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SARRERA  

Cederna Garalur Elkartea tokiko ekintza-talde da, Nafarroako iparreko 130 erakunde publiko 

eta pribatu, lurraldearen ehun sozioekonomikoaren ordezkagarri, biltzen dituena.  

Cederna Garalur Elkartea 1991n sortu zen, irabazi asmorik gabeko erakunde gisa. Azken 

helburua da Nafarroako Mendialdeko gizartearen eta ekonomiaren garapena bultzatzea, 

herritarren bizi-kalitatea hobetzeko estrategiak eta ekintzak bultzatuz, zerbitzu-sare publikoa 

eta pribatua finkatuz, landa-eremuko biztanleriari eusteko eta bertara erakartzeko.  

Elkartearen lan-esparrua Nafarroako iparraldeko erdialdea da, 'Nafarroako Mendialdea' izenez 

ezagutzen den hori, 120 udalerritan eta 5.000 km2-ko eremuan 80.000 biztanle pasatxo dituen 

eremu geografikoa. Cederna Garalur Elkarteak, bere zerbitzuak herritar guztiei emateko, 

eskualde mailako 8 garapen-agentzia ditu lurraldean, toki-garapenerako eragileek kudeatuak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. irudia. Ezkerretara, Cederna Garalur Elkartearen mapa. Eskuinetara, toki-garapenerako agentziak 

2015eko abenduaren 31n, Cederna Garalur Elkarteak 130 erakunde bazkide zituen; 105 

erakunde publiko eta 25 erakunde pribatu: nekazaritzako sindikatuak, enpresaburuen 

elkarteak eta elkarte sektorialak, Merkataritza Ganbera eta herritarren elkarteak.  

Aldi berean, Cederna Garalur Elkartea "Espainiako Landa Garapenerako Sareko" (REDR) kidea 

da, baita Nafarroako Marketin Klubekoa eta ANELekoa ere (Nafarroako Lan Enpresen Elkartea). 

Halaber, Nafarroako Turismo Kontseiluan parte hartzen du, baita Nafarroako Lurralde 

Estrategiaren Gizarte Kontseiluan ere.  

Halaber, Cederna Garalur Elkartea Xedeko Turismo Kalitaterako Sistema Integralak (SICTED) 

kudeatzen duen 'Nafarroako Mendialdea' Turismo Kalitaterako Batzordeko kidea eta erakunde 

koordinatzailea da, berau Nafarroako Gobernuak finantzatua. Orobat, Espainiako Turismo 

Kalitaterako Institutuaren (ICTE) eskualde-ordezkaritza da, turismo-kalitatearen Q zigilua 

kudeatzen duena.  

Cederna Garalur Elkarteak, halaber, bere baitan jasotzen du"Europe Direct" Europari buruzko 

informazio Zerbitzua, Europako Batzordeko Komunikazio Zuzendaritza Nagusiak finantzatua, 
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eta elkartea da Nafarroako Europe Direct zentro bakarra. Zerbitzu horren bitartez, elkartea 

UrdimbREDeko kidea da ("Europako landa-eremuetako informazio-guneen elkartea"), eta hori, 

aldi berean, Estatuko Landa-eremuen Sarearen jarraipenerako Lantaldeko kidea da.  

 

 

 

1. grafikoa. Cederna Garalur Elkartera elkartutako erakundeak 

 

 

2. irudia. Basoa Suites, http://www.basoasuites.com. 'Nafarroako Mendialdea' 2007-2013 LGP 

programak finantzatutako proiektua. 2013-2015 urte bitartean 
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1. taula. Elkartutako erakundeen koadroa 

UDALERRIAK UDALERRIAK 

Abaurregaineko Udala Rocaforteko Kontzejua 

Abaurrepeko Udala Aurizko Udala 

Aribeko Udala Esteribarko Udala 

Garaioako Udala Luzaideko Udala 

Garraldako Udala Orreagako Udala 

Hiriberri Aezkoako Udala Erroibarko Udala 

OrbaItzetako Udala Araizko Udala. 

Orbarako Udala Beteluko Udala 

Agoizko Udala Larraungo Udala 

Artzibarko Udala Lekunberriko Udala 

Eloko Udala Aranoko Udala 

Oroz Beteluko Udala Aresoko Udala 

Urrotz Hiriko Udala Goizuetako Udala 

Lizoainibar - Arriasgoitiko Udala Leitzako Udala 

Ibargoitiko Udala Ilunberriko Udala 

Itzagaondo Ibarreko Udala Erromantzatuko Udala 

Longida Ibarreko Udala Urraulgoitiko Udala 

Untziti Ibarreko Udala Urraulbeitiko Udala 

Irañetako Udala Beintza Labaiengo Udala 

Irurtzungo Udala Bertizaranako Udala 

Uharte Arakileko Udala Donamariako Udala 

Arakil Ibarreko Udala Doneztebeko Udala 

Ollarango Udala Elgorriagako Udala 

Arbizuko Udala Eratsungo Udala 

Arruazuko Udala Ezkurrako Udala 

Bakaikuko Udala Iturengo Udala 

Etxarri Aranazko Udala Oizko Udala 

Lakuntzako Udala Sunbillako Udala 

Baztango Udala Urrozko Udala 

Urdazubiko Udala Zubietako Udala 

Zugarramurdiko Udala Itzako Udala 

Arantzako Udala Burgiko Udala 

Berako Udala Gardeko Udala 

Etxalarko Udala Izabako Udala 

Igantziko Udala Erronkariko Udala 

Lesakako Udala Urzainkiko Udala 

Altsasuko Udala Uztarrozeko Udala 

Olaztiko Udala Bidankozeko Udala 

Urdiaingo Udala Espartza Zaraitzuko Udala 

Ziordiko Udala Ezkarozeko Udala 

Oibarko Udala Itzaltzuko Udala 

Kasedako Udala Jaurrietako Udala 

Eslabako Udala Otsagabiko Udala 

Ezporogiko Udala Orontzeko Udala 

Galipentzuko Udala Zangozako Udala 

Xabierreko Udala Anueko Udala 
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Lergako Udala Atezko Udala 

Ledeako Udala Basaburuko Udala 

Petilla de Aragoneko Udala Imozko Udala 

Zareko Udala Ultzama Ibarreko Udala 

Esako Udala  

 

IBARREKO BATZARRAK 

Erronkari Ibarreko Batzarra 

Aezkoa Ibarreko Batzarra 

Zaraitzu Ibarreko Batzarra 

MANKOMUNITATEAK 

Sakanako Mankomunitatea 

 

ERAKUNDE SEKTORIALAK 

Sakanako Enpresaburuen Elkartea (AES) 

AMUR (Nafarroako landa-eremuetako emakumeen elkartea) 

ANEL (Nafarroako Gizarte Ekonomiako Enpresen Elkartea) 

ARESPA (Ondare Historikoa Berriztatzen duten Enpresen Espainiako Elkartea) 

Zuhaitz Zaharren Lagunen Elkartea 

Nafarroako Elikagai Artisauen Elkartea 

BKZ (Bidasoa Kultur Zerbitzuak, SL) 

CAIXA BANK 

Nafarroako Merkataritza eta Industria Ganbera 

CCOO (langile batzordeen konfederazio sindikala) 

NNPEK (Nafarroako Nekazaritza Produkzio Ekologikoaren Kontseilua) 

Denok Bata Federazioa 

EHNE (Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna) 

FORESNA/ZURGAIA (Nafararroako Baso Elkartea) 

Sustrai Erakuntza Fundazioa 

GURELUR (Ingurune naturala babesteko Nafarroako funtsa) 

JOSENEA (lan-elkartea) 

Nafarroako Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa 

NAPARBIDEAK (Nafarroako ohiko artisau-elikagaien Elkarte Kooperatiboa) 

NAPARLUR (elikadura-arlokoak ez diren esku-langileen Nafarroako elkartea) 

RECKREA (Nafarroako Landa Hotelen Elkartea) 

Sakana Garapen Agentzia 

Sakanako Dendari, Ostalari eta Zerbitzuen Elkartea 

UAGN (Nafarroako nekazarien eta abeltzainen batasuna) 

UCAN (Nafarroako nekazaritza-kooperatiben batasuna) 
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Cederna Garalur Elkarteko gobernu-organoak 

Elkartearen estatutuen arabera, batzar nagusia, zuzendaritza-batzordea, batzorde betearazlea 

eta presidentetza dira elkartearen gobernu-organoak.  

BATZAR NAGUSIA 

 Elkartearen organo subirano eta gorena da.  

 Eginkizunak: elkartearen garrantzizko agiri organikoak onartzea, eta 

garrantzi handieneko aferak lantzea.  

 Osaera: elkartutako erakunde guztiak. 

ZUZENDARITZA 
BATZORDEA 

 Elkartearen gobernu, kudeaketa, administrazio eta ordezkapenerako kide 

anitzeko organoa. 

 Eginkizunak: Batzar nagusiak hartutako erabakiak gauzatu; batzarrari 

urteko ekonomia-txostena eta jardueren oroitza-txostena aurkeztu; 

aurrekontuak landu; eta elkartutako erakundek ordaindu beharreko 

kuotak.  

 Osaera:  34 ordezkari: eskualde-erakundeetako 17 ordezkari; gizarte-

erakundeetako 13 ordezkari; bestelako elkarte eta erakundeetako 4 

ordezkari.  

BATZORDE 
BETEARAZLEA 

 Kide anitzeko organoa: bere lurralde-eremuan elkartera aurkeztutako 

proiektuak bultzatzen, aztertzen, irizpena ematen, erabakitzen eta 

bideratzen ditu.  

 Osaera. Zuzendaritza-batzordeko 19 ordezkarik osatzen dute: toki-

erakundeetako 9 kide ordezkarik, erakunde sektorialetako 8 ordezkarik, 

eta gizarte-erakundeetako bi ordezkarik.  

PRESIDENTETZA 

 Elkartearen organo betearazlea 

 Eginkizunak: legezko ordezkapena egin, kide anitzeko gobernu-organoak 

deitu eta buru izan, administrazioa eta kudeaketa, eta betearaztea. 

 

Estatutuen arabera, Elkarteko gobernu-organoak parekideak izanen dira; xede horretarako, 

sexu bakoitzak % 40 eta & 60 bitarteko ordezkaritza izanen du.   
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LAN ESTRATEGIA  

Lan- baiolak  

Cederna Garalur Elkartearen lan-balioak honako hauek dira: elkartea, Nafarroako Mendialdea, 

Leader metodologia, parte-hartzea, lankidetza, eta aukera- eta genero-berdintasuna. 

 

1. irudia.  Cederna Garalur Elkartearen balioak eta helburuak. 

1991n eratuz geroztik, eta 25 urtez, Cederna Garalur Elkartea Nafarroako iparraldeko toki-

garapenerako ezinbesteko tresna bihurtu da.  

 Cederna Garalur Elkarte bat da; hau da, Nafarroako Mendialdetik, Mendialdean, 

Mendialdearekin eta Mendialdearentzat lan egiten du, bertako herritarrekin, enpresekin 

eta erakunde publiko eta pribatuekin harreman estuan; horiek dira, funtsean, Cederna 

Garalur Elkarteak garatzen dituen jardueren arduradunak eta onuradunak.  

 Tokiko ekintza-talde gisa, Cederna Garalur Elkartea 'LEADER' lan-metodologia ezartzen du, 

"bottom-up"en (behetik gora) oinarrituta; alegia, Elkarteak epe luzera proposatzen dituen 

estrategiak tokian tokiko premietatik sortzen dira, eta, aldi berean, eskaera horiei 

erantzungo dieten proiektuak eta ekimenak martxan jartzeko esparru da.    

 Cederna Garalur Elkartea Nafarroako Mendialdeko herritarrek, enpresek eta erakunde 

publikoek parte hartzeko foro egonkorra eta iraunkorra da, lurraldearen ezagutza 

elkartzen duena.  

Elkartea

Nafarroako 
Mendialdea

LEADER Lan-
metodologia

Parte-hartzea

Berdintasuna

Landiketza

Garapen 
endogenoa

Garapen jasangarria

Garapen 
harmonizatua
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 Horrenbestez, Cederna Garalur Elkarteak ondo baino hobeto ezagutzen ditu eskualdeetako 

premiak eta gabeziak, eta aldi berean, esperientziak elkarri trukatzeko aukera ematen du.  

 Aldi berean, Cederna Garalur Elkarteak bere proiektu propioak kudeatzen ditu, eta aipatu 

premiei soluzio berritzaileak emanen dizkieten proiektuen inguruko aholkua ematen du.  

 Cederna Garalur Elkarteak lankidetza bultzatzen du tokian-tokian, eskualde-mailan, 

nazioan, baita Europa mailan ere, lankidetza hori tokiko garapenerako eragilea den aldetik.  

 Cederna Garalur Elkarteak konpromisoa hartu du aukera-berdintasunarekin Nafarroako 

Mendialdean, eta zehazki, landa-eremuko emakumeekin.  

 

Helburuak 

Cederna Garalur Elkartearen azken helburua da "Nafarroako Mendialdearen garapen 

endogenoa, jasangarria eta bateratua suspertzea":   

 Garapen endogenoa, lurraldearen ekonomia-, natura-, kultura-, eta giza baliabideak 

baliatuz.  

 Garapen jasangarria, alde bikoa: ingurumenekoa eta ekonomiaren arlokoa; baliabide 

endogenoak adimenez eta modu berritzailean erabiliz, gizarte- eta ekonomia-ehuna 

erabiliz, herritarren galera saihestuz, eta Nafarroako iparreko landa-eremuen 

bideragarritasuna bermatuz.  

 Nafarroako Mendialdeko eskualde guztien garapen harmonizatua, esperientziak elkarri 

trukatzea ahalbidetuz, eta guztionak diren jardun-elementuak identifikatuz.  

 

Lan- esparruak  

Helburu horiek lortzeko, Cederna Garalur Elkarteak bost lan-esparru zehaztu ditu: parte-

hartzea eta berdintasuna eta komunikazioa; lehen sektorea eta baso-sektorea; turismoa, 

merkataritza eta zerbitzuak; ekintzailetza babestu; eta toki-garapenerako estrategiak.  

 

 

2. irudia. Cederna Garalur Elkartearen lan-arloak 



 

11 

 

Grafikoki, lan-arlo horiek behetik gora erakusten dute LEADERen ikuspegia. Horrela, 

Nafarroako Mendialdeko baliabideak enplegu-aukera berriak sortzeko zutabe bihurtzen dira. 

Hori guztia baliagarria zaigu ikuspegi integrala izango duten toki-garapenerako estrategia 

handiak definitzeko, Cederna Garalur Elkartea aitzindari dela, Nafarroako Mendialdeko 

ekonomia- eta gizarte-eragileak tartean sartzen dituen ikuspegia, esku-hartzeen eragina 

areagotuz tokiko ekonomiarekiko eta herritarrekiko.  

Zerbitzuak  

Jarraian, Cederna Garalur Elkarteak Nafarroako Mendialdean bere onuradunei (toki-

erakundeak, enpresak, langabetuak, ekintzaileak eta elkarteak) ematen dizkien zerbitzu 

nagusien laburpena jaso dugu.  

 

Parte-hartzea, berdintasuna, 

komunikazioa 

Aholkularitza, genero berdintasunerako planen inguruan 

Eskualde-, nazio- eta Europa mailako lankidetza 

Europari buruzko informazio zerbitzua, 'Europe Direct' 
  

Energia eta lehen sekorea Energia-eragimeneko zerbitzuak 
  

Turismoa 
Turismo-kalitateko planak 

Kalitatearen Q 
  

Enplegua, ekintzailetza eta enpresak 

Lan-orientazioa 

Ekintzailetzarantz motibatzeko dinamikak 

Gaitasun pertsonalei eta ekintzailetza-gaitasunei buruzko 

orientazioa 

Bideragarritasun-planak 

Lege-, zerga- eta administrazio-laguntzei buruzko informazioa 

Izapidetzea 

Prestakuntza 

Enpresen arteko lankidetza 
  

Toki-garapenerako estrategiak 

Tokiko garapen-agentziak 

Tokiko plangintza-foroak koordinatu eta horietan esku hartu 

Proiektuak kudeatu eta koordinatu 

Finantziazioa bilatu eta lortu 

LGP programa kudeatu 

2. taula. Cederna Garalur Elkarteak ematen dituen zerbitzuen laburpen-koadroa 

 

 

Lantaldea  

Zerbitzu horiei euskarri emateko, Cederna Garalur Elkarteak 18 laguneko lantaldea dauka. 

Hainbat ezagutza eta gaitasundun dituzte, eta elkartearen proiektuak definitzen eta garatzen 

inplikatzen dira.  
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Talde horrek hainbat finantzaketa-iturri identifikatzen, erakartzen eta kudeatzen ditu, 

elkartearenak berarenak edo elkartutako erakundeenak diren proiektuak martxan jartzeko. 

GIZA BALIABIDEAK 18 

  

LANTALDE TEKNIKOA  

Zuzendaritza-gerentzia 1 

Enplegu- eta toki-garapeneko eragileak 7 

Administrazioa eta kudeaketa 4 

Landa Garapeneko Programaren kudeaketa 1 

Enpresak, ekintzailetza, enplegua eta prestakuntza 2 

Turismoa eta turismo-kalitatea 1 

teknologia berriak, informazioa eta komunikazioa 1 

 

BALIABIDE TEKNIKOAK 

Eskualdeko garapen-agentziak 7 

Jendeari harrera egiteko bulegoak 17 

Europari buruzko informazio-bulegoa, 'Europe Direct' 1 

Zerbitzu-zentroak (Arbizu, Lesaka, Izize) 3 

3. taula. Cederna Garalur Elkartearen giza baliabideak eta baliabide teknikoak. 

 

 

 

3. irudia. Cederna Garalur Elkartearen zerbitzu-sarea Nafarroako Mendialdean. 
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Enpleguko eta landa-garapeneko agentziak 

Cederna Garalur Elkarteak zortzi tokiko enplegu- eta garapen-eragile ditu (TEGE); zazpi 

emakume eta gizon bat, zortzi eskualdetan lanean dihardutenak. 

 

4. irudia. Cederna Garalur elkartearen garapen-agentzien banaketa 

Enplegu- eta tokiko garapen-eragile baten (ETGE) helburu nagusia da bere eskualdeetako giza, 

ekonomia- eta gizarte-baliabideak bideratzea eta suspertzea, lurraldeko ekonomia-, gizarte- 

eta politika-eragileen artean topaketa- eta lankidetza-esparruei bidea emanez, finantziazio-

aukerak identifikatuz, foroetan parte hartuz, eta tokian tokiko ekimenak eta proiektuak 

koordinatuz.  

Ildo horretan, toki-garapenerako agentziak dira Cederna Garalur Elkartearen lantaldearen eta 

horien eskualdeen arteko solaskideak. Batetik, Cederna Garalur Elkarteak toki-erakundeen, 

enpresen, elkarteen eta herritarren eskura jartzen dituen zerbitzuen berri ematen diete, eta 

bestetik, Cederna Garalur Elkarteari lurraldearen errealitatearen, premien, tokiko ekimenen, 

epe ertain eta luzerako garapenerako planen berri ematen diote, eta Nafarroako Mendialdean 

ezagutzaren transferentzia errazten dute LEADER metodologia ezarriz, eta Nafarroako 

Mendialdearen garapen jasangarrian eta harmonikoan laguntzen dute.  
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3. irudia. Tokiko garapen-agentzien lan-printzipioak 

Hortaz, Cederna Garalur Elkartearekin koordinaturik, tokiko garapen-agentziek honako 

eginkizunak berengana ditzakete:  

 Lurraldearen analisia. Lurraldeari buruzko azterlanak, eta proiektuak  landu tokiko 

erakunde publiko eta pribatuentzat.  

 Finantziazio-aukerak identifikatu; eskualdekoak, nazio-mailakoak nahiz Europakoak, 

landa-garapenerako programak barne. 

 Finantza- eta giza baliabideak atzeman. Cederna Garalur Elkartearen bitartez nahiz 

bestelako iturriak baliatuz, proiektuak martxan jarri ahal izateko.  

 Enplegua sustatu, langileak aukeratzeko prozesuetan lagunduz, enplegua bilatzeko iturriak 

identifikatuz, curriculum vitaeak idatziz.  

 Ekintzailetza sustatu, ekintzailetza izaeraren inguruan sentsibilizazio eta motibazio 

ekintzak bultzatuz, lan-orientazioaren bidez, negozio-ideiak araztuz.  

 Enpresak sortzen eta horiek sendotzen lagundu, bideragarritasun-azterketak prestatuz, 

legeriari, fiskalitateari eta administrazioari buruzko informazioa emanez, laguntza 

publikoei buruzko informazioa emanez eta laguntza horiek bideratzen lagunduz, eta 

kontaktuen sarea eratuz.  

 Tokian tokiko dinamizazioa: tokian tokiko foroetan parte hartu eta koordinatu.  

 Proiektuak kudeatu eta koordinatu, eta horietan parte hartu, lurraldearen natura- eta 

kultura-ondarea berreskuratzeko eta balioa emateko, gizarte-jasangarritasuna lortzeko, 

Agenda 21erako, turismo-kalitaterako, berdintasun-planak lantzeko, eta lurraldeko 

enpresa- eta gizarte-ehuna finkatzen laguntzeko.  

 

 

 

 

 

4. irudia. Tokiko garapen-agentzien eginkizunak 

Lurraldearen 
analisia

Finantziazioa 
identifikatu eta 

bildu
Enplegua sustatu

Ekintzailetzarako 
sostengua

Enpresei babesa
Tokian tokiko 
dinamizazioa

Proiektuak kudeatu 
eta koordinatu

 Eskualdearen errealitatearen, ahulezien, indarren eta aukeren analisia.  

 Tokiko garapena lurraldeko baliabideak erabilita. 

 Ekintzen eta proiektuen epe luzerako ikuspegi integratzailea. 

 Tokian tokiko eragile ekonomiko eta sozialekiko lankidetza.  

 Martxan jarritako ekintzen eraginaren ebaluazioa. 

 

Printzipio orokorrak Zeharkako printzipioak 

Aukera-berdintasuna 

Ezagutzen transferentzia 

Ekonomia- eta ingurumen-

jasangarritasuna 

Berrikuntza eta kalitatea 
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CEDERNA GARALUR ELKARTEAREN BERDINTASUN PLANA  

2012. URTEAN, Cederna Garalur Elkarteko zuzendaritza-batzordeak genero-berdintasunerako 

plan bat idaztea onartu zuen, helburua izanik genero-berdintasunaren printzipioa gure 

erakundearen jardueran txertatzea, bai barneko kudeaketari dagokionez, bai barne- eta 

kanpo-komunikazioan elkartutako erakundeekin eta bestelako erakunde eta instituzioekin; 

besteak beste, Nafarroako Gobernuarekin, hedabideekin eta enpresa-elkarteekin.  

Aipatu genero-berdintasunerako 2015-2019 plana 2015. urtean onartu zen. Planak 21 neurri 

jasotzen ditu, Cederna Garalur Elkarteak 2015-2019 aldian gauzatu beharrekoak, Elkartean 

antzeman diren eta genero-berdintasuna txertatzea zailtzen dituzten oztopoak ezabatze 

aldera.  

2015ean, honako neurriei eman zitzaien lehentasuna:  

 Genero-berdintasunerako planaren jarraipenaz arduratuko den egitura teknikoa 

aukeratu, zuzendaritza-batzordeko eta Cederna Garalur Elkarteko lantaldeko kidek 

osatuta.  

 Informazio-ildo iraunkor bat ireki, elkartutako erakundeei bideratuta, genero-

berdintasunerako planari eta berdintasunerako politikei buruzkoa.  

 Hizkeraren erabilera ez-sexistari buruzko prestakuntza, Cederna Garalur Elkarteko langileei 

bideratuta.  

 

Udal-hauteskundeak izan zirela-eta, Elkarteko karguak berritzeak neurri horiek gauzatzea 

moteldu zuten, eta horrela, 2015ean:  

 Hizkeraren erabilera ez-sexistari buruzko prestakuntza-ikastaro bat egin zen, Cederna 

Garalur Elkarteko langileei bideratuta. Denetara 14 lagunek hartu zuten esku; 3 gizonek eta 

11 emakumek.  

 

 Bestalde, elkartearen estatutu berriek, batzar nagusiak 2015ean onartuek, erakundearen 

gobernu-organoak parekideak izateko konpromisoa hartu zuten; alegia, bi sexuen arteko 

ordezkaritza % 40 eta % 60 bitartekoa izanen da. Konpromiso horrek eragina izan du udal-

hauteskundeen ondorioz egindako kargu-berritzean; zuzendaritza-batzordea parekidea izatea 

ahalbidetu du, eta genero-etena murriztea batzar nagusian. Ikus ondorengo grafikoa:      
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2. grafikoa. Cederna Garalur Elkartearen batzar nagusiaren eta zuzendaritza-batzordearen osaeraren 

arteko alderaketa, 2015-2019 aldirako. Batzar nagusiak ez du elkartearen estatutuetako V. Kapitulua 

betetze . Elkartearen gobernu-organoak eratzeko, aintzat hartuko da gutxienez % 40ko eta gehienez % 

6 ko partaidetza bi sexuetako edozeinetarako.” 

 

 

5.irudia.  Hizkera ez-sexistari buruzko prestakuntza-ikastaroa. Antsoain. 2015eko maiatzaren 27a. 

 

Gizonak

69%

Emakume

ak

31%

Batzar Nagusia 2015-2019

Gizonak

59%

Emakume

ak

41%

Zuzendaritza Batzordea2015-2019
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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 horien eginkizuna da Europar Batasuna eta horren instituzioak Europako herritarrei 

hurbiltzea, Europar Batasunari, bere jarduerei eta programei buruzko informazioa 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 izaera duten beste 

erakundeekin, Europako proiektuak martxan jartzen bazkideak bilatzeko sareak ezartze 

aldera. 

Sareko kidea den Cederna Garalur Elkartearen Europe Direct Europako informazio-zentroak 

honako erakunde eta elkarteekin dihardu lankidetzan:  

 Europako Batzordearen Komunikazio Zuzendaritza Nagusia: Europako Europe Direct 

guneen Sarea 

 Europako Batzordeak eta Parlamentuak Espainian duten ordezkaritza. 

 UrdimbrED: Europari buruzko informazio-zentroen elkartea landa-eremuetarako. Europari 

buruzko informazioa ematen duten sei gunek osatzen dute, bestelako tokiko ekintza-

taldeetan edo antzekoetan integraturik.  

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

Gaur egun, Cederna Garalur Elkartearen 'Europe Direct' gunea Nafarroan halako egitura duen 

bakarra da. Horregatik, zentroak ematen dituen zerbitzuak Nafarroako Mendialdetik hareago 

doaz. Harpidedun ugariri bidaltzen die informazio-agerkaria, eta azoketan eta topaketetan 

hartzen du parte.  

2015ean, gure informazio-zentroak Europako POCTEFA "Interreg" (Espainia, Frantzia eta 

Andorraren arteko mugaz gaindiko lankidetza-esparrua), SUDOE (Europako hego-

mendebaldea) eta Interreg Europe (Europar Batasunerako lurralde-artekoa) izeneko 

lankidetza-programen lehenengo deialdiei buruzko informazioa eman zuen. Horrez gain, 

irailean eta urrian Interreg programak abian paratzeko mintegietan egon ginen.  

Gainera, enpleguarekin eta ekintzailetzarekin lotura zuten Europari buruzko albisteak 

zabaltzen lan egin genuen; alderdi horretan, esate baterako, informazio-zerbitzuak lana 

bilatzera bideratuta Europar Batasunak "Navarra Jobs" foroan enpresei, ikasleei eta langileei 
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bideratutako sareei eta zerbitzuei buruzko erakusketa-stand batekin hartu zuen parte. Aipatu 

foroa ekinaren 11n egin zen Iruleko Baluarte auditoriumean.  

 

 

 

 

6.. irudia. 'Europe Direct' informazio-zerbitzuaren standa Navarra JOBS foroan. Iruñea, 2015eko 

ekainaren 11 

Halaber, Europar Batasunari buruzko informazio-ekintzen barnean, informazio-zerbitzua 

Nafarroako eta Europako erakundeei buruzko jardunaldian parte hartzera gonbidatu zuten. 

Mendabian antolatu zen jardunaldia 2015ean; horretan, Europako erakundeen 

funtzionamenduari buruzko hitzaldia eman zuten.  

Informazio-agerkariak (ia 600 harpidedun dituzte) bi edukitan banatu dira:  

 Informazio-aldizkari orokorrak; eskualdeetako eta Europako laguntzei buruzkoak, NAOk, 

BOEk eta Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialak (EBAO) argitaratzen dituzten 

informazioak jasotzen dituztenak; eta Europarekin lotura duten albisteak, bazkideak 

bilatzeko eskaerak, lehiaketak, EBren enplegu-eskaintzak, eta Europako argitalpenak. 

 "Informazio-alertak"; alegia, intereseko albiste bati buruzko aldizkari berezi 

monografikoak: Europako deialdi bat, Euroscola lehiaketa, Europako erakundeen enplegu-

eskaintza, intereseko argitalpena, eta abar. 

2015ean, Europaren Eguna ospatu zen Zangozako Sierra de Leyre BHIn. Europar Batasunean 

barrena Gynkhana birtuala antolatu zen, Europako kulturei, historiari eta geografiari buruzko 

galdera-erantzunen lehiaketa txiki bat. Horretan, ikastetxeko DBHko 3. eta 4. mailako ikasleek 

hartu zuten parte.  

Gainera, Europe Direct zentroak EuropCOM kongresura gonbidatuak izan ginen. Bruselan 

informazio-zentroen batzar nagusiarekin batera burutu zen, urrian.  
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2015ean: 

 Europari buruzko informazio-guneek Bruselan (Belgika) urrian Europari buruzko 

informazio-zentroek egin zuten  batzar nagusian parte hartu genuen.  

 Irailean eta urrian, Interreg POCTEFA programa eta SUDOE programa martxan jartzeko 

mintegietan parte hartu genuen, Zaragozan eta Santanderren, hurrenez hurren.  

 Moderna Fundazioak, Mantukiok eta "nomeparo.eu" atariak antolatu zuen "NAVARRA 

JOBS" ekimena zabaltzen lagundu genuen, eta ekitaldi horri buruzko standa jarri genuen 

ekainaren 11n Iruñean.  

 "Bidaiatu Europan barrena" izeneko gynkhana birtuala antolatu genuen Zangozako Sierra 

de Leyre BHIrekin lankidetzan, Europaren Egunaren ospakizunak zirela-eta.  

 Instituzioei buruzko jardunaldietan parte hartu genuen, Mendabian, azaoan. 

 25 informazio-aldizkari argitaratu eta bidali genituen, eta 14 informazio-alerta, batez beste 

60 pertsona eta erakunderi.  

 338 kontsultari egin zitzaien arreta. 

 

 

7. irudia. Europaren Egunaren ospakizuna Zangozako BHIn. 2015eko maiatzaren 12a 
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8.irudia. EuropCOM kongresua. Brusela, 2015eko urria 

 

 

 

3. grafikoa. Cederna Garalur Elkartearen Europe Direct gunea. Erantzundako kontsulten ehunekoa, 

komunikabidearen arabera 
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6

Bisitariak

Posta elektronika
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Beste 'Europe Direct' 

zentroei kontsulta 
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ENERGIA ERAGIMENEKO ZERBITZUA 

Cederna Garalur Elkartearen energia-

eragimeneko zerbitzua 2015ean sortu zen, 

Nafarroako Mendialdeko toki-erakundeek izan 

ohi duten premia bati erantzuteko, hau da 

energia aurreztea bi aldetatik: energia-

fakturaren kostua murriztea, eta energia-

kontsumoa murriztea, energiaren 

aprobetxamendua eragimen handiagorekin 

burutuz.  

Hortaz, zerbitzu horren helburua da Nafarroako Mendialdeko toki-erakundeei, enpresei eta 

herritarrei  energia aurrezten laguntzea, energiaren kontsumoaren eragimena hobetuko duten 

neurriak proposatuz.  

Horrela, energia-eragimenaren arazoa aukera bihurtzen zaigu:  

 Energia aurrezteak aukera ematen die toki-erakundeei aurrekontua beste kontu-sail 

batzuetara bideratzeko, eta horrela gizartearen jasangarritasunean lagundu.  

 Kostuak murrizteak enpresen lehiakortasunari egiten dio mesede.  

 CO2 isurketak murrizten  laguntzen du, eta ingurumenaren jasangarritasunean laguntzen 

du. 

 

9.irudia. Agoitzen ikuspegi orokorra; energia-eragimena hobetzeko proiektuei buruz laguntza teknikoa 

eskatu duen toki-erakundeetako bat. Iturria: www.aoiz.es 

Cederna Garalur Elkartearen energia-eragimeneko zerbitzua administrazio publikoei eta udalei, 

mankomunitateei, kontzejuei, enpresei, industriari nahiz partikularrei (banakakoak nahiz 

kolektiboak) bideratuta dago, modu esperimentalean bada ere. 2015ean, batez ere sektore 

publikoa landu zuen.  

Zerbitzua NASEI enpresak ematen du. Enpresak lankidetza-hitzarmena sinatu zuen Cederna 

Garalur Elkartearekin zerbitzua emateko lehiaketa publikoa baten ondoren. Enpresa zerbitzu 

espezializatua ematen du energia-ingeniaritza independente, neutral eta diziplina anitzean, 

azken erabiltzailearen profilari erreparatuta.  
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Honako zerbitzuok ematen ditu: energia-ikuskaritza eta ziurtapena, azterketak, proiektuak, 

laguntzei eta aholkularitzari buruzko informazioa, laguntzen kudeaketa, eta proiektuen 

jarraipena.  

Zehazki, 2015ean honako zerbitzuok eman ziren:  

 Eraikinetan energia-eragimena hobetzeari buruzko informazioa eta aholkularitza.  

 Energia-ikuskaritzei buruzko azterlanak eta txostenak.  

 Eraikinen edo eraikin zatien energia-ziurtapena.  

 Txostenak eta peritazioak. 

 Karbono-aztarnaren kalkulua. 

 Energia-eragimena hobetzeko proiektuen inguruko azterlanak eta memoria teknikoak. 

 Proiektuak kudeatu eta jarraipena egin, eta obra-zuzendaritzak egin.  

 Energia kudeatzeko sistemak ezarri, UNE-EN-ISO-50001 arauaren arabera. 

 Laguntza publikoei buruzko informazioa eta aholkularitza.  

 Laguntza publikoak bideratu, kudeatu eta jarraipena egin.  

2015ean, energia-eragimeneko zerbitzuak:  

 19 udali, 15 kontzejuri, mankomunitate bati, turismo-partzuergo bati, 2 enpresari eta 7 

partikularri egin zien arreta.  

 Instalazioen inguruko 19 proiektu tekniko egin zituen, eta 13 energia-ziurtapen. 

 9 laguntza bideratu zituen. 

 28 bideragarritasun-txosten, eta aldez aurretiko 5 azterlan idatzi zituen. 

 9 kontsultari erantzun zien.  

 9 dibulgazio-hitzaldi antolatu zituen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. irudia. Informazio-jardunaldia Zubirin (Esteribar) 2015eko abendua 
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TURISMOA 

"Nafarroako Mendialdea" Kalitate Mahaia  

Turismoa ekonomia-sektore garrantzitsua da Nafarroako iparrean. Nafarroako Mendialdeak 

turismo-zerbitzuetan diharduten 1.100 enpresatik gora ditu erroldatuta; ostatuak eta jatetxeak 

nahiz aisiarako jarduerakoak. Horiez gain, 40 museo-gune eta 6 turismo-bulego ditu.  

Hortaz, Cederna Garalur Elkarteak arreta berezia ematen dio sektore hori finkatzeari. 

Horretarako, kalitatea darabil balio erantsi gisa. Batetik, turismo-proiektuak kudeatzen ditu, 

eta bestetik, enpresa eta erakunde sektorialei enpresako aholkularitza-zerbitzu orokorrak eta 

prestakuntza espezializatua ematen dizkie, eta, halaber, kalitate-sistemak ezartzen ditu; 

xedeko kalitate-plana eta kalitatearen Q ziurtagiria, kasurako.  

Lau jarduera horiek "Nafarroako Mendialdea" kalitate-mahaiaren bitartez koordinatzen dira.  

Nafarroako iparreko turismoarekin lotura duten ekonomia-sektore eta zerbitzu publiko guztiek 

osatuta, helburua du Nafarroako Mendialdearen kalitatea, turismo-xede gisa, hobetzea, 

horretarako Nafarroako Gobernuak diruz laguntzen duen "SICTED" xedeko kalitate 

integralerako kudeaketa-eredua baliatuz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. irudia. "Nafarroako Mendialdea" turismo-mahaia eta Cederna Garalur Elkartearen turismo-zerbitzuak. 

 

2015ean, kalitate-mahaia bitan batzartu zen, maiatzean eta azaroan. Aurreko urteetan bezala, 

jarduera onen eskuliburuen 78 ebaluazio-txosten aurkeztu eta ebaluatu ziren. Horrez gain, 

turismo-kalitaterako SICTED sistemak sektoreko enpresentzat duen garrantziari buruz, eta 

sektoreari eta bezeroei begira kalitaterako sistema hori ikusgarriago nola bihurtu eztabaidatu 

zen azaroan, sistemaren balio erantsia azpimarratze aldera.  

  

Kalitate-sistema: 

Jarduera onen 

eskuliburua (JOE) eta Q 

 
Prestakuntza 

Enpresei eta 

erakunde publiko 

eta pribatuei arreta 

 

Turismo- 

proiektuak 

"NAFARROAKO MENDIALDEA" TURISMO MAHAIA 

Cederna Garalur Elkartea, Nafarroako Gobernuko Turismo eta Merkataritza Zuzendaritza Nagusia, 

Mendialdeko toki-erakundeak, Ibarretako Batzarrak, Nafarroako Landa Hotelen Elkartea, 

Plazaolako Turismo Partzuergoa 
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"Nafarroako Mendialdea" Xedearen Kalitate Plana: SICTED   

Kalitate-planaren helburua da "Nafarroako Mendialdea" turismo-xedearen kalitatea hobetzea. 

Programa hori, teknikoki SICTED gisa ezaguna (Turismo Kalitaterako Sistema Integrala Xedean), 

Turismoko Estatu Idazkaritzak eta Espainiako Udalen eta Probintzien Federazioak (FEMP) 

bultzatzen dute.  

 

Kalitate-planak jarduera onen 31 eskuliburu ditu turismo-sektorearekin lotura duten beste 

hainbeste ogibide eta jarduerentzat. Cederna Garalur Elkarteak koordinaturik, planak 

prestakuntza iraunkorreko programa bat du; laguntza teknikoa emateko bisitak antolatzen 

ditu, kalitatearen ziurtagiria lortzeko aholkularitza homologatuarekin; bi urtean behin 

ebaluazioak egiten ditu; eta tailer kolektiboak eta lantaldeak antolatzen ditu.  

Planera bildutako enpresek hasierako sentsibilizazio- eta jarduera onen eskuliburuak ezartzeko 

programa bat betetzen dute, eta bide horren amaieran turismo-kalitaterako konpromisoaren 

ziurtagiria lortzen dute.  

Enpresek dohainik dute zerbitzua, eta berau Nafarroako Gobernuaren baterako finantzaketa 

dauka: % 70.  

RECKREA Landa Hotelen Elkarteko presidente Koxko Goñik hauxe ekarri zuen gogora 

kalitatearen mahaiak 2015ean egin zuen azken bileran: "SICTED establezimenduaren 

kudeaketari ordena dakarkion sistema da. Horrez gain, negozioari berari buruzko ezagutza 

dakar. Ezartzeko eta kalitatea hobetzeko eredua erosoa da enpresaburuarentzat, eta sistema 

doakoa da. Merezi du horren aldeko apustua egiteak". 

2015ean:  

 Lau sentsibilizazio-ekintza antolatu ziren, eta 32 lagunek hartu zuten parte; 6 gizonek eta 

24 emakumek.  

 18 prestakuntza-modulu eman ziren, eta sektoreko 78 enpresak hartu zuten parte. 

 Nafarroako Mendialdeko 78 establezimenduk turismo-kalitatearekiko konpromisoaren 

ziurtagiria jaso zuten.  

 Establezimendu horietatik 17k marka berritu zuten.  

 Nafarroako Mendialdeko 16 turismo-establezimenduk bat egin zuten SICTED 

programarekin, eta lehenengoz eskuratu zuten bereizgarria. 

 2015ean, lehenengoz, jaso zuen establezimendu batek "Industria-turismoaren" 

bereizgarria, Josenea Lan Elkarteak.  
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4.taula. Xedeko kalitate-plana Sentsibilizazio-jardunaldiak 

  Bertaratuak 

Data Non Gizonak Emakumeak GUZTIRA 

2015/01/26 Lekunberri 1 10 11 

2015/03/24 Arbizu 0 6 6 

2015/12/14 Irunberri 4 4 8 

2015/12/15 Doneztebe 1 4 5 

GUZTIRA  6 24 30 

 

 

5.taula. Xedeko kalitate-plana Turismo Kalitaterako Konpromisoaren eta/edo kalitatearen Q ziurtagiria 

jaso zuten establezimenduak. 

 
Atxikipen 

berriak 
Jarraipena Berritzea GUZTIRA 

Jarduera Onen Eskuliburua 16 45 17 78 

Kalitatearen Q 1 11 4 16 

 

 

6. taula. Xedeko kalitate-plana eta kalitatearen Q ziurtagiria. Bereizgarria jaso zuten establezimenduen 

kategoriak. 

KATEGORIA 
JARDUERA ONEN 

ESKULIBURUAK 
KALITATEAREN Q 

Aterpeak 2  

Landa-ostatuak 41 10 

Bainuetxeak 1 1 

Tabernak eta kafetegiak 1  

Kanpina 2 2 

Dendak 4  

Turismo-gidariak 1  

Hotelak eta turismo-apartamentuak 5 1 

Museoak eta interes historikoko 
zentroak 

7  

Turismo-bulegoak 2  

Jatetxeak 8 1 

Jatetxea eta catering-zerbitzuak 2 1 

Industria-turismoa 1  

Beste batzuk 1  

GUZTIRA 78 16 
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11.irudia. Turismo-kalitatearekiko konpromisoaren diplomen banaketa, 2015. Aniz. 2016/04/22 

 

 

 

Espaniako Turismo Kalitaterako Sistema, Q Ziurtagiria, zabalzetko laguntza teknikoa  

Espainiako Turismo Kalitaterako Institutua (ICTE) ziurtapen-erakundea bat da, turismo arloko 

enpresei bereziki bideratua.  Jarduera onen eskuliburuekin bezalaxe, kalitatearen Q 

ziurtapenak urteroko ikuskaritza dakar berarekin.  

Cederna Garalur Elkartea ICTEk Nafarroan duen ordezkaritzetako bat da, eta honako 

eginkizunak betetzen ditu:  

 Turismo-kalitatearen Q zigiluari buruzko sentsibilizazio eta zabalpen ekintzak.  

 Ziurtagiria jaso duten enpresei aholkularitza eta jarraipena, ikuskaritzei, laguntzei eta 

zuzenketa-planei dagokienez.  

2015ean:  

 Nafarroako Mendialdeko 16 establezimenduk jaso zuten kalitatearen Q ziurtagiria.  

 Establezimendu barri bat bildu zen ziurtapenetara, eta 4k ziurtapena berritu zuten. 
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4. grafikoa. SICTED kalitate-sistemara (JOE) eta kalitatearen Q sistemara izandako atxikipenen bilakaera. 

2007-2016 urte bitartean 

 

 

Aholkularitza Orokorra Turismo-Establecimenduei  

Turismo-arloak, turismo-kalitateko sistemetan nahiz prestakuntzan aholkularitza emateaz gain, 

Nafarroako Mendialdeko turismo-sektoreko enpresei eta ekintzaileei bideratutako berariazko 

finantzaketa kudeatzeko eta finantzaketan laguntzeko kontsultei erantzuten die. Bide 

horretan, 3 lan-ildo daude:  

 Aholkularitza proiektuak garatzeko: negozioa dinamizatzeko laguntza, informazio orokorra 

ematea, enpresa- eta bideragarritasun-planak, eta lineako marketina.  

 Finantziazioa bilatu, eta laguntzei eta diru-laguntzei buruzko informazioa.  

 Izapideak bideratzen lagundu, eta sektorearen inguruko araudiari buruzko informazioa.   

 

 

12. irudia. "Basaro" landa-hotela, turismo-kalitatearen Q ziurtagiriduna. (Iturria: www.besaro.es) 
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BAZTAN BIDASOA TURISMO GARAPENA  

2014. urtearen amaieran, Bertizko Turismo Partzuergoa desegitea erabaki zen. Handik gutxira, 

partzuergora elkartuta zeuden toki-erakundeek, Cederna Garalur Elkartearekin batera, 

erakunde bat sortzea aztertu zuten, gure elkarteak kudeatuta Malerrekan, Bortzirietan, 

Bertizaranan eta Baztanen turismoa suspertzen lagunduko zuena.  

Horrela, 2015ean 'Baztan Bidasoa Turismo Garapena' izeneko elkartea eratu zen, aipatutako 

eskualdeetako udalek ordainduta, eta Cederna Garalur Elkarteak kudeatzen badu ere, jarduera 

hitzarmena sinatu duten udalerrietara mugatzen da.  

  

 

13.irudia. Baztan - Bidasoa Turismo Garapena Elkartearen eskualdearen mapa 

 

14.irudia. Baztan - Bidasoa Turismo Garapena Elkartearen logotipoa. 

2015ean, 16 udalerri bildu dira Baztan - Bidasoa Turismo Garapena Elkartera: Arantza, Baztan, 

Beintza Labaien, Bera, Bertizarana, Donamaria, Elgorriaga, Eratsun, Etxalar, Ezkurra, Igantzi, 

Ituren, Lesaka,  Oitz, Urrotz eta Zubieta. 2016an, bat egin dute Sunbillak eta Doneztebek.  

Elkartearen jarduera 2015eko azken hiruhilekoan hasi zen, turismo-arloko teknikari bat 

kontratatuta. Hiru hilabete hauetan eskualdeko eragile kultural, ekonomiko eta politikoekiko 

harremanak landu dira, Donezteberen eta Elizondoren arteko txirrindulari-bidea egokitzeko 

udalez gaindiko plan sektorialaren (UGPS) proiektua zein egoeratan dagoen aztertu da, eta 

komunikazio-kanpaina bat abiarazi da.  
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Horrela, 2015ean:  

 Elkartearen facebook kanala sortu da: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010691311654 

 Bi bilera egin ziren Nafarroako Gobernuko Lurraldearen Antolamendu eta Hirigintza 

Departamentuarekin, "Donezteberen eta Elizondoren arteko txirrindulari/oinezkoen 

bidea egokitzeko UGPS, 2. ibilbidea" izeneko proiektuaren egoera eta eskakizunak 

aztertzeko, eta egin zitezkeen aldaketak helarazteko.  

 Aipatu ibilbideko Legasaren eta Elizondoren arteko tartera bisita egin zen, Nafarroako 

Gobernuak egin zituen proposamenei bestelako aukera batzuk aztertze aldera.  

 Hiru bilera egin ziren eskualde-batzordeekin.  

 Turismo-sektore pribatua biltzen duen Baztan - Bidasoa Turismo Elkargoarekin 

harremanetan paratu ginen.  

 Sunbillako Udalarekin bilera bat egin genuen, Bidasoaren natura-bidea herritik barrenako 

pasabidea aztertzeko.  

 

 

15. irudia. Baztan - Bidasoa Turismo Garapena Elkartearen Facebook-eko kanala: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010691311654 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010691311654
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010691311654
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ASTE BERDEA: ESKOLA KANPAINA NATURAN, 2015  

2015ean, Cederna Garalur Elkarteak naturan lantzen den "Aste berdea" izeneko eskola-

kanpainaren kudeaketa hartu zuen bere gain, Nafarroako Kirol eta Gazteria Institutuaren eta 

Cederna Garalur Elkartearen arteko itzarmen bati esker.  Jardueren antolakuntza, 

programazioa eta animazioa 'BKZ Nafarroa Abentura' enpresak lantzen ditu.   

Naturan lantzen den "Aste berdea" eskola-kanpaina heziketa-kirol proiektu bat da, 14 eta 16 

urte bitarteko ikasleei bideratuta, baita eskola-adinean dauden eta eskola-adinean egonik 

desgaitasun fisiko, psikiko eta sentsorialak dituzten neska-mutilei bideratuta.  

  

 

 

 

 

 

 

16. irudia. Kirol-jarduerak  

Kanpaina Baztan eta Bertizarana ibarretan burutzen da otsailaren amaieratik ekainaren 

hasierara bitartean. Bi egun eta erdiko egonaldiak dira. Epe horretan gazteek "abenturazkoak" 

deritzan kirol-jarduerak burutzen ahal dituzte: rafting, piragua, hidrospeed, arroila-jaitsierak, 

zuhaitzez zuhaitz ibili, tirolinak, edo via ferratak, adituz lagundurik.  

Jarduera horien bidez, "Aste berdea" proiektuaren asmoa da:  

 Natura-ingurunean heziketa osagai nagusi izanen duten jarduerak bultzatzea.  

 Ikasleak naturarekiko eta ingurumenarekiko zaintzan eta errespetuan sentsibilizatu.  

 Gazteen artean bizimodu osasuntsuko ohiturak eta balio sozialak garatzea bultzatu eta 

sustatu; besteak beste, gizarteratzea, talde-laba, genero-berdintasuna, adiskidetasuna, 

elkartasuna eta tolerantzia.  

 Desgaitasun fisikoak eta intelektualak dituzten pertsonekin lan egiten duten ikastetxeei 

kirol-jarduera bereziak naturarekiko harreman estuan gauzatzeko aukera.  

 Baztango eta Bertizaranako historia, paisaia eta ohiturak ezagutu.  

Ekimena hasi zenetik (duela 20 urte), astea urtez urte finkatuz joan da; kirol-izaeraz gain, 

aipagarriak dira eskualdeentzat dituen heziketa- eta ekonomia-balioak. Batetik, parte hartu 

duten ikastetxe askok esperientzia errepikatzen dute, eta ikastetxearen hezkuntza-

proiektuaren barnean sartzen du, didaktika-unitateen bidez landuta.  
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Bestalde, kanpainak tartean sartzen ditu Narbarteko, Elizondoko, Legasako nahiz Bidarraiko 

(Frantzia) hainbat enpresa, baita abentura-kiroletan tutore adituak diren pertsonak ere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. irudia. Rafting. Aste berdea, 2015 
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2015eko kanpainan:  

 2.331 lagunek eman zuten aldez aurretiko izena; hau da, aurreko urtearekiko % 10eko 

igoera.  

 16 egonaldi antolatu ziren, eta horietan Foru Erkidegoko 13 herritako 30 ikastetxek hartu 

zuten parte.  

 2015ean, hezkuntza bereziko 3 ikastetxek hartu zuten parte.  

 Parte hartu zutenen gogobetetasun-maila oso altua izan zen: inkestetan, ikasleen % 97,46k 

kanpaina ona edo oso ona izan zela iritzi zioten, baita irakasleen % 99,28k ere.  

 Baztanen eta Bertizaranan antolatzen den aste berdeak zuzeneko 45 lanpostu sortzen ditu, 

eta zeharkako beste hainbeste. Tokiko ekonomiarentzat babes garrantzitsua da.  

 Aste berdeak, halaber, laguntza garrantzitsua da enplegua sortzeko, batez ere gazteen 

artean; horietatik, %60 emakumeak dira eta %40 gizonak.  

 Halaber, ekimenak gizarte-enplegua babesten du, besteak beste Baztan Ibarra gazte-

aterpetxea (Aspace Fundazioak diruz lagundua) erabiltzen baitu egoitza gisa. 

 

 

 

18. irudia. Interpretazio-pasealdia Bertizen.  
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NAFARROAKO MENDIALDEAN EKINTZAILETZA BABESTEKO ZERBITZUA  

Ekintzailetza Bultzatzeko Nafarroako Sarea eta Cederna Garalur Elkartea  

Usadioz, eta are gehiago azken urteotako moteltze eta krisi ekonomikoko testuinguru honetan, 

ekintzailetza, autoenplegua eta enpresa txikiak eta ertainak finkatzea gakoak izan dira landa-

eremua, oro har, eta Nafarroako Mendialdea, zehazki, bizirik irauteko.  

Horretaz jakitun, duela 25 urtetik hona Cederna Garalur Elkarteak ekintzailetza babesteko eta 

enpresak sortzeko eta finkatzeko laguntza-zerbitzua ematen die Nafarroako Mendialdeko 

enpresei, negozio-aukera berriak antzemanez, orientazioaren eta aholkularitzaren bitartez, 

bideragarritasun-planak landuz, laguntzak bideratzen lagunduz, eta babesa eta 

akonpainamendua emanez, enpresa-jarduerak dibertsifikatzeko, berrikuntza lantzeko eta 

lehiakortasuna hobetzeko.  

Halako zerbitzuak emateko, 2014az geroztik Cederna Garalur Elkartea Ekintzailetza Bultzatzeko 

Nafarroako Sareko kidea da, sare publiko/pribatua, Nafarroako Gobernuak finantzatua 

Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren bitartez.   

 

 

19.irudia. Nafarroako Ekintzaile Sarearen logotipoa. 

 

Ekintzailetza Bultzatzeko Nafarroako Sarearen helburuak dira:  

 Ekintzailetzari buruzko informazio argia eta osatua ematea. 

 Nafarroan ekintzaile izan nahi dutenei enpresa berriak martxan jartzen laguntzea.  

 Norberaren kontura diharduten langileei beren eguneroko jardunean laguntzea.  

 

Ekintzailetza Bultzatzeko sareak www.navarraemprende.con ataria dauka. Horretan, 

fiskalitateari nahiz legeari buruzko informazioa, aholkuak, harremanetarako informazioa, 

albisteak eta jarduera onak aurki daitezke.   
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Cederna Garalur Elkartearen ekintzailetzarako laguntza-zerbitzua. Ekintzak eta 

emaitzak 2015ean  

Ondorengo irudiak ekintzaileei eta enpresei laguntzeko Cederna Garalur Elkarteak erabili duen 

metodologia, eta 2015ean definitutako ekintzak laburbiltzen ditu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.irudia.  Metodología de atención al emprendimiento y a las empresas. 

Iaz, berrikuntza gisa, Cederna Garalur Elkarteak "proiektuen moldekatzea" zuen; alegia, landa-

eremuetan martxan jartzeko nolabaiteko aukera duten enpresa-proiektu edo -ekimenak 

identifikatu, dokumentatu, kontrastatu eta prestatu edo "modelatu·".  

Zehazki, 2015ean 3 proiektu modelatzen lan egin zen: bat 3D animazio-sektoreari buruzkoa; 

bestea ehungintza-sektoreari buruzkoa (joskintzako tailerrak); eta hirugarrena, turismo-

sektoreari buruzkoa, landetxeei buruzkoa, zehazki. Proiektu bakoitzari buruz landutako 

dokumentua lantzeko eta kontrastatzeko, Nafarroako Mendialdeko zegokion sektoreko 

ekintzaileen lankidetza jaso genuen. Zehazki zortzi bilera egin ziren Arbizun, Zangozan, 

Lekunberrin eta Iruñean.  

Babesa enpresak

finkatzeko

Babesa enpresa berriei

Prestakuntza-ekintzak

Ekintzaileari arreta

Ekintzailetza-izaera

sustatzeko sentsibilizazioa

Zonaldean ekintzaileak

identifikatu eta erakarri

Negozio-aukerak aztertu

eta identifikatu

 Proiektuak modelatu. 

 Ekintzailetzarako mahaiak.  

 Emakumeen ekintzailetzarako mahaiak.  

  Zerbitzuaren berri emateko kanpaina.  

 Ekintzailetza-kultura sustatu. 

 Lankidetza Nafarroako Enplegu Zerbitzuarekin eta Lanbide Heziketako 

ikastetxeekin. 

  Ekintzailetzarekiko motibazioa. 

 Jarduera onak zabaldu eta esperientziak lehenengo pertsonan.  

 Ekintzailetza-espiritua suspertzeko tailerrak.  

  Harrera, diagnostiko-elkarrizketa. Lan-orientazioa. 

 Informazioa: legala,, fiskala, administratiboa, laguntzei buruzkoa, NEZen 

zerbitzuei buruzkoa. 

 Enpresa-planak eta bideragarritasun-azterketak.  

 
 Prestakuntza espezializatua fiskalitatean eta kontabilitatean. 

 

 Aholkularitza enpresa-kudeaketan: enpresa-planaren jarraipena. Laguntzei 

buruzko informazioa. 

 Nafarroa Ekintzaile Sareko zerbitzuetara eraman. 

 Enpresen arteko lankidetza sustatu. 
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Horrez gain, elkarrekin lanean jarraitu genuen Nafarroako Mendialdeko lanbide-heziketako 

ikastetxeekin, ikastetxe horietako ikasleekin ekintzaile-izpiritua sustatzeko tailer batzuk 

lantzeko "The Case" tailerren bitartez. Horietan, "eginez ikasi" metodologiaren bidez ikasleak, 

taldean lan eginez, bere eskualdeko enpresa batek proposatutako erronka bati edo arazo bati 

irtenbidea eman behar zion, talde-lana indartzeko, soluzioetan jarrera ekimentsuak hartzeko, 

eta erabakiak hartzen ikasteko.  

Halaber, "Esperientzia ekintzaileak lehenengo pertsonan" izeneko tailerrak egin ziren. 

Horietan, ekintzaile batek, Cederna Garalur Elkarteak martxan jartzen lagunduak, tailerretako 

parte-hartzaileei (oro har, langabetuak) bere esperientzia errealaren berri ematen die, eta 

parte-hartzaileen zalantzei, kontsultei eta kezkei erantzuten die.  

Bestalde, 2015ean landa-eremuetako emakume ekintzaileen bistaratzea indartu da, toki-

dinamizatzaile gisa betetzen duen eginkizuna bistaratu de bezalaxe. Horretarako, emakume 

ekintzaileen "kedada" bat antolatu zen Larraintzarren. Halaber, abenduaren hasieran, 

Agoitzen, Emakume Ekintzaileen IV. Topaketan lagundu genuen.  

Orobat, aurreko urteetan bezala, Cederna Garalur Elkarteak Nafarroako Mendialdean 

ekintzailetzarekin lotura zuen jardueraren berri eman zuen www.navarraemprende.com 

atariaren bitartez: 40 artikulu idatzi ziren eta 17 elkarrizketa egin zitzaizkien Cederna Garalur 

Elkartearen babesa jaso eta beren enpresa martxan jartzen urratsa eman duten Nafarroako 

Mendialdeko ekintzaileri. 

2.. irudia Prestakuntza-ekintzen eta tailerren mapa. 2015. urtea  
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Laburbilduz, 2015ean:  

 3 Proiektu-modelaketa landu ziren, 3D animazioko, ehungintzako eta landetxetako 

sektoreetan.  

 Cederna Garalur Elkarteak "landa-eremuko emakume ekintzaileen eta enpresarien 

kedada" bat antolatu zuen Larraintzarren: 19 pertsonek hartu zuten parte, gizonezko 

batek eta 18 emakumek.  

 Cederna Garalur Elkarteak Emakume Ekintzaileen IV Topaketan lagundu eta parte hartu 

zuen. Aipatu topaketa Agoitzen burutu zen, eta 21 lagunek hartu zuten parte.  

 Cederna Garalur Elkarteak "Autoenplegua, enplegurako aukera bat" izeneko hiru tailer 

antolatu zituen, Irunberrin bat eta bi Altsasun; denetara 37 lagunek hartu zuten parte, 27 

gizonek eta 10 emakumek.  

 Cederna Garalur Elkarteak Nafarroako Gobernuak sustatu eta Zangozan egin zen 

"Ekintzailetza esku-langintzan" izeneko tailerra dinamizatzen lagundu zuen. Horretan, 15 

lagunek hartu zuten parte; 11 gizonek, eta 2 emakumek.  

 "Esperientzia ekintzaileak lehenengo pertsonan" izeneko 4 tailer egin ziren Zangozan, 

Agoitzen, Altsasun eta Lintzoainen, eta 71 lagunek parte hartu zuten; 44 gizonek eta 27 

emakumek.   

 3 "The cas" tailer antolatu ziren Berako, Elizondoko eta Altsasuko Lanbide Eskoletan. 

Denetara, 50 lagunek hartu zuten parte; 42 gizonek eta 8 emakumek.  

 Egiaztagiri digitalari, linean egindako izapideei eta fiskalitateari buruzko 17 tutoretza-

ikastaro eman ziren 11 udalerritan, eta denetara 97 lagunek hartu zuten parte; 69 

emakumek eta 28 gizonek.  

 Ekintzailetzan laguntzeko zerbitzu horren bitartez, Cederna Garalur Elkarteak 691 

kontsultari erantzun die, 225 pertsonak eginak; 114 emakumek eta 111 gizonek.  

 Langabezia-prestazioa kapitalizatzeko 21 txosten idatzi ziren.  

 Cederna Garalur Elkarteak 11 enpresa-plan idatzi zituen.  

 94 enpresa eta 103 lanpostu berri sortu ziren; horietatik % 48 emakumeenak.  

 Dagoeneko eratuta zeuden 127 enpresari babesa eman zitzaien. Horiek 347 kontsulta egin 

zituzten.  

 

21.irudia. Emakume ekintzaileen eta enpresarien 'kedada' Larraintzar, 2015eko urria 
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7. taula. Fiskalitateari eta ogasunarekiko izapideei buruzko prestakuntza. Prestakuntza-ekintzak eta 

partaideak 

   Bertaratuak 

Ekintza 
Saio-

kopurua 

Orduak 

guztira 
Gizonak Emakumeak GUZTIRA 

Psikologia-arloko profesionalen zerga-betebeharrak 1 2 0 2 2 

Nola burutu nire izapideak ogasunarekiko linean 7 14 11 26 37 

Ezagutu zure zerga- eta kontabilitate-betebeharrak 9 36 17 41 58 

GUZTIRA   28 69 97 

 

22.irudia. Prestakuntza. Lesakan , 2015ko Azaroaren 

 

 

5. grafikoa. Ekintzailetza babesteko zerbitzua. Ezkerretara, arreta jaso zuten pertsonak. Eskuinetara, 

egindako kontsulta-mota 
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39 

 

 

6. grafikoa. Dagoeneko eratuta zeuden enpresei babesa. Sortu berri ziren enpresetatik (bi urtetik 

beherakoak) eta finkatze-fasean zeudenetatik (2 urtetik gorakoak) jasotako kontsultak 

 

 

 

 

7. grafikoa. Sortutako enpresak. Ezkerretara, sortutako enplegua, sexuka, sozietate-motaren arabera. 

Eskuinetara, sortutako enpresak, motaren arabera. 
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23. irudia. Cristina Fernandezi elkarrizketa (www.navarraemprende.com atarian argitara eman zen 

irudigilea) 

 

 

24. irudia. Blanca Ollori (Irunberri) elkarrizketa, www.navarraemprende.com atarian argitara emana 
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CYBERSUDOE' INNOV 

Cybersudoe'Innov lurraldeen arteko lankidetza-proiektu bat da, % 75ean Europar Batasunaren 

Eskualde Garapeneko Europako Funtsak (EGEF) Interreg IVB SUDOE programaren bitartez 

finantzatua. Proiektuan (2015eko irailean bukatua) Espainiako, Frantziako eta Portugalgo 7 

erakundek hartu dute esku.   

 

El proyecto Cybersudoe' Innov está orientado a apoyar a las microempresas y pymes del 

sudoeste europeo a poner en marcha proyectos innovadores basados en las nuevas 

tecnologías que mejoren de manera notable la gestión del negocio y su competitividad.  

Cybersudoe'Innov proiektua Europako hego-mendebaldeko mikroenpresei eta ETEei laguntza 

ematera bideratuta dago, teknologia berrietan oinarrituta, negozioaren eta enpresen 

lehiakortasuna nabarmen hobetuko duten proiektu berritzaileak martxan jartze aldera.  

Zehazki, proiektuaren helburu nagusiak honako hauek dira:  

 Europako hego-mendebaldean teknologia berrietan adituak izanen diren pertsonen datu-

base bat garatzea, ETEei eta mikroenpresei beren proiektu berritzaileak martxan jartzen 

laguntzeko.  

 Enpresak sentsibilizatzea aplikazio teknologikoetan dauden joera berrien inguruan, eta 

teknologia berri horiek enpresen negozioei ekar diezazkieketen onuren inguruan; hori 

guztia, mintegien, jardunaldien, newsletter edo artikuluen bidez.  

 Berrikuntzari eta IKTri buruzko diagnostiko-eredu bat garatzea.  

 Europako hego-mendebaldeko ETEen eta mikroenpresen artean proiektu teknologiko 

berritzaileak antzematea, eta horiek martxan jartzen laguntzea aurretiaz identifikatutako 

adituen laguntzarekin.  

 

 

 

 

 

 

 

8. irudia. Diagnostikorako eta laguntza teknikorako prozesuaren kuadroa 

Diagnostikoa Txostenak Lagun egitea Proiektuak 

aukeratu 

Berrikuntza: 

Produktuetan 

/Zerbitzuetan 

Prozesuetan 

Antolakuntzan 

Salmentan 

Gomendioak 
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Diagnostikoa eta sentsibilizazioa helburu zuten aurreko proiektuetan ez bezala, 

Cybersudoe'Innov proiektuak diagnostikatu diren enpresen ideiak praktikara eramatea 

ahalbidetu du, teknologia berrien erabilera berritzailearen bidez haien lehiakortasuna hobetze 

aldera. Teknologiaren arloan lagun egite teknologiko horretan laguntza finantzarioa eman zaie 

enpresa adituen laguntza teknikoa jasotzeko.  

Gainera, 2015eko irailean partzuergoak egin zuen azken bileran aukeratutako proiektu 

guztietatik, proiektuko bazkideek eman ziren laguntza teknologiko guztien artean 7 proiekturik 

berritzaileenak edo lehiakortasunean eragin handien izan zuten proiektuak bozkatu zituzten.   

Cederna Garalur Elkarteari dagokionez, "Komertzializazioa hobetu Facebook sare soziala 

bezeroak fidelizatzeko tresna gisa erabiliz" izeneko proiektua aukeratu zuten, Piko Piko 

enpresak garatua Arraitz Koch adituaren laguntzarekin.  

Proiektua bukatutakoan, Cederna Garalur Elkarteak: 

 IKT sektoreko 58 enpresa eta 95 aditu (74 gizon eta 19 emakume) jasotzen dituen datu-

basea jarri du.  

 5 sentsibilizazio-jardunaldi burutu dira beste hainbeste udalerritan, eta guztira 96 lagunek 

hartu dute esku; 41 gizonek eta 55 emakumek.  

 7 berripaper editatu dira eta Nafarroako 2.800 enpresa eta enpresa-erakunderi bidali 

zaizkie.  

 Teknologia berriak erabilita garatutako berrikuntzari buruzko sentsibilizazio-gida bat landu 

da. Gidak honako hauek jasotzen ditu: Youtuben ikusgai dagoen bideoa, diagnostiko- eta 

txosten-eredu bat, eta proiektuak ebaluatzeko txantiloi bat.  

 45 diagnostiko egin zaizkie beste hainbeste enpresari.  

 14 proiektu berritzaile aukeratu dira.  

 Proiektu horiek garatzen lagundu da,  enpresaren aholkularitzarekin. Batez beste, 8  €-

ko laguntza jaso du proiektu bakoitzak.  

 Elizondoko "Piko Piko" enpresa izan da "Berrikuntzarako Europako Saria" jaso duten 

enpresetako bat, Cybersudoe'Innov proiektuko bazkideek emana.  

25. irudia. Cybersudoe’I ov proiektua. “e tsibilizazio-jardunaldia Donezteben 
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7. taula. Cybersudoe’I ov proiektua. “e tsibilizazio-jardunaldiak. 

  Bertaratuak 

Non Gaia Gizonak Emakumeak GUZTIRA 

Lesaka IParen gaineko ahotsa 14 2 16 

Doneztebe Bezeroak fidelizatzeko kudeaketa 2 18 20 

Zangoza Merkataritza elektronikoaren kudeaketa 6 7 13 

Arbizu Turismo-establezimenduei bideratutako on-line 

marketina 

7 10 17 

Lekunberri Turismo-establezimenduei bideratutako on-line 

marketina 

4 11 15 

Agoitz Enpresaren barne-kudeaketarako tresna 

ekonomikoak. 

8 7 15 

GUZTIRA  41 55 96 

 

 

 

 

26. irudia. Elizondoko "Piko Piko" enpresaren Facebook-eko kanala 
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SARRERA 

 

2015ean bukatu zen 'Nafarroako Mendialdea' Landa Garapenerako Programa (LGP, 2007-

2013); hortaz, orain dugu une egokia programaren gauzatzea eta Nafarroako Mendialdearen 

garapenaren eragile gisa izan duen eragina analizatzeko, eta ondorioak ateratzeko.  

'Nafarroako Mendialdea' Landa Garapenerako Programa (LGP) Cederna Garalur Elkarteak 25 

urteotan kudeatu dituen antzeko programetatik bosgarrena da: LEADER I (1991-1995), LEADER 

II (1995-1999) eta 'Nafarroako Mendialdea' LEADER+ eta LEADER+ ADESNAR, 2002tik 2008ra 

bitartean.  

'Nafarroako Mendialdea' Landa Garapenerako Programa (LGP, 2007-2013) Nafarroako Foru 

Erkidegoaren Landa Garapenerako Programako (2007-2013) 4. LEADER ardatzaren barnean 

kokatzen da, eta Europar Batasunaren (Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsaren 

bitartez) eta Nafarroako Gobernuaren baterako finantzaketa du. Helburua Europako landa-

eremuan herritarren bizi-kalitatea hobetuko duten estrategiak martxan jartzea erraztea izan 

da, tokian tokiko zerbitzuak eta azpiegiturak hobetuz, eta enpresa-ehuna sendotuz, herritarrak 

landa-eremuan gera daitezen eta jendea landa-eremura joan dadin. 

 

 

 

'Nafarroako Mendialdea' LGP 2007an onartu zen, eta Nafarroako Mendialdearentzako 

hasierako aurrekontua . .  € izan zen, eta erakunde publikoei nahiz pribatuei bideratuta 

zegoen. Aurkeztutako proiektuak honako jarduera-ardatzetara bideratu behar ziren:   

 Toki-garapeneko estrategiei buruzko proiektuak, hiru alderdiren inguruan: enpresen 

lehiakortasuna eta babesa; ingurumena; eta bizi-kalitatea eta dibertsifikazioa.  

 Lurraldeen arteko lankidetza-proiektuak (epealdi hartan Nafarroako Foru Erkidegora 

mugatu zen).  

 Tokiko ekintza-taldearen (kasu honetan Cederna Garalur) funtzionamendu-gastuak, 

programa kudeatzeko; aurrekontu globalaren % 20tik beherakoa. 
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'NAFARROAKO MENDIALDEA' LGP 2007-2013 PROGRAMAREN 

BILAKAERA. KUDEAKETAN IZANDAKO GORABEHERAK EKONOMIA-

KRISIAREN TESTINGURIAN.  

2010. urtetik aurrera, ekonomia-krisiak finantza-baliabideen esleipenean eta kudeaketan 

erabaki garrantzitsuak hartu behar izatera behartu zuen Nafarroako Gobernua, Landa 

Garapenerako Programari (LGP, 2007-2013) ere eragin diotenak:  

 Ekonomia-krisiak berarekin ekarri ditu langabezia eta enplegua suntsitzea; Nafarroako 

Gobernuak erabaki zuen lehentasuna ematea enplegua sortuko zuten ekimenei. Landa 

Garapenerako Programaren kasuan, Nafarroako Gobernuak lehentasuna ekoizpeneko 

produktuei ematea gomendatu zuen.  

 Administrazio publikoen finantza-egonkortasuneko printzipioak defizita kontrolatzera 

behartu zuen, zorpetzea eta gastua murriztuz. Horrek, Foru Gobernuan aurrekontua 

murriztea ekarri zuen, eta LGP 2007-2013 programari nabarmen eragin zion, 2012. eta 

2013. urteetan % 12,8 murriztuta, 1,1 milioi euro baino zerbait gehiago. Azkenean, 7,7 

milioi euro gauzatu ziren.  

 Defizitaren kontrolak, gardentasunez jokatu beharrak eta gastu publikoaren ikuskapenaren 

gaineko kontrol zorrotzak beraiekin ekarri dute gehiegizko arreta administrazio-

prozeduretan Foru Gobernuaren aldetik, eta alde batetik ulergarria izanik ere, gehiegi 

burokratizatu dute programaren kudeaketa.  

 'Nafarroako Mendialdea' LGP programaren administrazio-kudeaketarako prozedura araztu 

eta hobetu egin da gauzatzeak aurrera egin ahala. Alde batetik, horrek bidea eman digu 

kudeaketa-eredu argiago bat finkatzeko, hurrengo Landa Garapenerako Programari (2014-

2020) begira.  

 Nolanahi ere, aldaketa horiek nahasmena ekarri dute proiektuen justifikazio ekonomikoan, 

eta horiek Cederna Garalur Elkartearen, irabazi asmorik gabeko eta baliabide propiorik ez 

duen elkartearen finantza-egonkortasuna zaildu dute.  

 Gainera, erakundearen biziraupena, finantzari dagokionez, larriago bihurtu zen Nafarroako 

Gobernuak azkenik onartu zituen gastuak kobratzeko izandako atzerapen nabarmenagatik.  

 Horiek guztiak aurreko landa-garapenerako programen itxierako kontu-ikuskapenei gehitu 

behar zaizkie: Cederna Garalur Elkarteari 300.000 euro itzultzera behartu zuten.  

Finean, urte horietako testuinguru ekonomikoak eta burokratikoak larriki eragin diote LGP 

programa gauzatzeari; bai azkenik aurreikusitako helburuei, bai finantzatutako proiektu-

kopuruari, baita proiektu bakoitzaren finantza-zuzkidurari ere. Arazoak arazo, Elkarteak 

babestu du Nafarroako Mendialderako proiektuetarako funtsak erreserbatzea, eta proiektuak 

eraginkortasun-, eragimen- eta ekitate-printzipioen arabera onartu ditu, eskualdeen artean eta 

izaera publikoko eta pribatuko onuradunen artean.  
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'NAFARROAKO MENDIALDEA' 2007-2013 LGP PROGRAMAREN AZKE 

BALANTZEAN  

 

2007-2013 aldian:  

 6 deialdi ireki ziren. Horietara 393 proiektu bildu ziren, eta 244 onartu. 

 Onartutako proiektuen ia % 92 gauzatu ziren, eta soilik % 6,5ek eman zuten baja.  

 Denetara, 223 proiektu onartu ziren; 62 produktiboak eta 161 ez-produktiboak.  

 156 sustatzailek jaso zuten Landa Garapenerako Programaren onura.  

 Proiektu horietarako onartutako laguntza 5,3 milioi euro baino zertxobait gehiago izan 

zen; alegia, egindako inbertsioaren % 36,73.  

 

 

8. grafikoa. Onartutako proiektuak, jarduera-ardatzaren arabera  

 

 

9. grafikoa. 'Nafarroako Mendialdea' LGP 2007-2013 programaren barnean onartutako eta gauzatutako 

lurralde-proiektuak 
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10. grafikoa. Erakunde onuradunen profila. 

Datu horiek berresten dute gaur egun LGPk Nafarroako Mendialdea sustatzeko tresnarik 

garrantzitsuena izaten jarraitzen duela. Halaber, Cederna Garalur Elkartearen bidez egiten den 

kudeaketak bermatzen ditu: laguntzak eskatzen dituztenen artean aukera-berdintasuna izatea; 

aurkeztutako proposamenen kalitatea; eskualdeen idiosinkrasia eta arazo partikularrak aintzat 

hartzea; baliabideak eraginkortasunez kudeatzea; eta sustatzaileei arreta egitea, sektore 

publikokoak nahiz pribatukoak izan berdin, helburua izanik ekonomia, zerbitzuak eta bizi-

kalitatea sendotzea.   

27. irudia. Iturria Lizoain/Arriasgoitiko parke zeltan. "Parke 

gure-gurea" izeneko proiektua, 'Nafarroako Mendialdea' 

LGP 2007-2013 programak finantzatua. 2009-2011 urte 

bitartean 

 

 

 

 

 

 

 

28. irudia. Fisioterapia- eta osteopatia-

zentroa Zubirin. 'Nafarroako Mendialdea' 

LGP 2007-2013 programak finantzatutako 

proiektua. 
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CEDERNA GARALUR LGP 2007-2013 PROGRAMAREN TESTINGURUAN. 

GAUZATUTAKO PROIEKTUAK. ONDORIOAK.   

Urteko funtzionamendu-gastuez gain, Cederna Garalur Elkarteak ere gauzatu ditu proiektuak 

'Nafarroako Mendialdea' LGP 2007-2013 programaren barnean, lurraldean antzeman ditugun 

premiei erantzute aldera. Proiektu horiek balio erantsi handia dute zeharkakotasun 

geografikoagatik, eta ikuspegi integratzaileagatik. Tokiko ekonomia-sektoreei bultzada ematen 

diete eskualde bakoitzeko giza, kultura- eta natura-baliabideen bitartez, tokiko zerbitzu eta 

azpiegitura publikoak erabiliz edo sortuz.  

2009tik 2015era bitartean:  

 29 proiektu onartu eta gauzatu ziren; hau da, Elkarteak garatutako ekimen guztien % 44.   

 2015eko urtarrilera arte, Cederna Garalur Elkarteak . .  € jaso zituen LGP 2007-2013 

programatik; diru horretatik % 46,27 (milioi bat euro) funtzionamendu gastuei zegokien.  

 LGP 2007-2013 programaren bitartez, Cederna Garalur Elkarteak arreta berezia eman zion 

Nafarroako Mendialdean ekintzailetza sustatzeari eta enpresak finkatzeari: 29 

proiektuetatik 7 enpresa-jarduerakoak ziren.  

 2012. eta 2013. urteetan, 2 hitzarmen sinatu genituen tokiko hedabideekin. Horren 

ondorioz, 203 prentsa-ohar eman genituen, Cederna Garalur Elkarteak LGP 2007-2013 

programaren barnean izandako jarduerari buruzkoak.  

 LGP 2007-2013 programaren bitartez, Cederna Garalur Elkarteak LANIN-G proiektua jarri 

zuen abian. Aipatu programa hazia izan da 2014-2020 aldirako Landa Garapenerako 

Programa berriaren tokiko garapen parte-hartzailearen estrategia (TGPE) lantzeko.  

 

 

 

11. grafikoa. Cederna Garalur Elkarteak 2007-2013 aldian gauzatutako proiektuak, finantziazio-motaren 

arabera sailkaturik. 
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5. irudia. Cederna Garalur. LANIN-G proiektua kopurutan. 

 

8. taula. Cederna Garalur: Enpresei eta ekintzailetzari arreta 'Nafarroako Mendialdea' LGP 2007-2013 

programaren barnean. Adierazleak 

Ekintza-mota Aldia Adierazleak 

Aholkularitza 2009-2014  200 enpresa eta sustatzaile 

Enpresak sortzea 

 
2012-2013 

 74 bideragarritasun-plan 

 42 enpresa sortu ziren 

 80 lanpostu 

Prestakuntza 

 
2011-2014 

 72 tailer 643 partaide 

 13 saio 315 partaide 

Sentsibilizazioa 
 

2013-2014 
 Merkat-ari 

 Hurbileko landa-merkataritza 

 

 

29. irudia. Hurbileko la da- erkataritza  ize eko proiektua. Ka pai a  parte hartu zute  
establezimenduak, ezkerretik eskuinera: Orotz-Betelu, Elizondo, Altsasu eta Jauntsarats. 

 

9. taula. "Hurbileko erromanikoa" izeneko lankidetza-proiektua. Azken adierazleak 

Ekintza-mota Adierazleak 

Sentsibilizazioa 

 65 monumentu erromaniko katalogatu ziren  

 "Erdi Aroko abenturak" izeneko 5 gymkhana 

 108 parte-hartzaile gynkhanetan  

 "turismoromanico.com" web-orria 
  

"turismoromanico.com" 

web-orria 

 

 18  bisita birtual 3Dn, aukeratutako eraikinetara 

 784.235 bisita webgunera 

 

 

 Eskualdeko 9 lantalde 

 2 lantalde sektorial 

 252 lurralde-eragile identifikaturik 

 37 bilera  

 459 partaide bileretan: 327 gizon eta 132 emakume 

 264 proposamen eta 49 lehenetsi epe motzera 
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30. irudia. "www.turismoromanico.com" web-orriaren bista 
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CEDERNA GARALUR ELKARTEA ETA 'LEADER' 

PROGRAMAREN GEROA: NAFARROAKO 

MENDIALDEKO TOKIKO ESTRATEGIA PARTE-

HARTZAILEA, 2014-2020 
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SARRERA: ZERGATIK TOKIKO GARAPEN PARTE-HARTZAILEAREN 

ESTRATEGIA PARTE-HARTZAILEA (TGPE)? 

2012-2013 urteetan, Europar Batasunak 'Europa 2020' estrategia definitu zuen, ekonomia- eta 

gizarte-garapen harmonizatuko estrategia bat, Batasuneko herrialde guztiei bideratua, 

hezkuntzan eta berrikuntzan, ingurumen-jasangarritasunean eta gizarteratzean oinarrituta.  

'Europa 2020' estrategiak Europar Batasunak 2020rako lortu beharreko bost helburu zehaztu 

zituen arlo hauekiko: enplegua, I+G inbertsioa, klima-aldaketara egokitzea, Hezkuntza eta 

gizarteratzea. Bost helburu horiek erdiesteko, Europar Batasunaren finantziazio-tresnarik 

garrantzitsuena Europako Egitura Funtsak dira, 'Esparru Estrategiko Komuna'ren bitartez (EEK).  

Landa-garapenerako programen kasuan, EEK-k toki-garapeneko estrategien gauzatzea 

arautzen du tokiko ekintza-taldeen bitartez. Gainera, 2014-2020 aldirako aipatu estrategi 

horiek toki-garapeneko prozesu parte-hartzaileen bidez definitu behar dira: toki-garapeneko 

estrategia parte-hartzaileen edo TGPE deritzonaren bidez, alegia.  

 

 TGPEren LANKETA: METODOLOGIA ETA GARAPENA  

Garapen-eredu horri aurrea hartuz, 2013-2014 urteetan Cederna Garalur Elkarteak LANIN-G 

izeneko proiektua garatu zuen, Nafarroako Mendialdean zuzeneko parte-hartzean eta eragile 

publiko, sozial eta pribatuen arteko lankidetzan oinarritutako gobernantza-eredu berri bat 

martxan jartzeko helburuarekin. Eskualdeka eta sektoreka egindako bileretatik ateratako 

ondorioak baliagarriak izan dira Elkartearen 2014-2020 aldirako helburuak eta lehentasunak 

zehazteko.  

Dinamika horrek jarraipena izan du Cederna Garalur Elkartearen 2010-2020 TGPE lantzeko 

prozesuan, 2014an hasitakoan. Proposamenak lantzeko, alderatzeko eta hobetzeko prozesu 

luzea izan zen. Gure nahia izan da proposamen horietan hainbat tipologiatako entitatek eta 

erakundek parte hartzea.  

Lana hiru fasetan banatu dugu: diagnostikoa eta hasierako proposamena; tokiko parte-

hartzearekin proposamen hori araztu; eta azken estrategia landu eta balioetsi. 
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6. irudia. Cederna Garalur Elkartearen TGPE, 2014-2020 Lantzeko metodologia 

7. irudia.  Cederna Garalur Elkartearen TGPE, 2014-2020 2 jarduera-ardatzak. 
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I. fasea: AMIA landu eta ekintzak proposatu 

AMIAren lehenengo bertsioa, Cederna Garalur Elkartearen proiektuen ondorioetan eta 

txostenetan oinarritutako ekintza-proposamenekin. LANIN-G, Merkat-ari, Basolan, ITERA-AA 

proiektuko "Berritu merkatutik", eta lurraldeko beste batzuk.  

AMIA 5 lan-esparrutan banatuta: lehen sektorea eta energia; industria eta zerbitzu 

profesionalak; ondarea; turismoa; merkataritza eta zerbitzuak; eta bizi-kalitatea.  

II. fasea: Pate hartzea. Lurraldearekin alderatzeko saioak.  

 AMIAren lehenengo proposamena balioetsi: Lurraldean eztabaida-saioak martxan 

paratu.  

 Lan-mahaiak: lurralde-mailako 7 tailer eta 4 tailer sektorial. 227 partaide 

 Ekintzak gehitu dokumentuari. 

 Ekintzen lehentasuna erabaki. 

 
III. fasea: Azken estrategia landu eta baliozkotu  

 Azken estrategiaren inguruko dokumentua landu, jendaurrean jarri, ekarpenak jaso, 

eta azken dokumentua baliozkotu.  

 38 premia, 5 lan-ardatz, 61 jarduera-ildo. 

 

1. 

ADARTZA  

BIZTANLERIARI EUTSI ETA FINKATU. 
Biztanleriari eutsi eta biztanleria hori finkatu Nafarroako Mendialdean, bizi-maila egokia bermatuko 

duten eta landa-eremuetako guneak jendez hustea saihestuko duten kalitateko zerbitzuekin 

hornituz. 
 

 

2. 

ARDATZA  
 

LEHEN SEKTOREA ETA BASOGINTZA SEKTOREA GARATU, LEHIAKORRAK ETA BERRITZAILEAK IZAN 

DAITEZEN  

Lurraldean berritzaileak, lehiakorrak eta jasangarriak izango diren lehen sektorea eta basogintza-

sektorea garatzea eta ustiatzea bultzatu. 
 

3. 

ADARTZA  

NATURA-BALIABIDEAK ERAGINKORTASUNEZ USTIATU 
Natura-baliabideen aprobetxamendu jasangarria egiteko eta energia aurreztu eta eraginkortasunez 
erabiltzeko neurriak bultzatu. 
 

4. 

ADARTZA 

ZERBITZUEN SEKTOREA GARATU ETA ONDAREARI BALIOA EMAN 
Merkataritza, zerbitzuak eta turismoa sustatu eta garatu, eta lurraldeko kultura- eta natura-

ondareak aprobetxatu modu jasangarrian. 
 

5. 

ADARTZA 

INDUSTRIA SEKTOREA INDARTU, ETA ENPRESAK ETA ENPLEGUA SORTZEARI BULTZADA EMAN 
Industria-ehuna bultzatu eta finkatu, eta enpresak sortzea sustatu. 
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Prozesuaren laburpen gisa, Cederna Garalur Elkartearen TGPE, 2014-2020 lantzeko:  

 Hasierako 5 AMIA sektorial landu ziren: lehen sektorea eta energia; industria eta zerbitzu 

profesionalak; ondarea; turismoa; merkataritza eta zerbitzuak; eta bizi-kalitatea.  

 AMIA horiek lantzeko, 18 agiri eta txosten kontsultatu ziren.  

 Lurraldeko 7 lan-mahai antolatu ziren, eta horietan sektore pribatuko 69 lagunek eta 

sektore publikoko 89 lagunek hartu zuten parte.  

 168 lagunek hartu zuten parte lurralde-mahaietan (xxxx gizon / xxxx emakume). 

 4 mahai sektorial antolatu ziren, eta 69 parte-hartzaile izan ziren; 33 sektore pribatukoak, 

eta 36 sektore publikokoak.  

 Mahai horietan xxxx emakumek eta xxxx gizonek hartu zuten parte.  

 38 premia antzeman ziren lurraldean.  

 Cederna Garalur Elkartearen toki-garapeneko estrategia parte-hartzailea jasotzen duen 

azken dokumentua landu zen.  

 Agiri horrek 5 jarduera-ardatz eta 61 lan-ildo zehazten ditu..  

 

 

10. taula. Lurraldekako lan-mahaiak eta lan-mahai sektorialak. 

 LURRALDEKAKO MAHAIAK 

 
BAZTAN 

BIDASOA 

PIRINIOAURREKO 

ARROAK 

ERROIBAR-

AEZKOA-

ESTERIBAR 

LARRAUN-

LEITZARAN- 

ULTZAMA 

ERRONKA

RI- 

ZARAITZU 

SAKANA ZANGOZA 
GUZTIR

A 

Gizonak 15 24 13 11 12 10 9 69 

Emakumeak 10 14 11 12 6 6 7 89 

GUZTIRA 25 38 24 23 18 16 16 158 

 

 

 MAHAI SEKTORIALAK 

 

TURISMOA, 

MERKATARITZA, 

ZERBITZUAK 

ETA ONDAREA 

INDUSTRIA, 

ZERBITZUAK, 

ENPRESAK 

LEHEN 

SEKTOREA, 

BASOGINTZA, 

ENERGIA... 

BIZI 

KALITATEA 

 

GUZTIRA 

Gizonak 13 7 14 10 34 

Emakumeak 6 5 9 5 25 

GUZTIRA 19 12 23 15 59 
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11. taula. Cederna Garalur Elkartearen TGPE estrategia Jarduera-ardatzen eta -ildoen koadroa. 

1. ARDATZA 

BIZTANLERIARI EUTSI ETA FINKATU                                                                                    

Biztanleriari eutsi eta biztanleria hori finkatu Nafarroako Mendialdean, bizi-maila egokia 

bermatuko duten eta landa-eremuetako guneak jendez hustea saihestuko duten kalitateko 

zerbitzuekin hornituz. 

1.1 ildoa 
Landa-eremuetan komunikazioetan hobekuntza esanguratsuak ekarriko dituzten jarduerak 

bultzatu, bizi kalitatea hobetzeko eta eremuaren ekonomia-garapena sustatzeko. 

1.1.1 

Informazioaren eta komunikazioen Teknologietarako (IKT) irisgarritasuna hobetu, 

enpresentzat eta, oro har, herritarrentzat. Bereziki, abiadura handiko sarbidea landa-eremu 

eta landa-gune sakabanatu guztietan. 

1.1.2 
Lurraldeko herritarrak eta enpresak sentsibilizatu IKTak erabil ditzaten, eta horiek ikasten eta 

erabiltzen lagundu (telezerbitzuak, telelana, eta abar). 

1.1.3 

Lurraldean irisgarritasuna hobetzen lagunduko duten jarduerak bultzatu, helburu sozialei 

(oinarrizko zerbitzuetarako irisgarritasuna), eta helburu ekonomikoei begira (turismoa, 

merkataritza, prestakuntza, eta abar), eta, halaber, garraioaren erabilera jasangarria bultzatu. 

1.2 ildoa 

Kalitateko zerbitzuak bermatzera bideratutako ekintzak; xedea izanik, lurraldeko biztanleriari 

eustea, eta kolektibo guztiei bizi kalitate egokia ematea, bereziki gizarte egoera ahulean 

daudenei arreta berezia emanda. 

1.2.1 Bizi-kalitatea kudeatzearen inguruko esperientziak ezagutu eta elkarri trukatu. 

1.2.2 

Gizartea eta kultura dinamizatzera bideratutako ekintzak. Gune kultural eta erabilera 

anitzekoak udalerrietan. Gizartean, kultura eta aisian parte hartzeko ekintzak, bereziki gazteei 

bideratuak. Udalerrietan erabilera anitzeko guneak bultzatu.  

1.2.3 
Gizarte-boluntariotzarako jarduerak babestu (esate baterako, helduei bideratutakoak, eta 

ondareari nahiz ingurumenari buruzko gaiak), eta halako ekimenak koordinatzea babestu. 

1.2.4 Gizarte-arreta elebiduna. 

1.2.5 
Ekintza berritzaileak eta erakusgarriak babestu, landa-eremuetan hezkuntza- eta osasun-

zerbitzuak bermatze aldera. 

1.2.6 Herritar guztiek udaletako informazioa eskuratzeko irisgarritasuna hobetzeko ekintzak. 

1.2.7 

Etxebizitzarako eta oinarrizko zerbitzuetarako (ura, energia) aukera errazteko neurriak 

bultzatu, biztanleria lurraldeak sustraitzea lortze aldera.  Herrigune historikoak garatzeko 

eta/edo dinamizatzeko planak. 

1.2.8 
Bateratze-zerbitzuak garatzeko eta martxan jartzeko laguntza, eta gizarte-egoera ahulean 

dauden kolektiboei babesa eman. 
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1.2.9 
Bereziki emakumeei, gazteei, luzaroko langabeei eta 45 urtetik gorako langabeei 

bideratutako enplegua sustatzeko jarduerei babesa eman, landa-eremuan gera daitezen. 

1.2.10 
Lurraldeko proiektuetan eta jardueretan genero-ikuspegia garatzeko eta txertatzeko ekintzei 

babesa eman. 

1.2.11 
Tokiko gobernantza-eredua garatzen jarraitzeko ekintzak, garapen-estrategian lurraldeko 

eragileen parte-hartze aktiboa sustatuz. 

1.2.12 
Gizarte-bazterkeria pairatzeko arriskua duten kolektiboen integrazioa sustatuko duten 

ekintzak. 

2. 

ARDATZA 

LEHEN SEKTOREA ETA BASOGINTZA SEKTOREA GARATU, LEHIAKORRAK ETA BERRITZAILEAK 

IZAN DAITEZEN Lurraldean berritzaileak, lehiakorrak eta jasangarrian izango diren lehen 

sektorea eta basogintza-sektorea garatzea eta ustiatzea bultzatu. 

2.1 ildoa 
Lehen sektorean berrikuntza sustatzeko ekintzak, dibertsifikazioa eta nekazaritzako elikagaien 

balio kate osoan parte hartze handiagoa bultzatuz.  

2.1.1 

Nekazaritzako elikagaien ekoizleak eta eraldatzaileak babesteko ekintzak, etorkizunari begirako 

haien jasangarritasuna hobetze aldera: eraldatzeko zerbitzuak sortu, kalitatea hobetu 

baliabideak kudeatzeko, merkaturatu, finantziazio-tresnak bilatu.  

2.1.2 
Dibertsifikazioa bultzatu, alternatibak bilatzen espezializatuta dauden erakundeekin lankidetza 

garatu.  

2.1.3 

Berrikuntza eta ezagutza sustatu prozesu osoan: giza baliabideak, ekoizpena eta merkaturatzea 

kudeatu. Inplementazio-arloan sentsibilizazio-, informazio-, prestakuntza- eta 

akonpainamendu-ekintzak garatu.  

2.1.4 
Unibertsitateen, zentro teknologikoen eta INTIAren arteko lankidetza-ekintzak, lehen 

sektorerako interesekoak diren proiektuak lantzeko. 

2.2 ildoa Lehen sektoretik eta basogintzatik datozen produktuak merkaturatzea bultzatzeko ekintzak. 

2.2.1 
Ekoizleei laguntza eman produktua merkaturatzen eta produktuaren inguruko marketinean. 

Prestakuntza teknikoa eta salmentarako laguntza. 

2.2.2 
Zirkuitu laburra garatzeko ekintzei laguntza eman, bai norbanakoari bideratuta, bai hainbaten 

artean landutako proiektuei bideratuta (merkaturatzeko elkartzeei, kasu). 

2.2.3 

Jardun bateratuak sektoreen artean produktuen sustapen gurutzatua lantzeko; esate baterako, 

nekazaritza-sektorearen eta turismo-sektorearen artekoa. Nekazaritza sektorearen sustapen 

soziala eta kulturala. 

2.2.4 
Tokian tokiko produktuak kontsumitzeko sentsibilizazio-ekintzak bultzatu, haurtzarotik beretik 

heztera bideratutako ekintzak, irakasleen eta sektoreko adituen arteko lankidetzan. 

2.2.5 
Sektoreak dituen arazoei (hiltegiak, eraldatze-zentro bateratuak, eta abar) irtenbide 

bateratuak eman. 
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2.3 ildoa Lehen sektorea finkatzen lagundu, sektorea indartzeko ekintzak praktikara eramanez. 

2.3.1 
Lankidetza-sareak bultzatu eta sortu, enpresa-asoziazionismoa sustatu, eta enpresa-taldeei eta 

profesionalen taldeei babesa emateko jarduketak. 

2.3.2 

Jarduera onak eta proiektu eredugarriak zabaltzen eta ezartzen babesa eman. Sektoreak 

integratu. Inplementatzen, jarraipena egiten, promozioan, dibulgazioan eta merkaturatzen 

lagundu. 

2.3.3 Bitartekaritza bidez lurzoruaren kudeaketa eraginkorra eta lurzati-biltze ordenatua bultzatu. 

2.4 ildoa Produktu ekologikoak eta tokiko arrazak eta barietateak garatzeko eta finkatzeko bultzada. 

2.4.1 
Ekoizpen ekologikoa eta nekazaritza ekologikoa sustatu eta babestu. Prestakuntza-ekintzak eta 

ekoizpeneko, eraldaketako eta merkaturatzeko proiektu kolektiboak. 

2.4.2 

Bertako arrazak eta barietateak berreskuratzeko eta mantentzeko babes-ekintzak; 

ekoizpeneko, eraldaketako eta merkaturatzeko proiektu kolektiboak; eta lankidetza 

teknologia-zentroekin eta unibertsitateekin. 

2.4.3 Nekazaritza ekologikoaren arloan "lurraldeko estrategia" bat diseinatzeko ekintzak.  

3. 

ARDATZA 

NATURA BALIABIDEEN ERABILERA JASANGARRIA ETA USTIAPEN ERAGINKORRA  

Natura-baliabideen aprobetxamendu jasangarria egiteko eta energia aurreztu eta 

eraginkortasunez erabiltzeko neurriak bultzatu. 

3.1 ildoa Natura-baliabideak ustiatu. 

3.1.1 Natura-ondarea modu jasangarrian ustiatzeko ekimenak babestu. 

3.1.2 
Baso-baliabideak ustiatzearen eta kudeatzearen inguruko sentsibilizazio-ekintzak, eta 

ingurumen-hezkuntzako ekintzak. 

3.2 ildoa 
Natura baliabideak energia iturri gisa aprobetxatzea bultzatu, lurraldean energia 

berriztagarriak erabiltzea sustatuz.  

3.2.1 

Energia berriztagarrien arloan (biomasa, bio-sorkuntza, eta abar), kanpo-aholkularitzako 

laguntza-zerbitzu "espezializatuak", eta energia berriztagarrien inguruko proiektu 

erakusgarriak bultzatu. 

3.2.2 
Natura-ondarea kolektiboki kudeatzeko planak lantzeko eta martxan jartzeko ekintzak, natura-

baliabideak (basoak, energia-iturriak, eta abar) eragimenez eta modu jasangarriak baliatzeko. 

3.2.3 

Enpresa-arloan energia aurreztera eta eraginkortasunez erabiltzera bideratutako ekintzak, eta 

energia-iturri berriztagarriak, azpiproduktuak, hondarrak eta hondakinak erabiltzea eta 

hornitzea sustatzera bideratutako ekintzak, bio-ekonomia garatze aldera. 

4. 

ARDATZA 
ZERBITZUEN SEKTOREA GARATU ETA ONDAREARI BALIOA EMAN  

Zerbitzu- eta turismo-sektoreak sustatu eta garatu, eta lurraldeko kultura- eta natura-ondareak 
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aprobetxatzea modu jasangarrian. 

4.1 ildoa 
Lurraldeko produktuak eta baliabideak balioztatzeko estrategiak garatzeko eta ezartzeko 

ekimenak bultzatu.  

4.1.1 

Lurraldeko kultura-ondarearen eta ondare arkitektonikoaren inguruan tokiko biztanleria 

prestatzeko eta sentsibilizatzeko ekintzak, turismoarekiko tokiko kultura positiboa garatze 

aldera. Bereziki, ikasleei eta gazteei bideratuta. 

4.1.2 

Ondare-baliabideak (kulturalak, arkitektonikoa eta naturala) eta ondare immateriala (usadioak, 

ogibideak, historia, eta abar) zaintzeko, berreskuratzeko eta balioztatzeko ekimen berritzaileak 

bultzatu eta horiei babesa eman. 

4.1.3 
Egun dauden bideak eta bidezidorrak aprobetxatzea eta erabiltzea bultzatu, bai herrien arteko 

komunikaziorako, bai bestelako erabilpenetarako, turismorako kasu. 

4.2 ildoa Turismo sektore koordinatua eta jasangarria garatzeko bultzada. 

4.2.1 
Turismo-plan jasangarria eta eskualdeko turismo-produktuak sortu, kudeatu eta merkaturatu. 

Turismoa sustatzeko jarduerak. 

4.2.2 

Eremuan turismoa garatzeko estrategia bat lantzeko jarduerak, sektorearen koordinazioa.  

Sektoreko erakundeen eta enpresen arteko lankidetza, eta informazioa (estatistikak) 

kudeatzeko eta ustiatzeko jarduerak. 

4.2.3 

Nafarroako Mendialdeko turismo-, merkataritza- eta ondare-eskaintza zabaltzeko eta 

merkaturatzeko tresna berritzaileak garatzeko ekintzak, IKT mugikorretan oinarrituta: web, 

gizarte-sareak, aplikazioak... 

4.2.4 

Kalitateko turismo-eskaintza bat sustatu: establezimenduen aitorpena, kalitatea kudeatzeko 

sistemak, profesionalizazioa (prestakuntza marketinean, hizkuntzak, harrera, merkaturatzea, 

eta abar). 

4.3 ildoa 

Tokiko merkataritzarako ekimen berriak garatzera, merkataritza profesionalizatzera eta 

finkatzera, eta lurraldean dagoen eskulangintza garatzera bideratutako jarduerak sustatu, eta 

horiei babesa eman. 

4.3.1 

Merkataritza-estrategiak garatzeko laguntza, bai Nafarroako Mendialdean, bai eskualde- eta 

herri-mailan (hirigintza komertziala), merkataritza dinamizatzeko, banaketarako eta landa-

eremuetako biztanleak hornitzeko soluzioak jartzeko. 

4.3.2 
Tokian-tokian erostearen alde sentsibilizatzeko jarduerak haurtzarotik; erosketa horiek 

dendetan eta zerbitzuetan izatea ulertuta. 

4.3.3 

Turismoaren eta merkataritzaren bitartez nekazaritzako eta basogintzako produktuak 

balioztatzeko eta merkaturatzeko estrategia bat bultzatu. Turismora egokitutako produktuen 

espezializazioa. 

4.3.4 Merkataritza eta eskulangintza babestu, horien salmenta-bideak dibertsifikatze aldera. 
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4.3.5 
Sektorera bideratutako prestakuntza-ekintzak, zerbitzuaren kalitatea eta profesionalizazioa 

hobetze aldera. 

4.3.6 
Dendarik ez duten herriguneei zerbitzua emateko soluzioak sustatu, tokiko merkataritza 

kaltetu gabe. 

4.3.7 
Eskulangintza babesteko plan bat diseinatu eta hori martxan jarri (irudiak, salmenta-bideak, 

aintzatespena, eta abar). 

5. 

ARDATZA 

INDUSTRIA SEKTOREA INDARTU, ETA ENPRESAK ETA ENPLEGUA SORTZEARI BULTZADA 

EMAN  

Industria-ehuna bultzatu eta finkatu, eta enpresak sortzea sustatu. 

5.1 ildoa Industria sektorea indartzeko eta finkatzeko ekintzak. 

5.1.1 Enpresa-lankidetza eta sareak sortzea bultzatzera bideratutako jarduerak. 

5.1.2 
Enpresei dibertsifikazio-prozesuetan laguntza emateko ekintzak (aukerak identifikatu eta 

neurriak martxan paratu). 

5.1.3 Zerbitzu profesionalen eta tokiko gremioen jarduerak garatzeko bultzada.  

5.1.4 

I+G+B garatzea eta enpresen eta ikerketa-zentroen eta teknologia zentroen transferentzia eta 

lankidetza bultzatuko duten jarduerei babesa eman, enpresen lehiakortasuna hobetzera 

bideratuta. 

5.1.5 Tokiko baliabideak darabiltzaten bertako enpresak sortzeko promozio-ekintzak. 

5.1.6 Enpresak nazioartekotzeko sustapen- eta babes-ekintzak. 

5.2 ildoa 
Prestakuntza zonaldeko berariazko premietara egokitzea ahalbidetuko duten jarduerak 

bultzatu, prestakuntza hori jasotzea erraztu eta eremuan enplegua sortzea areagotu. 

5.2.1 Enpresak sortzea babesteko ekintzak. 

5.2.2 

Eremuan prestakuntza-estrategia bat definitzeko jarduerak: eremuan premiak identifikatu, eta 

prestakuntza espezializatuko eskaintza bat garatzea bultzatu. Prestakuntza-arloko eragileen 

parte-hartzea bultzatu enpresa-sektorearen lankidetzarekin, estrategia definitze aldera.  

5.2.3 
Enplegurako eta ekintzailetzarako ekipamenduak bultzatu (bulegoak, haztegiak, lan 

partekatuko guneak, eta abar). 

5.2.4 
Azpiegituren (industrialdeak, nabeak) eta lurzoruen eskaintza bultzatzeko eta aprobetxatzeko 

ekintzak, eta aukerak identifikatzeko eta hartu beharreko neurriak hartzeko. 

5.2.5 Ekintzailetza-kultura eta -izaera bultzatzeko ekimenak. 

5.2.6 Prestakuntza-ekintzak, jarduera-sektoreetan lehiakortasuna hobetze aldera. 
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4 HORNIDURAK
5 USTIAPENAREN BESTELAKO SARRERAK

74.-Diru-laguntzak, dohaintzak eta ondareak

75,- Bestelako kudeaketa-sarrerak.

6 LANGILEEN GASTUAK
7 USTIAPENAREN BESTELAKO GASTUAK
8 IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA

10 Zuzkidura-soberakinak
11 IBILGETUA NARRIATZEA ETA BESTERENTZEAGATIKO

790 Horniduren soberakina eta aplikazi
690 Narriadurak eta galerak
A)USTIAPENAREN EMAITZA

12 DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK
13 FINANTZA GASTUAK
16 FINANTZA TRESNEN NARRIADURA ETA BESTERENT

B)EMAITZA FINANTZARIOA

C)ZERGA AURRETIKO EMAITZA 

17 MOZKINEN GAINEKO ZERGAK

D)EKITALDIAREN EMAITZA

2015

AKTIBOA

I. Ibilget
II. Ibilget

IV. Epe luz
Elkartu

V. Inversi
A) AKTIBO KORRONTEA

III. Merka
* Salmen

* Herri A

IV. Epe m
VI. Epe m
VII. Esku-d

GUZTIR

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA

A)ONDARE GARBIA 

A1) FUNTS PROPIOAK
III. Errese
V. Aurrek

VII. Ekitald
A3)DIRU LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA JASOTAKO ONDAREAK

B)PASIBO EZ KORRONTEA
I. Epe luz

II. Epe luz
1.Kred

5 Beste

III. Epe luz

C)PASIBO KORRONTEA
III. Epe m

1.Kred

3.Epe m

V. Merka
1. Horn

2. Best

GUZTIZ

A) ACTIBO EZ KORRONTEA
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urretikoak) 

AGATIKO EMAITZA
 aplikazioa

STERENTZEAGATIKO EMAITZA

ASOCIACIÓN CEDERNA-GARALUR AÑO 2015

2015. EKITALDIKO GALERA ETA IRABAZIEN KONTU LABURTUA

Ibilgetu ukiezina
Ibilgetu materiala
Epe luzerako inbertsioak taldeko enpresetan eta
Elkartuetan, epe luzera
Inversiones Financieras a largo plazo

Merkataritza-hartzekodunak eta kobratzeko beste kontu batzuk
Salmentengatiko eta zerbitzua emateagatiko bezeroak

Herri Administrazioak eta beste zordun batzuk

Epe motzerako inbertsioak taldeko enpresetan eta enpresa elkartu
Epe motzerako aldizkakotzeak
Esku-dirua eta bestelako aktibo likido baliokideak
GUZTIRA OROKORRA (B+D)

Erreserbak
Aurreko ekitaldietako emaitzak
Ekitaldiaren emaitza

Epe luzerako zuzkidurak
Epe luzerako zorrak
1.Kreditu-erakundeekiko zorrak

5 Beste finantza-pasibo batzuk. Fidantzak

Epe luzerako zorrak taldeko enpresekin eta enpresa elkartuekin

Epe motzerako zorrak
1.Kreditu-erakundeekiko zorrak

3.Epe motzerako zorrak

Merkataritza-hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk
1. Hornitzaileak

2. Bestelako hartzekodunak

GUZTIZKO  OROKORRA (A+B+C+D+E)

CEDERNA GARALUR ELKARTEA. 2015. URTEA

BALANTZE LABURRA 2015. EKITALDEA IXTEAN

2.014 2.015

-199.301,01 -78.411,66
1.044.820,42 897.731,69

638.841,23 474.762,51

405.979,19 422.969,18

-603.981,74 -606.140,17
-162.179,21 -116.677,94

-34.626,41 -27.111,95
0,00 0,00

327,89 0,00
650,95

-323,06 0,00

45.059,94 69.389,97

5,50
-61.464,86 -69.395,47

0,00 0,00

-61.464,86 -69.389,97

-16.404,92 0,00

0,00 0,00

-16.404,92 0,00

2014 2015

487.248,41 460.354,19
0,00 0,00

463.050,08 436.155,86
3.006,00 3.006,00

21.192,33 21.192,33
8.087.185,30 8.104.359,35
8.081.372,08 8.019.255,13

222.980,29 236.541,77

7.858.391,79 7.782.713,36

1.822,05 1.822,05
2.048,53 9.082,75
1.942,64 74.199,42

8.574.433,71 8.564.713,54

2014 2015

-218.280,38 -225.634,53

-370.852,21 -416.875,29
-199.241,32 -245.264,40

-155.205,97 -171.610,89

-16.404,92 0,00

152.571,83 191.240,76

865.358,77 866.308,58
0,00 0,00

653.513,04 677.284,01
652.200,04 676.803,01

1.313,00 481,00

211.845,73 189.024,57

7.927.355,32 7.887.930,28
762.700,65 460.343,36
762.700,65 460.343,36

7.164.654,67 7.427.586,92
76.394,80 51.971,24

7.088.259,87 7.375.615,68

8.574.433,71 8.528.604,33



 

 

2016ko DIRU SARREREN 

  

DEIALDIAK / NGrekiko HITZARMENAK 

KALITATEKO TURISMOA + ICTE 

NEZ / TGE 

ELKARTEKIDEEN KUOTAK ETA LAGUNTZAK 

BABESLEAK 

ELKARTEKIDEEN KUOTAK 

JARDUERA ETA ZERBITZUENGATIKO DIRU S

BESTE ZERBITZU BATZUK 

INGRESOS FINANCIEROS  

FONDOS EUROPEOS 

LGP PROIEKTUAK 

LGP 2007-2013 - FUNTZIONAMENDU GASTUAK

LGP 2014-2020 - FUNTZIONAMENDU GASTUAK

BESTE PROIEKTU BATZUK 

EUROPE DIRECT 

INTERREG ITERA-AA 

INTERREG CYBERSUDOE-INNOV 

SARR. GUZTIRA, LGPko "3." ONURAD 

LGP FUNTSAK, 3. ONURADUNAK 

LEHIAKORTASUNA 

INGURUMENA ETA LANDA INGURUNE 

BIZI KALITATEA ETA DIBERTSIFIKAZIO 

SARR. GUZTIRA, LGPko "3." ONURAD 
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EREN AURREKONTUA ETA 2015an GAUZ

2015ko 
AURREKONTUA 

2015an 
GAUZATUTAKO

185.000,00 181.66

30.000,00 29.14

155.000,00 152.51

 501.675,86 409.18

26.066,49 

475.609,37 409.18

SARRERAK 0,00 13.78

0,00 13.78

0,00 

327.733,06 293.09

252.297,79 231.96

ASTUAK 102.297,79 98.61

ASTUAK 150.000,00 133.35

75.435,27 61.12

21.000,00 18.00

0,00 1.28

54.435,27 41.84

1.014.408,92 897.73

1.167.890,69 1.287.47

133.558,78 73.45

85.823,98 150.82

948.507,93 1.063.19

2.182.299,61 2.185.21

UZATUTAKOA 

 
TUTAKOA 

2016ko 
AURREKONTUA 

181.667,12 185.650,00 

29.147,52 30.000,00 

152.519,60 155.650,00 

409.188,66 484.854,75 

0,00 37.555,00 

409.188,66 447.299,75 

13.786,02 3.000,00 

13.780,52 3.000,00 

5,50 0,00 

293.095,39 212.240,76 

231.966,95 191.240,76 

98.616,64 0,00 

133.350,31 191.240,76 

61.128,44 21.000,00 

18.000,00 21.000,00 

1.283,28   

41.845,16   

897.737,19 885.745,51 

1.287.474,63 0,00 

73.457,33   

150.823,98   

1.063.193,32   

2.185.211,82 885.745,51 



 

 

CEDERNA GARALUR ELKARTEA GASTUAK 

I. LANGILEEN GASTUAK 

I.1 Soldatak eta lansariak eta gizarte-segurantza   

II. ORDEZKARITZA GASTUAK ETA JOAN-ETORRIENG

II.1 Ordezkaritza eta publizitatea 

II.2 Joan-etorriak eta ordezkaritzak 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

TEGE (8 

LGP -

LGP -

EUROPE

Interreg

NG-Sicte

Gerentz

Lehenda

Egiturak

III. Lokalen gastuak 

III.1 Eraikina konpontzea, mantentzea eta zaintzea 

III.2 Elektrizitatea eta ura 

III.3 Antsoaingo egoitzako telefonoak, beste batzuk

III.4 Beste batzuk (aseguruak, garbitasuna, zergak, eta

III.5 Agentzien beste gastu batzuk 

IV. Beste gastu arrunt batzuk 

IV.1 Materiala. Amortizazioa 

IV.2 programa informatikoak eta zerbitzu telematikoa

IV.3 Harpidetzak, liburuak eta dokumentuak, fotokop

IV.4 Bulego-materiala 

IV.5 Posta, mezularitza 

IV.6 Finantza-gastuak 

IV.7 Itzulpenak - Beste zerbitzu batzuk 

IV.8 Profesional independenteen laguntza 

IV.9 Profesionalak ez diren beste batzuk 

V. BESTELAKO GASTUAK ETA KONTRATAZIOAK 

  
  
  
  
  
  

TURISM

LGP -

LGP -

NASEI

EUROPE

INTERRE

GASTUAK GUZTIRA, LGPko ONURADUNEN AURRETIK

SARRERAK GUZTIRA, LGPko ONURADUNEN AURRETIK

ALDEA, LGPko ONURADUNEN AURRETIK 

VI. LGPko ONURADUN PRIBATUEN GASTUAK GUZTI

LHIAKOR

INGURU
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2015ko 
AURREKONTUA 

634.083,81

634.083,81

RRIENGATIKO GASTUAK 80.113,68

18.000,00

62.113,68

TEGE (8 agentzia ),  25.847,97

 Funtzionamendu-gastuak2007-2013 2.000,00

 Funtzionamendu-gastuak2014-2020 4.000,00

EUROPE DIRECT 1.700,00

Interreg-Ciberinnov 7.065,71

Sicted 5.000,00

Gerentzia 10.500,00

Lehendakaritza 3.500,00

Egiturako bidaia-gastuak 2.500,00

42.131,21

 180,53

7.406,38

atzuk 12.800,00

rgak, eta abar) 12.139,60

9.604,70

181.309,79

38.000,00

matikoak. Telecom laguntza 17.119,67

 fotokopiak 1.000,00

6.000,00

1.560,00

65.028,25

12.050,89

12.000,00

28.550,98

76.770,43

TURISMOA-SICTED   

 FUNTZIONAMENDUA2007-2013 27.700,00

 FUNTZIONAMENDUA2014-2020 14.616,80

NASEI   

EUROPE DIRECT   

INTERREG CYBERSUDOE-INNOV 34.453,63

RRETIK 1.014.408,92

URRETIK 54.435,27

  

K GUZTIRA 1.167.890,69

LHIAKORTASUNA  133.558,78

INGURUMEA 85.823,98

 
2015an 

GAUZATUTAKOA 
2016ko 

AURREKONTUA 

083,81 606.140,17 643.175,92 

083,81 606.140,17 643.175,92 

113,68 48.786,10 64.867,77 

000,00 10.827,00 18.000,00 

113,68 37.959,10 46.867,77 

847,97 19.917,94 30.367,77 

000,00 1.177,34 0,00 

000,00 146,90 3.000,00 

700,00 1.225,66 1.500,00 

065,71 1.621,69 0,00 

000,00 4.423,74 3.000,00 

500,00 3.718,88 6.000,00 

500,00 3.055,02 3.000,00 

500,00 2.671,93   

131,21 29.118,12 27.880,88 

180,53 27,81 100,00 

406,38 5.784,90 5.309,32 

800,00 7.198,84 8.691,96 

139,60 11.860,32 8.439,60 

604,70 4.246,25 5.340,00 

309,79 157.028,50 137.820,94 

000,00 27.111,95 29.000,00 

119,67 17.098,85 16.592,60 

000,00 1.744,78 2.200,00 

000,00 2.856,55 4.000,00 

560,00 402,37 600,00 

028,25 69.395,47 48.235,10 

050,89 8.933,86 10.000,00 

000,00 12.652,76 12.696,00 

550,98 16.831,91 14.497,24 

770,43 56.664,30 12.000,00 

3.598,80   

700,00 10.122,61 0,00 

616,80 8.457,90 9.000,00 

7.517,73   

1.763,33 3.000,00 

453,63 25.203,93   

408,92 897.737,19 885.745,51 

435,27 41.845,16 0,00 

-855.892,03 -885.745,51 

890,69 1.287.474,63 0,00 

558,78 73.457,33 0,00 

823,98 150.823,98 0,00 



 

 

BIZI KAL

GASTUAK GUZTIRA 

DIRU SARRERAK GUZTIRA 

ALDEA 
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BIZI KALITATEA ETA DIBERSIFIKAZIOA 948.507,93

2.182.299,61

948.507,93

  1.233.791,68

507,93 1.063.193,32 0,00 

299,61 2.185.211,82 885.745,51 

507,93 1.329.319,79 0,00 

791,68 -855.892,03 -885.745,51 
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