorengo grafikoak "Nafarroako Mendialdeko basoetako mikologia-baliabidearen 

balorizazio jasangarria" izeneko proiektuaren lan-ildoetako ekintzak jasotzen ditu. 
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14. irudia. "Nafarroako Mendialdeko basoetako mikologia-baliabidearen balorizazio jasangarria" 

izeneko proiektuaren lan-ildoetako ekintzak  

 
 
5.4. Ondareari balioa ematea: 'Hurbileko erromaniko a' izeneko 

proiektua.  

 
 
 

'Hurbileko Erromanikoa' Nafarroako 

Erdialdeko Partzuergoa eta Cederna 

Garalur Elkartea landu duten 

lankidetza-proiektua da. LEADER 

programaren 4. ardatzak –Landa 

Garapenerako Programak (LGP, 

2007-2013) finantzatzen du: % 55 

Landa Garapenerako Europako 

Nekazaritza Funtsak (LGENF) dira, eta % 45 Nafarroako Gobernuarenak. Proiektuak bi 

urtez iraun du, 2012ko abendura arte.  

 

Hurbileko erromanikoa sortu zen, hain zuzen ere, Nafarroako iparrean eta erdian 

ondare erromaniko aberatsa dagoelako. Urteetan ondare horretan ez da ia batere 

esku-hartzerik egin; hortaz, estilo horrez beren egoerarik puruenean gozatzeko aukera 

dugu. Horren lekuko ditugu Zangozako Santa Maria la Real eliza eta Artaizko San 

Martin eliza, besteak beste. Baliabide horrekin, proiektuak bestelako elementu 

interesgarriak bilduko zituen turismo-produktua diseinatu eta egituratu du, eta balio 

erantsiko eskaintza sortu du, bai eremuko enpresentzat, bai bisitarientzat.  

 
Balorizazioa 

1. EKINTZA. Xede-eremuetan aurretiko azterketa teknikoak egitea 

2. EKINTZA. Hiru arautze mikologikoak legalki sortzea 

3. EKINTZA. Nafarroan mikologiari buruzko on-line atari bat sortzea 

 
Prestakuntza 

4. EKINTZA. Perretxikoak identifikatu eta sailkatzeko ikast. Presentziala. 10 or 

5. EKINTZA. Mikol. eta landa-garapena; ikastaroa. Erdipresentziala (3 ikast.) 

 
Sentsibilizazioa 

6. EKINTZA. Perretxikoak jasotzeko eta jateko jarduera onen liburuxka 

argitaratu. 
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Proiektuak 3 jarduera-ildo ditu: sentsibilizazioa, suspertzea eta zabaltzea eta 

dibulgazioa. Ondorengo taulak 2012an egin diren ekintza garrantzitsuenak jasotzen 

ditu.  

 

Jarduera-ildoa 2012an landutako ekintzak 

Sentsibilizazioa "Petrus maisuaren mezua harrietan" liburua argitaratzea 

Animazioa 

• "Erdi Aroko abenturak" izeneko jolasa.  

• Gymkhanak eta erromanikoari buruzko gida birtualeko 

autogidak. 

Zabalpena  
• www.turismoromanico.com web orria  

• Facebook: https://www.facebook.com/TurismoRomanico 

 

2012an, "Petrus maisuaren mezua harrietan" izenburua daraman liburua eman da 

argitara; 1.500 ale. Material pedagogiko hori haurrei eta helduei dago bideratuta. 

Egileak, Simeon Hidalgo, harria irakurtzen eta XII. mendeko hargin-maisu Petrusek 

erabilitako ikur-lengoaia deszifratzen eta ulertzen erakusten digu. Petrusek 

Itzagaondoa, Untziti, Orbaibar, Oibar, Ezkabarte eta Aezkoa ibarretan egin zuen lan. 

Liburuaren argitalpena osatzeko, egileak harginaren obrekin lotura duten herrietan 

aurkezpena egin zuen. Horrez gain, eliza erromanikoetara bisitaldiak antolatu ziren, 

esku-langile Petrusen ondarea bertatik bertara ezagutzeko.  

 

 

 

18. taula. "Petrus maisuaren mezua harrietan" liburuaren aurkezpen-egunak eta herriak. 

 

Bestalde, 2011 hasi ginen prestatzen "Erdi Aroko abentura" izeneko gymkhanak, 

ekimena suspertzeko ekintzen barnean. 2012an, ekintza horiek landu genituen 

Otsagabian, Oibarren, Orreagan, Zangozan eta Artaitzen. Ekintza horietan 106 

lagunek hartu zuten parte. Gymkhanen egutegia, horiei buruzko berriak eta argazkiak 

Herria Data  

Erreta (Mendinueta) Urriaren 12a 

Garaioa  Urriaren 20a 

Oibar  Urriaren 26a 

Ibargoiti Urriaren 27a 

Naxurieta (Untziti) Azaroaren 3a 

Indurain (Gergetiain)  Azaroaren 18a 
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http://aventuras.turismoromanico.com helbidean jaso ditugu. Dokumentazio guztia 

(gymkhanen gidak, webgunea) gaztelaniaz eta euskaraz dago.  

 

 Gidak eskuragarri Gymkhanak noiz egin ziren 

Herria Autogidatua  Gida 

aktiboa  

Data Partaideak 

Artaitz x x Abuztuaren 4a 32 

Otsagabia  x x Irailaren 22a 20 

Orreaga x x Irailaren 29a 0 (*) 

Zangoza x x Urriaren 13a 25 

Oibar x x Urriaren 27a 31 

Aralarko San Migel x    

PARTAIDEAK GUZTIRA    106 

19. taula. "Erdi Aroko abenturak" gymkhanak. Gida-motak, gymkhanak burutu ziren egunak eta 

partaideak. Orreagan bertan behera geratu zen gymkhana klimatologiaren egoeragatik. 

 

Cederna Garalurren Facebooken https://www.facebook.com/TurismoRomanico bidetik 

eman zen gymkhanen berri.  

 

Azkenik, 2012an 'hurbileko erromanikoa' proiektuaren web orria jarri dugu martxan 

(http://www.turismoromanico.com). Proiektuak iraun duen bitartean lankidetzan jardun 

diren taldeek (Cederna Garalur eta Erdialdearen garapenerako elkartea) garatu 

dituzten animazio-, sentsibilizazio- eta sustapen-ekintza guztien berri ematen du. 

Orrialde horretatik 'Vamos a ver románico' eta 'Petrus maisuaren mezua harrietan' 

liburuak jaisten ahal ditugu; gymkhanei buruzko webgunera sar gaitezke; nahiz 

Nafarroaren erdialdeko erromanikoari buruzko bideo ikus dezakegu.  
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14. irudia. "Erromanikoaren abenturak" gymkhanak. "aventuras.turismoromanico.com" 

webgunearen, gymkhanen eta Oibarko autogidatuaren azaleraren irudiak. 

 
15. irudia. www.turismoromanico.com 
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Hala ere, webgunearen bereizgarria erromanikoaren gida birtuala da, Cederna Garalur 

Elkarteak garatua eta 18 monumentu jasotzen dituena. Tresna horrek balio erantsia 

ematen dio webguneari, teknologia berriak erabiltzen baititu tokiko ondarea zabaltzeko, 

ezagutzera emateko eta horren inguruan sentsibilizatzeko, eta geo-erreferentziazioa, 

3Dko modelatua, infografiak, monumentuen barnealdeko eta kanpoaldeko 360º-ko 

panoramikoak, bideoak eta argazkiak, besteak beste, erabiltzen ditu.  

 

 

 

 

 

Gida birtuala. Galipentzuko San 
Salbatore eliza. 3Dko ikuspegia 

Leireko monasterioa. Kriptaren 
panoramika, kontrol-menuarekin. 

Muskildako Andre Mariaren eliza. 
Argazki-galeria 

 

16. irudia.Erromanikoari buruzko gida birtuala. Bistak 

 

20. taula. www.turismoromanico.com web orria. Erromanikoari buruzko gida birtuala. Fitxa 

bakoitzean jaso ditugun ondare-elementuak eta baliabideak. 

 Kanpoaldearen 
3D 

Barnealdea  Argazki-
galeria 

Kanpoaldearen 
panoramika 

Aurrealdea  Bideoa  

Orreagako Izpiritu 
Sainduren kapera 

x x x    

Belateko Santa Maria 
ospitale monasterioa 

x x x x   

Leireko San Salbatore 
monasterioa 

x x x x x  

Zamartzeko Santa 
Maria monasterioa 

x x x x x  

Muskildako Andre 
Maria 

x x x x   

Artaizko San Martin x x x  x x 
Gergetiaingo San 
Martin 

x x x x x  

Itzagako San Migel x x x x  x 
Oibarko San Pedro x x x    
Usungo San Pedro x x x    
Galipentzuko San 
Salbatore 

x x x    

Abaizko Santa Elena x  x    
Urraulgoitiko Santa Fe x x x x   
Artzibarko Santa 
Maria 

x x x x x  
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Zangozako Santa 
Maria la Real 

x x x  x  

Itxasperriko Santiago x x x x x  
San Tomas, 
Naxurietako apostolua 

x x x    

Aralarko San Migel 
Santutegia 

x x x x x  

 
 
 
5.5. Aholkularitza orokorra turismo-establezimendue i  

 
Turismo-kalitateko zigiluak lortzeko aholkularitza-ekintzez gain, prestakuntzaz nahiz 

proiektuak garatzeaz gain, elkartearen turismo-arloak Nafarroako Mendialdeko 

enpresen eta turismo-sustatzaileen kontsultei erantzuten die. Bide horretan, 3 lan-ildo 

daude:  

 

• Aholkularitza proiektuak garatzeko: proiektuak dinamizatzeko laguntza, informazio 

orokorra ematea, enpresa- eta bideragarritasun-planak, on-line posizionamendua... 

• Finantziazioa bilatzea: hainbat administraziotatik (tokikoak, eskualdekoak, 

ministerioenak, Europakoak) datozen laguntza-deialdietara heltzeko, Cederna 

Garalur Elkarteak dituen tresnen bitartez.  

• Izapideak erraztea: administrazioko izapideak egiteko eta horren jarraipena egiteko 

kudeaketan, bereziki proiektuaren idazketari, aurkezpenari, jarraipenari eta 

justifikazioari dagokienez.  

 

2012. urtean, turismo-arloak halako 99 kontsultari erantzun die.  

21. taula. Aholkularitza orokorra enpresei eta turismo-sustatzaileei bideratuta 

Agentzia Laguntzak 

Agoitz - Ilunberri 4 

Baztan/Urdazubi/Zugarramurdi 38 

Zangoza eskualdea 7 

Esteribar/Aezkoa/Erroibar 1 

Sakana 6 

Leitzaran / Larraun / Ultzama 20 

Malerreka / Bortziriak / Bidasoa 6 

Erronkari / Zaraitzu 17 

GUZTIRA 99 
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5. Grafikoa. Aholkularitza orokorra turismo-sektoreko enpresei bideratuta. Ehunekoak tokiko 
garapen-agentziaka. 
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6. Teknologia Berriak 
 
 
6.1. Alfabetatze digitala: “HURBILDU IKTetar@” prog rama 
 
 
'Hurbildu IKTeta@' programa 2006an sortu zen, Nafarroako Gobernuko 

Telekomunikazioen eta Informazioaren Gizartearen Zerbitzuak finantzatutako ekimena, 

eta foru-erkidegoko hainbat erakunderekin lankidetzan garatua. Azken horiek estuki 

ziharduten lanean toki-erakundeekin eta 

hainbat talderekin teknologia berriak 

zabaltzen. Nafarroako Mendialdean, Cederna 

Garalur Elkartea arduratzen da ikastaroak antolatzeaz eta garatzeaz. Urteetan zehar, 

programaren helburu nagusia izan da 'teknologia digitalen arloan bazterkeria 

pairatzeko arriskuan dauden kolektiboei', hau da, adinagatik nahiz prestakuntzagatik 

informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzeko aukerarik izan ez duten 

eta izango ez duten pertsonei eguneroko bizitzan teknologia berrietarako eta horren 

aplikazioetarako sarbidea erraztea. 'Hurbildu IKTetar@' programa emakumeentzat eta 

65 urtez gorako pertsonentzat da.  

 

Hala ere, 'Hurbildu IKTetar@' programak bilakaera izan du hasierako helburuetan, eta 

horrenbestez, edukietan eta berariazko ekintzetan. 2012an, bi ekintza-mota egin dira:  

• Informatika, Internet eta posta elektronikoa lantzeko hastapen-ikastaroak, 25 

ordukoak, emakumeentzat edota 65 urtez gorako pertsonentzat.  

• 'Internet segurtasunez erabiltzea' izeneko programa, hezkuntza-erkidego osoari 

bideratuta:  gurasoei, irakasleei eta lehen-hezkuntzako 5. eta 6. mailetako ikasleei, 

baita DBHko zikloari ere.  

 

2012an informatika lantzeko 24 hastapen-ikastaro egin dira, 22 udalerritan.  

 

Bestalde, 'Internet segurtasunez erabiltzea' izeneko programaren egitura 1 edo 2 

orduko hitzaldiz osatuta dago, eta lan-dinamikaren ardatza talde bakoitzera egokitzen 

da: gurasoak, irakasleak eta ikasleak. 20. zenbakia duen taulak hitzaldi bakoitzean 

landutako gaiak jasotzen ditu. 2012an, Interneten erabilera seguruaren inguruan 88 

ordu eman dira, Nafarroako Mendialdeko 8 ikastetxetan, sentsibilizazioa lantzeko; hain 

zuzen ere, Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuaren bidez 
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Telekomunikazioen eta Informazioaren Gizartearen Zerbitzuak 2012ko urtarrilean 

egindako gonbidapenari erantzun ziotenak: Arantzako Eskola (Arantza); Otsagabiako 

HLHIP-DBHI (Otsagabia); Lekaroz BHI/ Elizondo (Baztan); Malerrekako landa-eskolak; 

San Juan HLHIP (Irunberri); Xabier Zubiri HLHIP (Zubiri); Sierra de Leyre BHI 

(Zangoza), eta Araxeseko HLHIP (Betelu). 

 

22. taula. Internet segurtasunez erabiltzeko programa. Hitzaldien gaiak taldeen eta hezkuntza-

mailaren araberakoak.  

 

23. eta 24. taulek proiektuaren emaitza nagusiak jasotzen dituzte, baita jarduerak zein 

udalerritan egin diren ere.  

23. taula. Informatika lantzeko hastapen-ikastaroen emaitzak 

 

Taldea Tailerraren izenburua Gaia 

Gurasoak 

Prebentzioan hezten • Internetek ematen dituen 
aukerak eta dituen arriskuak 

• Internet segurtasunez 
erabiltzeko gomendioak 

Irakasleak 

Erronka berriak 
irakasleentzat: segurtasun 

informatikoa 

• Internetek ematen dituen 
aukerak eta dituen arriskuak 

• Internet segurtasunez 
erabiltzeko gomendioak 

Ikasleak: Lehen-
hezkuntzako 5. eta 6. 
mailak 

Eta zu, konektatuta al 
zaude? 

• Sarean pribatutasuna 
edukitzeko oinarrizko arauak 

• Ciberbullinga 
Ikasleak: DBHko 1. eta 2. 
mailak 

Sare sozialak 
• Sare sozialak 

Ikasleak: DBHko 3. eta 4. 
mailak 

Identitate digitala 
• Identitate digitala 

 Ikastaroak  Partaideak Udalerriak 

Mendialde Beherea 3 30 3 
Baztan - Urdazubi -
Zugarramurdi 2 18 2 
Bortziriak - Malerreka - 
Bertizarana 3 34 3 
Pirinioaurreko arroak 3 21 2 
Erroibar - Aezkoa -
Esteribar 2 25 2 
Leitzaran - Ultzama -
Larraun 3 27 3 
Erronkari - Zaraitzu  3 34 2 
Sakana 3 34 3 
Beste batzuk 2 21 2 

GUZTIRA 24 257 22 
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24. taula. Internet segurtasunez erabiltzeko programa. 

Herria / eskualdea Ikastetxea 

Orduak guztira 

(irakasleak eta 

gurasoak) 

Gelak 

Partaideak 

guztira 

(ikasleak) 

Arantza Arantzako Eskola 6 1 13 

Betelu Araxes HLHIP  8 3 21 

Lekaroz - Elizondo Lekaroz BHI -

Elizondo 

32 15 273 

Ilunberri San Juan HLHIP 6 1 11 

Malerreka (Sunbilla, 

Narbarte eta Ituren) 

Malerrekako landa-

eskolak 

8 2 30 

Zangoza Sierra de Leyre BHI 14 14 296 

Otsagabia Otsagabia HLHIP-

DBHI 

8 4 36 

Zubiri Xabier Zubiri HLHIP 6 4 22 

GUZTIRA   88 42 733 

 

6. Grafikoa. Informatika lantzeko hastapen-ikastaroetan parte hartu dutenak, garapen-agentzien 

arabera  
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6.2. Herritarrentzako zerbitzuak: administrazio ele ktronikoa. 
 
 
 
2012. urtean, Cederna Garalur Elkarteak administrazio elektronikoak egunerokoan 

dituzten onuren eta aplikazioen inguruko zabalpen-lanarekin jarraitu du Nafarroako 

Mendialdeko herritarren artean. Programak ordu beteko saio praktikoak izan ditu, eta 

'enpresak' arloak antolatu du, Europako Batasunak eta Nafarroako Gobernuak 

finantzatuta LGP programako LEADERen 4. ardatzaren (2007-2013) bitartez. 

Programara bildutakoek hainbat kontsulta egin zitzaketen: nola lortu ziurtagiri digitala, 

nola instalatu eta esportatu informatika-ekipoetan, ziurtagiri digitalaren erabilerak tokiko 

administrazioan eta Nafarroako Gobernuarekin, eta abar. Martxoan eta ekainean 7 

tailer eman dira, eta denetara 43 lagunek hartu dute parte.  

 

Herria Data Partaideak 

Lekunberri  Martxoaren 6a 6 

Leitza Apirilaren 12a 6 

Izaba Apirilaren 17a 6 

Otsagabia Apirilaren 24a 6 

Agoitz Maiatzaren 2a 6 

Lesaka Ekainaren 4a 5 

Doneztebe Ekainaren 12a 8 

GUZTIRA  43 

 

25. taula. Ziurtagiri digitalari eta administrazio elektronikoari buruzko saioak. 

 

6.3. Cartorural proiektua  
 
 

 
Lankidetza-proiektua da Cartorural, Ingurumen, Landa eta Itsas Inguruneko 

Ministerioak (MARM) finantzatua. Gaztela eta Leongo eta Nafarroako 7 bazkidek 

hartzen dute parte. Proiektuaren helburua da informazio geografikoko sistema (IGS) 

erabiltzea, lurraldean jasotako eta ikusgailu kartografiko baten bidez analizatutako 

informazioa eta datuak abiapuntu hartuta, lurraldean proiektu berriak analizatzeko, 

ebaluatzeko eta horien inguruko plangintza egiteko.  
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Proiektua, 2012ko ekainean bukatua, bi fasetan garatzen da:  

• Lehenik, lurraldeaz aztertu nahi diren hainbat alderdiri buruzko geruza 

kartografikoen biblioteka bat sortu (informazio geografikoa eta politikoa, 

azpiegiturak, ingurumena, natura- eta kultura-ondarea, adierazle estatistikoak, eta 

abar), eta metodologia bat garatu, datu-eredu bati jarraituz informazioa jasotzeko.  

• Biblioteka horiek ustiatu, hainbat aplikazio baliatuz; besteak beste, 2Dko ikusgailu 

kartografikoa, jokaleku birtual bat eta sakelatarako aplikazioak.  

 

7. Grafikoa.  Garapen kartografikoaren eskema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012an, datu horiek erabiltzeko aplikazioak martxan jartzen lan egin da ia osorik. 

Horrela, hainbat baliabide abiarazi dira.   

• Ikusgailu kartografikoa, 2Dn 

• 3D ikusgailua 

• Errealitate handituko aplikazio bat. 

• On-line bidezko prestakuntza-atari bat. 

• GEOLEDER aplikazioa, inbertsio publikoak kontsultatzeko.  

 

Horrez gain, 'cartorural' aplikazioaren bidez, Cederna Garalur Elkarteak Nafarroako 

Mendialdean martxan jarri diren hainbat ekimen lagundu ditu: besteak beste, Baztan - 

Bidasoako industria-batzordeak eskualde horietan industriarako izaten ahal diren 

lurzoruak identifikatzeko azterketa; eskualdeko garapen-agentzientzako nahiz lurralde-

diagnostikoak  lantzeko adierazle demografikoak eta ekonomikoak ateratzeko eta 

lantzeko laguntza. 

 

6.3.1 Ikusgailu kartografikoa, 2Dn  

 

Cartoruralen ikusgailu kartografikoak (http://visor.cartorural.es helbidean eskuragarri) 

aukera ematen du proiekturako garatutako geruza kartografikoetan jasotako 
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informazioa bistaratzeko eta aztertzeko. Geruza kartografiko horiek 8 gai nagusitan 

taldekatuta daude: oinarrizko kartografia, natura-ondarea, ondare historiko eta 

kulturala, ekipamenduak eta zerbitzuak, turismoa, tokian tokiko produktuak, datu 

soziodemografikoak eta sozioekonomiakoak.  

 

6.3.2 3D ikusgailua edo 3Dko hegaldi birtuala ( http://visor.cartorural.es ) 

 

Cederna Garalur Elkarteak lantzen duen lurraldearen 3Dko jokaleku birtual baten 

gaineko lurraldearen alderdirik nabarmenenak izan daitezkeenak (ondarezkoak, 

naturalak, turistikoak nahiz ekonomikoak), nolabait ere Nafarroako Mendialdean 

lantzen ari diren proiektuekin lotutakoak, erakusten ditu 3D ikusgailuak.. Proiektu 

horiek Cederna Garalur Elkarteak berak bultzatutakoak nahiz tokiko erakundeek 

bultzatutakoak izan daitezke.  

 

3D ikusgailuak arlokako 7 gai nagusi ditu, bigarren mailako 24 eremu, eta edukiei 

buruzko 80 geruza. Geruza horietan sartutako elementuak ikusgailuan bistara daitezke 

'tooltip'ekin batera; horrek, bistaratutako elementuari buruzko informazioa gehiago 

ematen du, besteak beste, helbidea, GPS koordenatuak eta elementuen deskribapena. 

Halaber, 3D ikusgailuak programatutako 9 ibilbide gehitu ditu, eta horiek automatikoki 

hegaldatzen dute lurraldea aurrez ezarritako ibilbide bati jarraituz.  

 

 
16. irudia. Cartorural, 3D ikusgailua. Orreaga eta GR-651 Done Jakueren Bidea  
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26. taula. Cartorural proiektua. 3D ikusgailua. Adierazleak 
 

Gai nagusiak 7 
Azpi-eremuak 24 
Gehitutako informazio-geruzak 80 

 
 

17. irudia. Cartorural proiektua. Hegaldi birtualaren edukiak  
 
 

 
 

 
 

6.3.3 Errealitate handituko aplikazioa.  

 

Smartphone sakelakoentzako errealitate handiko aplikazioak 

aukera ematen du multimedia-informaziora sartzeko (testua, irudiak 

edo bideoak), aurrez definitutako 5 ibilbidetan sartutako hainbat 

punturen gainean. Cederna Garalur Elkartearentzat diseinatutako 

aplikazioak bost ibilbide handi ditu (GR-65.1, Frantziako Done 

Jakueren Bidea; GR-65.3, Aragoiko done Jakueren Bidea; 

Erronkariko abelbidea; Plazaolaren natura-bidea; eta Bidasoaren 

natura-bidea), eta 85 puntu, 7 eremutan multzokatuta: informazio 

orokorra, natura-ondarea, herri-usadioak, kultur ondarea eta 

 Oinarrizko 

kartografia 

Interpretazio-zentroak:  

Hidrografia 

Azpiegiturak 

Cederna Garalur 

Elkartearen zerbitzu-sarea 

Enpresak  

Esku-langileak 

Feriak eta azokak 

Ekintzaileei babesa 

emateko zerbitzuak.  

Kultura -ondarea  

Kultura-intereseko 

ondasunak 

Erromanikoko 

monumentuak 

Etnografia eta herri-

usadioak 

Natura -ondarea  

Natura interpretatzeko 

zentroak 

Natura-eremu babestuak 

Behatokiak 

Natura-monumentuak 

 

Larrialdietako 

zentroak 

Osasun-zentroak 

Kontsultategiak 

Suhiltzaile-etxea 

Foruzaingoa 

 

Turismoa  

Ostatuak 

Jatetxeak 

Ibilbide luzeak 

Turismo-zerbitzuak 

Turismo aktiboa 

 

Hegaldatutako ibilbideak  

Erronkariko abelbidea 

Zaraitzuko abelbidea 

Aezkoako abelbidea 

Bidasoako natura-bidea 

Sakana-Irurtzun – Plazaola natura-bidea 

Baztango Done Jakueren Bidea 

Frantziako Done Jakueren Bidea 

Aragoiko Done Jakueren Bidea 
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museoak, ostatuak eta hiri-arkitektura. 

  

'Cederna Garalur' izena duen aplikazioa eskuragarri dago, jaisteko, http://icairn.org 

web orrian, Android eta Iphone sistema eragilea duten bertsioetarako.  

 

 
18. irudia. 'icaim.org'ren orrialde nagusia, eta 'Cederna Garalur' aplikazioaren descarga. 

 

27. taula. Cartorural proiektua. Errealitate handituko aplikazioa. Adierazleak. 

Adierazle globalak 

Ibilbideak  5 

Txertatutako puntuak guztira 85 

Gaien arabera: Gehitutako puntuak guztira 

Etnografia 6 

Informazioa 12 

Azpiegiturak 1 

Leku interesgarriak  10 

Aisia 12 

Paisaia 23 

Ondarea 21 

GUZTIRA  85 

Adierazleak: Puntuak ibilbideka eta gaien arabera 

 GR-65.1 

Done 

Jakueren 

Bidea 

GR-65.3 

Done 

Jakueren 

Bidea 

Erronkariko 

abelbidea 

Plazarolaren 

natura-

bidea 

Bidasoaren 

natura-

bidea 

Etnografia 1 1 3 1 0 

Informazioa 3 3 4 1 1 
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Azpiegiturak 1 0 0 0 0 

Leku 

interesgarriak 

1 2 2 5 0 

Aisia 2 3 3 2 2 

Paisaia 3 3 5 7 5 

Ondarea 4 9 2 1 5 

GUZTIRA 15 21 19 17 13 

 

6.3.4 E-learning ataria (formacion.cartorural.es) 

 

Cartorural proiektuak Moodle-ren oinarritutako e-learning aplikazioa garatu du, 

informazio geografikoko sistemaren (IGS) inguruan prestatzeko. Denetara hiru 

prestakuntza-ikastaro eman dira, maiatza eta ekaina bitartean, eta horietan Nafarroako 

mendialdeko 8 lagun matrikulatu ziren.  

 

 
19. irudia. http://formacion.cartorural.es prestakuntzarako ataria. 

 

6.3.5 GEOLEADER aplikazioa 

 

GEOLEADER aplikazioak funts publikoekin finantzatutako proiektuei buruzko 

kontsultak egiteko aukera ematen du. Aplikaziora Cartorural-en web orritik sar daiteke: 

www.cartorural.es.  
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7. Informazioa eta komunikazioa, partaidetza eta 

berdintasuna 
 

 

7.1. Presentzia Interneten: www.cederna.es   
 
 
 
Usadioz, Cederna Garalur Elkartearen web orriaren helburua izan da elkarteak 

Nafarroako Mendialdean egiten duen lanaren, eta elkarteak lurraldean garatzen dituen 

proiektuen berri ematea. Aipatu proiektuek enpresekin, turismoarekin eta teknologia 

berriekin, besteak beste, dute lotura, eta hainbat programaren finantziazioa dute: 

Nafarroako Gobernuaren eskualde-funtsak, estatukoak nahiz Europakoak. Horrela, 

berrien, web orriaren eta hedabideei helarazitako prentsa-oharren bidez, 'Komunikazio' 

arloa elkarlanean jardun da alfabetatze digitaleko prestakuntza-ikastaroen, laneko 

orientabideen eta ekintzaileentzako eta enpresentzako kudeaketa-ikastaroen berri 

ematen.   

 

 

 

20. irudia. Cederna Garalur Elkartearen www.cederna.eu web orria 
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Horrez gain, eta arestian aipatu 

bezala, 2012. urterako, komunikazio 

arloaren helburuetako bat Nafarroako 

Mendialdeko gaurkotasunarekiko 

elkarreragina indartzea izan da, eta 

tokiko garapenerako proiektuak 

zabaltzen lagundu du, sustatzaileen 

iritziz proiektu horiek bikainak eta 

beste eskualdeetan garatzeko modukoak baitira. Ildo horretan, 2012. urtearen 

erdialdean, komunikazio arloak notizia-maila berri bat sortu du, "Desde la Montaña / 

Mendialdetik" izenekoa. Horretan, tokiko garapen-agentzien bidez Cederna Garalur 

Elkartea presente dagoen lurraldetik zuzenean datozen berriak jasotzen dira.  Horrela, 

2012ko azken hiruhilekoan, 8 berri eman dira argitara kategoria berri horretan.  

 

Bestalde, 2012. urtean 'Actualidad / Berriak' informazio-aldizkaria berrinterpretatzea 

erabaki da, eta horren ordez on-line bidezko Informazio-agerkari bat garatzen da; 

ekonomikoagoa, eta, batez ere, malguagoa eta azkarragoa editatzeari eta 

argitaratzeari dagokienez. Formatu berri hori 2012ko abuztuan kaleratu genuen. 

Buletinak (gaztelaniaz eta euskaraz) 3 atal ditu: 'berriak', gaurkotasuna duten 

lauzpabost berrirekin; 'agenda', elkartearen jarduera-egutegiaren berri ematen duena; 

eta 'irudiak', Nafarroako Mendialdeko jarduera irudietan jasotzen duen atala, argitara 

emandako berriak zabaltzeko, nahiz tokian tokiko gertaeren berri emateko baliagarria.  

 

Buletin elektronikoak eskuragarri daude elkartearen web orrian, 'Argitalpenak -> 

Berriak' atalean, eta posta elektronikoren bidez banatzen zaie gure elkartekideei 

(gehienak toki-erakundeak), baita enpresa-elkarteei, merkataritza-ganberei, tokiko 

garapen-erakundeei (Nafarroan eta beste autonomia-erkidegoetan) eta Cederna 

Garalur Elkartearekin harremanetan dauden partikularrei ere.  

 

2012an zehar, 4 buletin eman dira argitara; abuztuan, irailean, urrian eta azaroan..  
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21. irudia. 'Actualidad / Berriak' buletina.  1. zk., 2012ko abuztua 

 

www.cederna.es  webguneko adoerazleak 

● 12.101 bisitari 

● Batez besteko egonaldia lekuan: 1 eta 3 minutu bitartekoa 

● Bisita berrien ehunekoa: % 70 ingurukoa. 

● Bisitatutako gako-hitzak: Cederna Garalur, Kedada, Kedada emprendedora, 

huertas, biomasa, Cederna, Cederna.eu, acércate a kas TIC, plan de 

desarrollo rural navarra 2011 
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28. taula. www.cederna.es web orria eta Cederna Garalur Elkartearen buletina. Adierazleak. 

 

Adierazle orokorrak 

Argitara emandako berriak, guztira 41 

Agenda jasotako gertaerak, guztira 40 

Web orriaren bidez zabaldutako gertaerak, guztira  4 

'Actualidad / Berriak' buletina: guztira.  4 

'Actualidad / Berriak' buletina: Argitara emandako berriak, guztira 23 

'Actualidad / Berriak' buletina: Harpidedunak  400 

Berriak kategoriaren arabera 

Enpresak eta Sustatzaileak 10 

Orokorra 8 

Aukera-berdintasuna 1 

Tokian tokikoa: “Desde la Montaña/Mendialdetik” 8 

IKTB 1 

Proiektuak 9 

Turismoa 4 

GUZTIRA  41 

'Actualidad / Berriak' buletina. Berriak kategoriar en arabera 

Enpresak eta Sustatzaileak 4 

Orokorra 4 

Tokian tokikoa: “Desde la Montaña/Mendialdetik” 8 

IKTB 1 

Proiektuak 4 

Turismoa 2 

GUZTIRA  23 
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7.2. Tokiko hedabideekin sinatutako lankidetza-hitz armena  
 
 
Cederna Garalur Elkartearentzat hedabideak bitarteko garrantzitsua dira Elkartearen 

jardueraren berri emateko. Hori dela-eta, hedabideetan presentzia edukitzen saiatzen 

da, bai tokian tokikoetan, bai eskualde- nahiz estatu-mailakoetan ere; horretarako, 

prentsa-oharrak, deialdiak, elkarrizketak eta Cederna Garalur Elkarteak urtean zehar 

antolatzen dituen gertakarietarako gonbidapenak baliatzen ditu.   

 

2012an, Cederna Garalur Elkarteak tokiko hedabideekiko harremana estutzearen 

aldeko apustua egin du. Hedabide horiek (prentsa idatzia, irratia eta telebista), 

eskualdeetako eta herrietako bizimoduari estuki lotuak, konfiantza-maila handia 

jasotzen dute Nafarroako Mendialdeko herritarrengandik, eta tokiko gaurkotasunaren 

erreferente bihurtu dira. Bestalde, hedabide horiek murrizketak pairatu dituzte azken 

urteotan, eta horrek arriskuan jarri ditu. Bi alderdi horiek (ekonomikoa eta onura 

soziala) aintzat hartuta, Cederna Garalur Elkarteak lankidetza-hitzarmena sinatu zuen 

tokiko 16 hedabiderekin (prentsa, irratia eta telebista), hiru helburu nagusirekin:  

• Hedabide horiei ekonomikoki sostengua ematea  

• Eskualdeen artean Nafarroako Mendialdean enpleguaren, kulturaren, ondarearen, 

ingurumenaren, gizartearen eta bestelako arloen inguruan sustatzen diren 

esperientziak, estrategiak, politikak eta ekimenak trukatzea bultzatzea.  

• Herritarren eta toki-erakundeen artean 'Nafarroako Mendialdea' identitatea 

bultzatzea, mendialde hori antzeko arazoak dituen eremu geografiko eta humano 

gisa ulertuta. Eremuak, bestalde, tresna propioa du: 'Cederna Garalur Elkartea' 

tokiko ekintza-taldea, hain zuzen ere, bere metodologiarekin: LEADER. 

 

Hitzarmen horren ondorioz, 2012ko bigarren seihilekoan, Cederna Garalur Elkarteak 

denetara 118 ohar eman ditu argitara tokiko hedabideetan: prentsa-oharrak, 

erreportajeak eta elkarrizketak; besteak beste, landa-garapenari buruzkoak, teknologia 

berriei, turismoari, ondareari eta aukera-berdintasunari buruzkoak. 
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29. taula. Lankidetza-hitzarmena sinatu duten tokiko hedabideak 

Prentsa idatzia Irratia Telebista Udal-hedabideak 

Mendixut Aralar Irratia Xaloa Telebista Al revés 
 

Bierrik Fundazioa. Guaixe Karrape irratia 
 

 El Tuto 
 

Ttipi Ttapa Xorroxin 
 

 Xinple! 
 

Ametza Kultur Taldea. Pulunpe 
Bierrik Fundazioa.  

Beleixe 
 

 Itzaga 
 

Mailope Elkartea. Mailope Irati irratia  Ilunberri 
 

   Mendialde Beherea 
 

30. taula. Cederna Garalur Elkarteak presentzia izan duen beste hedabide batzuk 
 

Hedabideak 
Diario de Navarra  
Diario Noticias 
Diario Vasco 
Desarrollo Rural y Sostenible (Red Rural Nacional) 
Newsletter ReDR (Red Española Desarrollo Rural) 

 

 
7. Grafikoa. Tokiko hedabideekin sinatutako lankidetza-hitzarmena Argitara emandako berriak 

gaika. 
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7.3. Europari buruzko informazio-zerbitzua, 'Europe  Direct' 
 
 
 
Cederna Garalur Elkartearen Europari buruzko informazioa ematen duen Europe 

Direct gunea Europako Batzordeko Prentsa eta Komunikazio Zuzendaritza Nagusiaren 

"Europe Direct Sarea" izenekoaren partaidea da. Sarea Europa osoan barrena 

kokatuta dauden 480 gunek, gutxi gorabehera, osatzen dute. Zentro horiek eginkizuna 

da Europar Batasuna eta horren instituzioak Europako herritarrei hurbiltzea, Europako 

Batasunari, bere jarduerei eta programei buruzko informazioa sortuz, zabalduz eta 

emanez.  

 

Sare horren partaide izanik, Nafarroako Mendialdean, Cederna Garalur Elkartearen 

'Europe Direct' informazio-zentroaren helburuak dira:  

 

• Toki-erakundeei eta partikularrei Europar Batasuneko legeriari, politikei, programei 

eta finantza-laguntza jasotzeko aukerei buruzko informazioa ematea.  

• Europako gaien eta landa-garapenaren inguruan esperientziak eta hausnarketak 

trukatzeko topaguneak antolatzea. 

• Aktiboki lan egitea Europako beste informazio-zentroekin eta europar espiritua 

duten beste erakundeekin, Europako proiektuak martxan jartzen bazkideak 

bilatzeko sareak ezartze aldera. 

 

Cederna Garalur Elkartearen Europe Direct Europako informazio-zentroak, sareko 

kideak, honako erakunde eta elkarteekin dihardu lankidetzan:  

 

• Europako Batzordearen Komunikazio Zuzendaritza Nagusia: Europako Europe 

Direct Sarea 

• Europako Batzordeak eta Parlamentuak Espainian duten ordezkaritza. 

• UrdimbrED: Landa-eremurako Europari buruzko informazio-zentroen elkartea. Gaur 

egun Europako zazpi informazio gunek osatzen dugu (garai bateko 'landa-

carrefourrak'), eta Tokiko Ekintza Taldeen antzeko harrera-egituretan edo 

antzekoetan txertatuta gaude.  

• Estatuko Landa Sarea, UrdimbrED-ek egiten duen jarraipenerako batzordeko kide 

gisa. 
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Gaur egun, Cederna Garalur Elkartearen 'Europe Direct' zentroa Nafarroan halako 

egitura duen bakarra da. Horregatik, zentroak ematen dituen zerbitzuak Nafarroako 

Mendialdetik haratago doaz. Harbidedun ugariri bidaltzen die informazio-agerkaria, eta 

azoketan eta topaketetan hartzen du parte.  

 

2012an, honako ekitaldi hauetan hartu dugu 

parte: Ikaslearen Nazioarteko Topaketan 

(Iruñea, martxoaren 7a eta 8a); 'Nekazaritza-

politika eta Europako landa-garapena 

eraberritzeko gakoak' izeneko jardunaldian 

(uztaila), EHUk antolatua Europako Udako 

Ikastaroen barnean. Halaber, Cederna Garalur 

Elkarteak azaroaren bukaeran Lesakan antolatu zuen ekintzaileentzako eta 

enpresentzako 'KEDADA' zabaltzen eta antolatzen parte hartu genuen. Abenduan, 

Europe Direct zentroak Landa Garapenerako Esparru Berriari (2014-2020) buruzko 

jardunaldia antolatu zuen Ilunberrin (70 lagunek hartu zuten parte).  

 

 

 

 

2012ko bigarren seihilekoan ere, Europe Direct zentroak bere profila eman zuen 

Facebook-en https://www.facebook.com/europedirectcedernagaralur; denetara 41 

sarrera txertatu dira.  

 
22. irudia. Cederna Garalur Elkartearen Europe Direct zentroaren Facebook-eko kanala 

 

Horrez gain, eta ohikotasunez, Europe Direct informazio-zentroak honako zerbitzuok 

ematen ditu:  
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• Aldizkari elektronikoa: aldizkari ofizialek jasotzen dituzten laguntzetan eta 

subentzioetan espezializatua: eskualdeko aldizkariak, estatukoak eta Europakoak: 

NAO, BOE, EBAO; udaletara, ekipo teknikoetara eta lurraldean interesa duten 

beste eragileei igortzen zaizkie. 2012. urtean, 12 buletin eman dira argitara, eta 400 

jasotzaileri igorri zaizkie. 

• Europako Batzordearen urteko lehentasunak ikertzea eta horien zabalpena egitea. 

2012an, 3 aldizkari monografiko elektroniko argitaratu ziren: 'Europako kohesio-

politika, 2014-2020' (martxoa); 'Zure eskubideak Interneten' (abuztua); eta 'Rioko 

gailurra + 20' (urria).  

• Kontsultak: bazkideak bilatzea, intereseko berriak, liburutegia, araudiak, Europako 

bestelako esperientziak. 2012an, 463 kontsultari erantzun zitzaien; horietako anitz 

(393) posta elektronikoz.  

 

31. taula. Cederna Garalur Elkartearen Europe Direct zentroa. Jardunak antolatzea eta horietan 

parte hartzea. 

Jarduera Data Non Gaia Parte-hartze mota  

Ikaslearen nazioarteko 

erakusketa 

Martxoaren 

8-9a 

Iruña Enplegua Laguntza 

Hitzaldia 

Europako nekazaritza-

politika eta landa-eremuetako 

enplegu-politika aldatzeko 

gakoak 

Uztailaren 

9-10a 

Donostia Landa Garapena.  

Europa 

Ikastaroan parte 

hartu 

Ekintzaileen KEDADA Azaroaren 

27a 

Lesaka Enplegua, 

enpresa-ekimena 

Zabalpenean 

lagundu 

Jardunaldia: 'Landa-

garapenerako esparru berria, 

2014-2020' 

Azaroaren 

11a 

Ilunberri Landa Garapena.  

Europa 

Antolakuntza 
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8. Grafikoa. Europari buruzko informazio zentroa, Cederna Garalur Elkartearen Europe Direct. 

Arreta egindako kontsultak, kontaktuaren arabera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langileak: 18Europar Batasuna
21 Telefonoa: 31

Posta 
Elektronika 

393 
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8. Emaitza ekonomikoak   
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