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1. irudia. "Eskola Taberna Orbararen" taberna-jatetxearen aurrealdea . Ostatu-jatetxea egokitu catering 

eta aurrez kozinatuetako zerbitzuetarako. 2014-2020 aldirako 'Nafarroako Mendialdea' LGPko 

proiektua. 
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SARRERA 

Cederna Garalur Elkartea "Nafarroako Mendialdea" deritzon lurraldean lan egiten duen tokiko 

ekintza-taldea da. Nafarroako Mendialdea ia 5.000 km2 dituen lurraldea da, Nafarroako 

iparrean kokatua; bertan 80.000 pertsona bizi dira, eta lan egiten dute, 120 udalerritan. 

Cederna Garalur Elkarteak lurralde hori tokiko 8 garapen-agentziaren bidez kudeatzen du: 

Sakana, Mendialdea, Malerreka-Bertizarana-Bortziriak, Baztan, Esteribar-Erroibar-Aezkoa-

Luzaide, Pirinioaurreko Arroak, Erronkari-Zaraitzu eta Zangoza.  

1991n sortu zenetik, elkartearen helburua izan da garapen sozial eta ekonomikoa bultzatzea 

lurraldeko baliabide endogenoak erabiliz, bertan bizi direnen bizi-kalitatea hobetuko duten 

estrategiak sustatuz, eta zerbitzu publikoen eta pribatuen sare bat sendotuz, biztanleria landa-

eremura erakartzeko eta bertan bizi direnek bertan jarraitzeko.  

 

 

 

 

 

 

 

2. irudia. Ezkerretara, Cederna Garalur Elkartearen mapa. Eskuinetara, tokiko garapen-agentziak 

Gaur den egunean (2016ko abendua), Cederna Garalur Elkarteak 131 erakunde ditu bazkide: 

erakunde publikoak, nekazaritza-arloko sindikatuak, enpresa-, sektore eta herritar-elkarteak. 

 

1. grafikoa. Cederna Garalur Elkartera elkartutako erakundeak 
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Aldi berean, Cederna Garalur Elkartea Espainiako Landa Garapeneko Sareko (REDR) kidea da; 

Nafarroako Marketin Klubeko eta Nafarroako Lan Enpresen Elkarteko (ANEL) bazkidea da; 

Turismo Kontseiluko kidea da eta Nafarroako Lurralde Estrategiaren gizarte-kontseiluan parte 

hartzen du; SICTED (Xedeko Turismo Kalitatearen Sistema Integrala) kudeatzen duen 

"Nafarroako Mendialdea" Turismo Kalitaterako Kontseiluaren erakunde koordinatzailea da; 

aipatu sistema Nafarroako Gobernuak eta Espainiako Turismo Kalitaterako Institutuaren 

lurralde-ordezkaritzak finantzatzen dute (ICTE, 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, 

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.  

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

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

1. taula. Elkartutako erakundeen koadroa 

Udalek Udalek 

Abaurregaineko Udala Irañetako Udala 

Abaurrepeko Udala Irurtzungo Udala 

Oibarko Udala Izabako Udala 

Altsasuko Udala Iturengo Udala 

Anueko Udala Itzagaondo Ibarreko Udala 

Agoizko Udala Itzaltzuko Udala 

Araizko Udala Jaurrietako Udala 

Arakil Ibarreko Udala Xabierreko Udala 

Aranoko Udala Lakuntzako Udala 

Arantzako Udala Larraungo Udala 

Arbizuko Udala Leitzako Udala 

Artzibarko Udala Lekunberriko Udala 

Aresoko Udala Lergako Udala 

Aribeko Udala  Lesakako Udala 

Arruazuko Udala Ledeako Udala  

Atezko Udala Lizoainibar - Arriasgoitiko Udala 

Aurizko Udala Longida Ibarreko Udala 

Bakaikuko Udala Irunberriko Udala 

Basaburuko Udala Luzaideko Udala 

Baztango Udala Eloko Udala 

Beintza Labaiengo Udala Otsagabiko Udala 

Berako Udala Oizko Udala 

Bertizaranako Udala Olaztiko Udala 

Beteluko Udala Ollarango Udala 

Burgiko Udala Orbaitzetako Udala 

Kasedako Udala Orbarako Udala 

Rocaforteko Kontzejua Orontzeko Udala 

Donamariako Udala Oroz Beteluko Udala 

Doneztebeko Udala Orreagako Udala 

Elgorriagako Udala Petilla de Aragoneko Udala 

Eratsungo Udala Erromantzatuko Udala 

Ergoienako Udala Erronkariko Udala 

Erroibarko Udala Zareko Udala 

Eslabako Udala Zangozako Udala 

Espartza Zaraitzuko Udala Sartzeko Udala 

Esteribarko Udala Sunbillako Udala 

Etxalarko Udala Uharte Arakileko Udala 

Etxarri Aranazko Udalak Ultzama Ibarreko Udala 

Ezkarozeko Udala Untziti Ibarreko Udala 

Ezkurrako Udala Urdazubiko Udala 

Ezporogiko Udala Urdiaingo Udala 

Galipentzuko Udala Urraulgoitiko Udala 

Galozeko Udala Urraulbeitiko Udala 
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Garaioako Udala Urrozko Udala 

Gardeko Udala Urrotz Hiriko Udala 

Garraldako Udala Urzainkiko Udala 

Goizuetako Udala Uztarrozeko Udala 

Gorzako Udala Bidankozeko Udala 

Hiriberri Aezkoako Udala Esako Udala 

Ibargoitiko Udala Ziordiko Udala 

Igantziko Udala Zubietako Udala 

Imozko Udala Zugarramurdiko Udala 

 

IBARREKO BATZARRAK 

Erronkari Ibarreko Batzarra 

Aezkoa Ibarreko Batzarra 

Zaraitzu Ibarreko Batzarra 

Mankomunitateek 

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 Lagunak 

Nafarroako Elikagai Artisauen Elkartea 

BKZ (Bidasoa Kultur Zerbitzuak, SM) 

CAIXA BANK 

CPAEN NNPEK (Nafarroako Nekazaritza Produkzio Ekologikoaren Kontseilua) 

Denok Bat Federazioa 

EHNE (Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna) 

FORESNA/ZURGAIA (Nafarroako 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 ELKARTEAREN ESTRATEGIA 

Ikuspegia 

1991n sortua, Cederna Garalur Elkartea Nafarroako iparreko toki-garapenean eragiten duten 

eragile sozialen, politikoen eta ekonomikoen ordezkaritza- eta eztabaida-foro bihurtu da.  

LEADER metodologia aplikatuta, honako hauek dira elkartearen lanaren balioak: lurraldea, 

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

✓ Cederna Garalur Elkarteak berariazko eremu bat lantzen du: "Nafarroako Mendialdea". 

Lurraldearen ezaugarriak (fisikoak, jendearenak, paisaiarenak eta ondarearenak) bereziak 

eta bereizleak dira, eta eskualde bakoitzaren erronketarako eta toki-garapenerako 

aukeretarako erabakigarriak dira.  

✓ 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.  

✓ Burutzen duen lanaren bitartez, 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.  

Xedea  

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.  
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3. irudia.  Cederna Garalur Elkartearen balioak eta helburuak.  

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 eta enpresa-finkatzea; eta toki-garapenerako 

estrategiak.  

 

4. irudia. Cederna Garalur Elkartearen lan-arloak  

Lan-arlo horiek "behetik gora" LEADER ikuspegia islatzen dute:  elkartea identifikatzen duten 

balioak; besteak beste, parte-hartzea eta aukera-berdintasuna dira elkartearen lanaren 

oinarria; Nafarroako Mendialdeko baliabide endogenoak enplegua eta enpresa-ehuna 

sostengatzen dituzten zutabeak dira, herritarrak landa-eremura erakartzeko eta bertan bizi 

direnak bertan geratzeko aukera berriak sortzeko ezinbestekoak. Goi-mailan, herri-entitateak, 

Helburuak 
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herritarrei eta enpresei bideratutako tokiko eta eskualdeko azpiegiturak eta zerbitzuak 

hobetzen dituztenak.  

Elementu horiek guztiak dira toki-garapenerako estrategia handietan parte hartzen duten 

alderdiak; horien gidaritza, ikuspegi integratzaile batekin, Cederna Garalur Elkarteak du bere 

gain, Nafarroako Mendialdeko ekonomiaren eta herritarren mesedetan.  

Cederna Garalur Elkartearen zerbitzuak  

Cederna Garalur Elkartearen lan-estrategiak entitateak bere onuradunei (toki-erakundeak, 

enpresak, langabetuak, ekintzaileak eta elkarteak) ematen dizkien zerbitzuak definitzen ditu.  

Komunikazioa Europari buruzko informazio-zerbitzua, 'Europe Direct"  
  

Energia-eragimeneko zerbitzua 

Informazioa eta sentsibilizazioa  

Energia-kontsumoa kudeatu eta aurre-ikuskaritza energetikoak 

Ingeniaritza energetikoa energia-eragimena hobetze aldera  

Proiektuen garapena 

Laguntzak bideratu 
  

Turismoa 

Turismo-kalitateko planak: sentsibilizazioa, aholkularitza eta 
jarraipena 

Kalitatearen Q 

Nafarroako Mendialdeko turismo-mahaia koordinatu  
  

Enplegua, ekintzailetza eta enpresak 

Ekintzailetzarantz motibatzeko dinamikak 

Gaitasun pertsonalei eta ekintzailetza-gaitasunei buruzko 
orientazioa 

Bideragarritasun-planak 

Lege-, zerga- eta administrazio-laguntzei buruzko informazioa 

Izapidetzea 

Prestakuntza 

Enpresen arteko lankidetza 

Enpresa-hobiak bultzatu eta kudeatu  
  

Tokian tokiko dinamizazioa:  
Tokiko garapen-agentziak 

Eskualde-lurraldearen analisia 

Finantza-baliabideak antzeman 

Enplegua sustatu 

Enpresa-ehuna sortzen eta finkatzen lagundu 

tokian tokiko foroetan parte hartu eta koordinatu  

Aholkularitza teknikoa, proiektuak martxan paratzeko 

Toki-erakundeak ordezkatu eskualde-mailako partaidetza-
foroetan: Agenda 21, lurraldea eta ingurumena antolatzeko 
planak, kultura eta herritarrak dinamizatzeko planak  

  

Nafarroako Mendialdea garatzeko 
estrategiak 

Tokiko garapen-agentziak 

Deialdiei eta laguntzei buruzko informazioa 

Finantziazioa bilatu 

Proiektuak kudeatu eta koordinatu 

Tokiko plangintza-foroak koordinatu eta horietan esku hartu 

Lankidetza Nafarroako Gobernuarekin lurralde-politikak 
zabaltzen, horietan bitartekaritza egiten eta dinamizatzen  

LGP programa kudeatu: informazioa, aholkua eta bideratzea 

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

Gainera, zerbitzu horiei euskarri emateko, Cederna Garalur Elkarteak 17 laguneko lantaldea 

dauka. Hainbat ezagutza eta gaitasun dituzte, eta elkartearen proiektuak definitzen eta 

garatzen inplikatzen dira.  

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 3 

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. 

 

5. irudia. Cederna Garalur Elkartearen zerbitzu-sarea Nafarroako Mendialdean. 
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"Enplegu- eta tokiko garapen-eragilea (ETGE)" da Cederna Garalur Elkarteko ezaugarrietako 

bat. Eskualde bakoitzaren berariazko garapen-premiei erantzun ardaztua emate aldera, 

Cederna Garalur Elkarteak Nafarroako Mendialdea zortzi tokiko garapen-agentziatan banatu 

du, eta eragileek horietako bakoitza kudeatzen dute.  

Urteetan zehar, enplegu- eta tokiko garapen-eragilea dinamizatzaile nagusi bihurtu da, eta 

horren balio nagusia da eskualdea eta eskualdeko baliabide ekonomikoak eta giza baliabideak 

sakon ezagutzea, eta herri-erakundeei eta enpresei aholkua ematea. Bere eginkizunen artean, 

toki-garapeneko eragileak bere eskualdeko entitate bazkideak ordezten ditu eskualde- eta 

estatu-mailako plangintza estrategikoko foroetan: besteak beste, Agenda 21; lurraldea eta 

ingurumena antolatzeko planak (Nafarroako Hondakinak Kudeatzeko Plan Integratua -NHKPI-, 

kasurako); eskualdea garatzeko estrategiak (RIS3, kasurako); herritarrak dinamizatzeko planak, 

eta abarretan.  

Bestalde, Cederna Garalur Elkarteak (Nafarroako enplegu Zerbitzuak, Landa Garapeneko 

Programak eta beste batzuek finantzaturik) Nafarroako Mendialdean lantzen dituen 

proiektuak hurbiltzeko, eta toki-garapeneko proiektuak sustatzeko finantziazioa eta bazkideak 

bilatzeko, ETGE elkarteko teknikariekin koordinatzen da, enpresei arreta ematen, turismoan 

edo zerbitzu horiek eskualdeetan dinamizatzeko proiektuak kudeatzen adituak.   

 

6. irudia. Cederna Garalur elkartearen garapen-agentzien banaketa 

 

7. irudia. Eugi.  
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NAFARROAKO LANDA GARAPENERAKO  

PROGRAMAREN JARRAIPENA, 2014-2020 
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SARRERA 

Cederna Garalur Elkartearen 2014-2020 aldirako tokiko garapen parte-hartzailearen 

estrategiak (TGPE) M19 neurrian kokatzen da: 2014-2020 aldirako Landa Garapenerako 

Programaren "Tokiko garapenerako LEADER laguntza". Estrategia hori 2014an zehar landu eta 

hobetu zen. Horretan, Nafarroako Mendialdeko eragile sozialek eta politikoek hartu zuten 

parte, eta proposamenak hainbat lurralde- eta sektore-mahaitan eztabaidatu zituzten.   

EBk Landa Garapeneko Programetan jasotako toki-garapeneko estrategien gauzatzea arautzen 

du tokiko ekintza-taldeen bitartez. 2015eko ekainean, Nafarroako Gobernuak Cederna Garalur 

Elkartea onetsi zuen, berriro, Nafarroako Mendialdean 2014-2020 aldirako LGP programako 

M19 "LEADER" neurria kudeatzeko tokiko ekintza-talde gisa, eta Elkartearen programa 

horretarako jarduera-lurraldea onartu zuen.  

Bestalde, 2016ko martxoan, Cederna Garalur Elkarteak "2014-2020 aldirako 'Cederna Garalur 

Elkartea' tokiko garapen parte-hartzailearen estrategiaren (TGPE)" behin betiko bertsioa 

aurkeztu zion Nafarroako Gobernuko Landa Garapeneko Departamentuari, eta Nafarroako 

Gobernuak 2016ko ekainean onartu zuen.  

2016ko abuztuan, Cederna Garalur Elkarteak eta Nafarroako Gobernuak "Nafarroako 

Mendialdea" Landa Garapeneko Programa (LGP, 2014-2020) martxan paratzeko hitzarmena 

sinatu zuten. Aipatu programak 6 milioi euroko zuzkidura dauka, Nafarroako Mendialdeko 

enpresa-ehuna eta zerbitzu publikoak finkatzeko eta hobetzeko, ekonomia-jarduera sorten 

duten proiektu produktiboak eta ez-produktiboak martxan jartzen lagunduz. Proiektu ez 

produktibo horiek, oro har, tokiko erakunde publikoek sustatuak dira, eta balio ekonomiko 

handirik ez badute ere, gizarteari onura argia ekartzen diote. Beren jarduera Nafarroako 

Mendialdean gartzen duten entitate publikoak eta pribatuak aurkez daitezke.  

 

8. irudia. 2014-2020 aldirako "Nafarroako Mendialdea" LGP programaren lurralde-esparrua, Cederna 

Garalur Elkarteak kudeatua. 
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2014-2020 aldirako Nafarroako Mendialdea LGPk 32 neurri jasotzen ditu 5 ardatzen inguruan: 

herritarrak tokian-tokian mantendu eta finkatu; lehen sektorea eta basogintza; natura-

baliabideak; zerbitzuak garatu eta ondareari balioa eman; eta enpresak finkatzen eta enplegua 

sortzen lagundu. 

2014-2020 aldirako Nafarroako Mendialdea LGPk Nafarroako Gobernuaren eta Europar 

Batasunaren baterako finantziazioa du, 'LGENF' landa-garapeneko funtsen bitartez.  

 

 

PROIEKTUAK AURKEZTEKO LEHEN DEIALDIA 

Proiektuak aurkezteko lehen deialdia 2016ko azaroa eta abendua bitartean egin zen, eta 43 

proiektu aurkeztu ziren. Horietatik, 41 2017an onartu dira, 1.282.000 €-ko inbertsioarekin.  

Urria eta azaroa bitartean lehen deialdia martxan jarri aitzin, Cederna Garalur Elkarteak 5 

aurkezpen-saio antolatu zituen Nafarroako Mendialdean, eta 116 pertsonek hartu zuten parte.  

Laburbilduz, 2016an:  

✓ Nafarroako Gobernuak "2014-2020 aldirako 'Cederna Garalur Elkartea' tokiko garapen 

parte-hartzailearen estrategia (TGPE)" onartu zuen. 

✓ 2014-2020 aldirako "Nafarroako Mendialdea LGP - Landa Garapenerako Programa" 

martxan jartzeko hitzarmena sinatu zen, 6 milioi euroko zuzkidurarekin. 

✓ Zazpi informazio-saio antolatu ziren 6 herritan; horietan 89 toki- eta eskualde-erakunde 

publikoetako 116 lagunek hartu zuten parte (67 gizon eta 49 emakume). 

✓ Proiektuak aurkezteko lehen deialdia egin zen, eta 43 proiektu aurkeztu ziren: 10 

produktiboak eta 33 ez-produktiboak.  

✓ Proiektuak aurkezteko lehen deialdiari buruzko informazio-gida bat eman zen argitara, 

baita deialdira proiektuak aurkezteko eskuliburu bat ere.  

 

 

 

9. irudia. Proiektu bat aurkezteko LGPren gidaren azala. Eskuragarri 

"www.cederna.eu" helbidean. 
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4. taula. 2014-2020 aldirako Nafarroako Mendialdea LGP programa aurkezteko saioak. Bertaratuak 

 Bertaratuak  Erakunde-mota 

Non Data Gizonak 
Emakume

ak 
GUZTI

RA 

 Erakunde 
publikoak 

Erakunde 
pribatuak 

Cederna 
Garalur 

Zangoza 13/10/2016 9 9 18  16 0 2 

Lekunberri 17/10/20.16 9 9 18  15 1 2 

Erronkari 18/10/2016 5 5 10  8 0 2 

Doneztebe 19/10/2016 10 8 18  10 5 3 

Arbizu 20/10/2016 5 5 10  8 0 2 

Agoitz 25/10/2016 7 4 11  8 1 2 

Zubiri 28/10/2016 11 4 15  13 1 1 

Zubiri 25/11/2016 11 5 16  11 1 4 

GUZTIRA  67 49 116  89 9 18 

 

 

2. grafikoa. Aurkeztutako proiektuak jarduera-ildoen arabera.  

 

10. irudia. Santa Crizko (Eslaba) aztarnategi arkeologiko aurkitu zeneko mendeurrena. 2014-2020 

aldirako 'Nafarroako Mendialdea' LGP programara aurkeztutako proiektua. Iturria: 

http://www.santacrizdeeslava.com 
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11. irudia. 2014-2020 aldirako Nafarroako Mendialdea LGP programa aurkezteko saioak. Zubiri 

(Esteribar) 2016/11/25 

 

 

12. irudia. "Akelarre ibilbidea" proiektua. Auritz. 2014-2020 aldirako 'Nafarroako Mendialdea' LGPko 

proiektua. 
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EKINTZAILETZA BABESTEKO ZERBITZUAK 

Sarrera 

Duela 25 urte sortu zenetik, Cederna Garalur Elkarteak ekintzailetza, enpresa berriak sortzea 

eta horiek haztea eta enpresen lehiakortasuna hobetzea bultzatu ditu Nafarroako 

Mendialdean lan-aukera berriak sortze aldera, eta zerbitzu publikoak osagarri hartuta, landa-

eremuetara herritarrak erakartzeko eta bertan bizi direnak bertan gerarazteko gai izanen den 

sare ekonomiko eta soziala garatzeko, landa-eremuen biziraupena ahalbidetuz.  

Mota askotako zerbitzuak ematen dizkie Cederna Garalur Elkarteak ekintzaileei eta enpresa 

bat sortzen dutenei: sentsibilizaziotik hasi eta ekintzailetzaraino, gazteriarekin lan egin, 

autoenplegua sustatu, enpresa-aholkularitza, bideragarritasun planak landu, laguntzak bilatu, 

zabaldu eta bideratu, enpresa-jardueren dibertsifikatzen lagun egin, eta prestakuntza eman.  

 

13. irudia. Cederna Garalur Elkarteak ematen dituen zerbitzuen eskema. 

Zerbitzu horiek emateko, Cederna Garalur Elkarteak lankidetza hitzarmena zinatu zuen 2014an 

Nafarroako Enplegu Zerbitzuarekin. Horren bitartez, Cederna Garalur Elkartea Ekintzailetza 

Bultzatzeko Nafarroako Sarean sartu zen. Sarea zazpi erakunde publikok eta pribatuk osatzen 

dute, eta helburu nagusiak dira ekintzailetzari eta enpresa berriak sortzeko laguntzari buruzko 

informazioa zabaltzea.  

 

 

14. irudia. Nafarroa Ekintzaile Sarearen logotipoa, www.navarraemprende.com 
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Sentsibilizazio-ekintzak 

Atal honek oso ekintza desberdinak hartzen ditu bere baitan; bai negozio-aukera berriak 

identifikatzera eta analizatzera, eta landa-eremuan izan dezaketen bideragarritasuna 

aztertzera bideratutakoak, bai enpresa bat edo negozio bat martxan jartzeko gaitasun sozialak 

eta pertsonalak eskuratu nahi dituztenen artean ekintzailetza sustatzera bideratutakoak, edo 

luze gabe ekintzaile bihurtuko diren lanbide-eskolako ikasleekin lan eginez, ekintzailetzarako 

kultura erakutsiz, beren negozioa arrakastaz sortu duten herritarrekin elkarrizketak eginez, edo 

enpresa zehatz batzuetan hobekuntzarako soluzioak proposatuz.  

Lehen taldean "Proiektuen modelaketa" dago; alegia, Nafarroako Mendialdeko landa-eremuan 

arrakasta izan dezakeen enpresa-proiektu edo -ekimen bat identifikatzea eta dokumentatzea, 

aurretiko azterlana sektoreko ekintzaileekin kontrastatuz eta azken txostena orraztuz. 2016an, 

proiektuak modelatzen lan egin genuen eskulangintzaren sektorean, eta hiru jardunalditan 

aurkeztu genuen lan hori, Larraintzarren, Leitzan eta Lekunberrin.  

Atal horren barnean sartzen dira, halaber, ekintzaileen mahaiak; negozio-asmoak analizatzera, 

bertaratzen direnen artean informazioa elkarri trukatzera, zalantzak argitzera eta negozioaren 

bideragarritasunari buruzko aholkularitza jasotzera bideratutako taldekako saioak. 

Ekintzailetza-mahaiak bi saio bikoitzetan egin ziren. 2016an 4 ekintzailetza-mahai egin ziren.  

Beste urteetan egin izan duen modu berean, Cederna Garalur Elkarteak autoenpleguari 

buruzko lantegiak antolatu zituen, negozio bat martxan jarri nahi zutenen artean enpresa-

ekimena sustatu asmoz; horretarako, trebetasun sozial eta pertsonal berriak eman zitzaizkien, 

eta, aldi berean, ekintzailetzari heldu nahi izatekotan, eskuragarri zituzten baliabide guztien 

berri eman zitzaien. 2016an, autoenpleguari buruzko lau lantegi eman ziren Irunberrin, 

Elizondon eta Agoitzen; 45 lagunek hartu zuten parte.  

Ekintzailetzarako kultura sustatzeko ildo berean kokatzen da Cederna Garalur Elkartearen eta 

Nafarroako Mendialdeko lanbide-heziketako ikastetxeen arteko lankidetza, ikasleei bere 

garaian negozio bat martxan jartzea erabaki zuten eskualdeko ekintzaileen esperientzia 

errealen berri emateko. Elkarrizketa horiek baliagarriak dira gazte horiek imitatu beharreko 

eredu gisa; izan ere, luze gabe lan-munduan txertatuko baitira, eta gainera zalantzak eta 

kezkak planteatzeko aukera ematen die. 2016an, halako lau lantegi egin ziren Bera, Elizondo, 

Altsasu eta Iruñeko ikastetxe banatan.  

Eta jarduera horren osagarri gisa, Cederna Garalur Elkarteak hiru "The Case" lantegi antolatu 

ditu Beran, Elizondon eta Altsasun. Bina saio zituzten lantegi horietan, ikasleek kasu erreal 

batean oinarritutako erronka bati soluzio bideragarri eta gauzagarri bat proposatu behar 

zuten. Horrek aukera ematen die ikasleei beren ezagutzak praktikan jartzeko, taldean lan 

egiteko eta erabakiak hartzeko, ta enpresa batean aurki ditzaketen arazoei soluzioa ematen 

paper aktiboa hartuz. 
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Laburbilduz, 2016an:  

✓ Eskulangintza-sektorean proiektu bat modelatzen lan egin zen.  

✓ Lau ekintzailetza-mahai antolatu ziren, eta horietan 20 lagunek hartu zuten esku (6 gizon 

eta 14 emakume).  

✓ Bina orduko lau autoenplegu-lantegi antolatu ziren, eta horietan 45 lagunek hartu zuten 

esku (26 gizon eta 19 emakume).  

✓ "Ekintzailetza-esperientziak lehen pertsonan" izenburupean bost lantegi antolatu ziren 

lau herritan, eta 17 lagunek hartu zuten esku (16 gizon eta emakume bat).  

✓ Hiru "The Case" lantegi antolatu ziren beste hainbeste LHko ikastetxetan, eta 61 lagunek 

hartu zuten esku (53 mutil eta 8 neska).  

✓ Ekintzaileei egindako 15 elkarrizketa argitaratu ziren, baita Nafarroako Mendialdean 

dagoen ekintzailetzari buruzko 29 berri ere. 

 

15. irudia. Nafarroako Mendialdean ekintzailetza sustatzeko sentsibilizazio-ekintzak  

 

 Bertaratuak 

Data Non Eskualdea Gizonak Emakumeak GUZTIRA 

2016/02/12 Irunberri Pirinioaurreko arroak 2 5 7 

2016/03/04 Irunberri Pirinioaurreko arroak 12 5 17 

2016/06/30 Elizondo Baztan - Urdazubi -Zugarramurdi 0 3 3 

2016/11/24 Agoitz Pirinioaurreko arroak 12 6 18 

GUZTIRA   26 19 45 

5. taula. Autoenpleguko lantegiak. 
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16. irudia. Autoenpleguko lantegia. Irunberri 2016/02/15 

 

 

 

17. irudia. Autoenpleguko lantegia. Elizondo. 2016/07/11 
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6. taula. “The Case” lantegiak. 

 Bertaratuak 

Non  Data Orduak Gizonak Emakumeak GUZTIRA 

Bera 
1. saioa 2016/12/13 1 

7 3 
10 

2. saioa 2016/12/14 5  

Altsasu 
1. saioa 2016/12/14 1 

19 0 
19 

2. saioa 2016/12/15 5  

Elizondo 
1. saioa 2016/12/19 1 

31 0 
31 

2. saioa 2016/12/20 5  

GUZTIRA   18 57 3 60 

 

 

 

18. irudia. Elkarrizketa Iturmendiko 'Sakana Parapente Hegaldi Zentroa'ri. www.navarraemprende.com 

atarian argitaratua 
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Laguntza ekintzailetzari eta enpresak finkatzeari  

Atal horren barnean sartzen dira bai ekintzaileei, bai dagoeneko eratuta dauden enpresei 

bideratutako arreta, baita enpresa berriak sortzeko laguntza ere, laguntzei buruzko 

informazioa emanez, eta bideragarritasun-planak eta izapideak prestatzen.  

2016an:  

✓ 174 ekintzaileri arreta egin genien: 94 emakumeak ziren, eta 80 gizonak.  

✓ Pertsona horiek denetara 600 kontsulta egin zituzten, 369 informazio orokorrari 

buruzkoak eta 231 aholkularitzari buruzkoak.  

✓ 94 proiekturi buruzko aholkularitza eman zen, eta 18 bideragarritasun-plan burutu ziren.  

✓ 75 enpresa jarri ziren martxan, eta 88 lanpostu sortu ziren; 37 gizonentzat eta 51 

emakumeentzat.  

✓ Horrez gain, laguntza eman zitzaien ordurako eratuta zeuden 96 enpresari, 299 

kontsultaren bitartez.  

3. grafikoa. Aholkularitza ekintzaileentzat. Arreta jaso zuten kontsulta-motak. 

 

 

4. grafikoa. Sortutako enplegua, sexuen arabera banaturik, sortutako enpresa-motaren arabera. 
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5. grafikoa. Sortutako enpresak motaren arabera 

 

 

 

6. grafikoa. Arreta jaso duten berriki sortutako enpresen (<2 urte) edo finkatze-fasean dauden enpresen 

(>2 urte) kontsultak. 
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Prestakuntza 

2016an, prestakuntza-moduluak programatzen jarraitu genuen, fiskalitatearen eta 

kontabilitatearen arloan. Horrez gain, berariazko ekintzailetzako modulu bat gehitu genuen 

turismo-sektorerako, baita marka sortzeko prestakuntza-saio bat ere.  

Guztira, 2016an.  

✓ Lau gairen inguruko 20 tutorial antolatu genituen, 14 herritan.  

✓ 58 prestakuntza-ordu burutu ziren denetara. 

✓ Guztira, 103 lagunek hartu zuten parte (78 emakume eta 25 gizon).  

 

7. taula. Prestakuntza-ekintzak eta bertaratuak. 

 Bertaratuak  

Tutoriala 
Saio-

kopurua 
Orduak 
guztira 

Gizonak Emakumeak GUZTIRA 

Antolatu zure paperak ogasunarekikoak betetzeko 8 32 11 32 43 

Nola burutu ogasunarekiko nire izapideak linean 9 18 11 25 36 

Zer hartu behar den kontuan zuren marka 
aukeratzean 

1 2 1 4 5 

Ekintzailetzari buruzko lantegi praktikoa turismo-
sektorean 

2 6 2 17 19 

GUZTIRA 20 58 25 78 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. grafikoa. Prestakuntza-ekintzak 2016an. Parte hartu zuten gizonen eta emakumeen ehunekoa. 
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19. irudia. "Nola burutu ogasunarekiko nire izapideak linean" izeneko tutoriala. Arbizu, 2016/04/24 

 

 

20. irudia. Prestakuntza-jardueren mapa. 2016. urtea 

 

 

 

 

 



 

28 
 

EUROPARI BURUZKO INFORMAZIO-ZENTROA, '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, eta Europako beste sare batzuekin elkarlanean jardutea bazkideak eta horien 

lankidetza topatzea errazteko Europako proiektuak martxan jartzen.  

Sareko kidea den aldetik, Cederna Garalur Elkartearen Europe Direct Europako informazio-

zentroak Europako hainbat 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' informazio-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.  

2016an Cederna Garalur Elkartearen Europe Direct informazio-guneak Nafarroako ordezkaritza 

bat bidali zuen Toledon, urrian, antolatu zen "Elkarrizketak hiritarrekin: topaketa 

Nekazaritzako eta Ingurumeneko Europako komisario Phil Hogan-ekin" izeneko jardunaldira. 

Espedizio hori Europako Batzordeak Espainian duen ordezkaritzak eskatuta antolatu zen, eta 

Cederna Garalur Elkartearen Europe Direct informazio-guneak gonbidatuta Jauntsaratseko 

Ernaizu kooperatibako, Josenea lan-elkarteko Casa Gurbindo-UAGNko eta Lursareako 8 

lagunek (3 gizon eta 5 emakume) parte hartu zuten.  

Azaroan, Herritarren Europako Guneak eskatuta, 'Europa herritarrekin' eta 'Europa sortzailea' 

programei buruzko jardunaldia antolatu zen Iruñean. Jardunaldi hartan (Nafarroako 

Gobernuak antolakuntzan har zuen parte), 48 lagunek hartu zuten parte (27 gizon eta 21 

emakume).  

Horrez gain, martxoan, Europar Batasunak Bruselan europar sareentzat antolatu zuen 

prestakuntza-mintegi batean parta hartu genuen. Halaber, Europako lankidetza-lurraldeko 

"Interreg IB 'Arku Atlantikoa" izeneko programa martxan jartzeko ekitaldian parte hartu 

genuen Madrilen, eta Nafarroako Gobernuarekin lankidetzan jardun genuen Europako 
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Lankidetza Programei buruzko jardunaldia zabaltzen, Nafarroako Gobernuak Bruselan duen 

ordezkaritzak sustatua. Aipatu jardunaldia Iruñean antolatu zen, ekainaren 1ean.  

 

 

21.Irudia. Nafarroako Mendialdeko espedizioa "Elkarrizketa herritarrekin" izeneko jardunaldira. Toledo 

(2016/10/14) 

Europako proiektuetarako bazkideak bilatzea errazteko helburuarekin, Cederna Garalur 

Elkartearen Europe Direct informazio-guneak bazkideak bilatzeko 32 eskabide egin zituen, eta 

Europa mailako 35 deialdi argitaratu zituen.  

Eta enplegua eta ekintzailetza sustatzeko elkartearen proiektuetan laguntzeko, Europe Direct 

informazio-gunearen aldizkariaren bidez Europako instituzioetan enplegu-eskaintzako eta 

praktikak burutzeko "EU Carriers" izeneko zerbitzuaren berri eman zen. Horrez gain, Europar 

Batasuneko instituzioetan enplegu- eta praktika-eskaintzak jasotzen dituen 20 aldizkariren 

berri eman zen, REPER-k (Europako Batzordeak Espainian duen ordezkaritza) argitara emanda.  

Ildo horretan beren, Burlatako Ibaialde BHIn batxilergoko lehen mailako ikasleei bideratutako 

hitzaldi bat antolatu zen, Europak ikasteko eta lan egiteko ematen dituen aukerei buruz.  

Eta horren guztiaren osagarri gisa, Android-en "BERREKIN: Nafarroako Mendialdean 

ekintzailetza sustatzeko baliabideak" izeneko APPa garatu zen, eskualdeko, nazioko eta 

Europako baliabideei buruzko gida xume bat, ekintzaile izan, bere enpresa nazioartekotu, 

enplegua bilatu edo ikasi nahi duenarentzat.  

Bestalde, eta ingurumenaren nazioarteko eguna dela-eta, Cederna Garalur Elkarteko Europe 

Direct informazio-guneak maiatzaren amaiera aldera Esan antolatzen den "Loreen azoka" 

izeneko ekitaldian parte hartzeko gonbidapena jaso zuen.  
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22. irudia. Cederna Garalur Elkartearen Europe Direct informazio-gunearen standa loreen azokan. Esa. 

2016/05/28 

Laburbilduz, 2016an:  

✓ "Elkarrizketak herritarrekin: Nekazaritzako eta Ingurumeneko Europako komisario Phil 

Hogan-ekin topaketa" izeneko jardunaldirako espedizioa antolatu eta jardunaldian parte 

hartu genuen. Nafarroako lau erakundetako 8 lagunek hartu zuten parte.  

✓ "Europa herritarrekin eta Europa sortzailea" izeneko programei buruzko jardunaldiak 

antolatu genituen; 48 lagunek hartu zuten parte.  

✓ "Europan ikasteko eta lan egiteko aukerak" izeneko hitzaldia eman genuen Burlatako 

Ibaialde BHIn.  

✓ Esako 'Loreen azoka'  izenekoan parte hartu genuen, ingurumenaren nazioarteko eguna 

zela-eta.  

✓ "BERREKIN: Nafarroako Mendialdean ekintzailetza sustatzeko baliabideak" izeneko 

doako APPa garatu genuen.  

✓ 21 informazio-aldizkari eta 23 informazio-alerta argitaratu eta bidali genituen,  batez 

beste 600 pertsonari.  

✓ 290 kontsultari egin zitzaien arreta.  

 

8. grafikoa. Bidali genituen aldizkari-motak, gai nagusiaren arabera. 

10

11

23
Deialdiak

Berriak
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23. irudia. "BERREKIN: Nafarroako Mendialdean ekintzailetza sustatzeko baliabideak" izeneko APParen 

itxura. Ezkerraldean Google Play-n argitaratutako APPa. Eskuinaldean, APParen azala 

 

9. grafikoa. Cederna Garalur Elkartearen Europari buruzko Europe Direct informazio-gunea. 

Erantzundako kontsultak, komunikabidearen arabera 

 

24.irudia."Europa herritarrekin eta Europa sortzailea" programei buruzko jardunaldia. Iruñea, 

2016/11/14. 

 

Zentrora egindako
bisitaldiak

Posta elektronikoa

Telefonoa
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EEAZ: ENERGIA ERAGIMENEKO AHOLKULARITZA ZERBITZUA 

Cederna Garalur Elkartearen energia-eragimeneko aholkularitza-zerbitzua (EEAZ) 2015ean jarri 

zen martxan, helburua izanik energia aurrezteko neurriak aztertzea eta Nafarroako 

mendialdeko toki-erakundeei, enpresei eta partikularrei neurri horiek proposatzea, betiere 

energia-aurrezpen hori zentzu bikoitzarekin ulertuta: energiaren fakturaren kostua murriztea, 

eta, batez ere, energiaren kontsumoa jaistea, energia-gastuan eragimena hobetuta.  

 

25. irudia. Altsasu; udalaren energia-plana idaztea eskatu du. 

EEAZk ematen dituen zerbitzuak 5 arlotan multzoka daitezke:  

 

 

Cederna Garalur Elkartearen energia-eragimeneko aholkularitza-zerbitzua herri-

erakundeetara, udaletara, kontzejuetara, mankomunitateetara, enpresetara eta partikularrei 

ere bideratuta dago.  
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Zerbitzu hori NASEI enpresaren bitartez ematen da, azken bezeroaren zerbitzura dagoen 

aholkularitza-zerbitzu gisa diharduena. Diziplina anitzekoa, independentea eta neutrala da.  

2016an:  

✓ 127 udali eta kontzejuri egin zitzaien arreta, baita 12 partikularri eta enpresari ere. 

✓ 134 jarduera burutu ziren.   

✓ IDAEri buruzko bost informazio-hitzaldi eman ziren Altsasun, Erroibarren, Aurizberrin, 

Erronkarik eta Larrasoañan (Esteribar), udalei bideratuta.  

✓ 41 kontsultari erantzun zitzaien; informazioa eta IDAE laguntzei buruzkoak.  

✓ Herriko argiteria berritzeko 26 proiektu egin ziren. 

✓ Zortzi IDAE laguntza kudeatu eta bideratu ziren.  

✓ Hamalau energia-ziurtapen egin ziren.  

✓ Instalazio publikoei eta pribatuei buruzko 11 azterlan, txosten eta gomendio egin ziren.  

✓ Energia-eragimeneko plan zuzentzaile bat idatzi zen.  

8. taula. EEAZk 2016an burututako ekintzak 

Zerbitzuak 
Erakunde 
publikoak 

Enpresak eta 
partikularrak 

GUZTIRA 

Informazio orokorra 

Energia-eragimenari eta IDAE laguntzei buruzko analisia eta 
informazioa 

37 4 41 

IDAE laguntzei buruzko informazio-hitzaldiak langile publikoentzat 5  5 

GUZTIZKO PARTZIALA 42 4 46 

 

Energiaren kudeaketa 

Energia-eragimenaren ziurtagiriak 5 9 14 

Herriko argiteriako fakturak berrikusi 3  3 

Herriko argien instalazioak berritzeko bideragarritasun-azterketa 
teknikoa eta ekonomikoa  

9  9 

Herriko argien egoerari buruzko txosten teknikoa 4  4 

Energia-eragimena hobetzeko azterketa 3 3 6 

GUZTIZKO PARTZIALA 24 12 36 

 

Energia-eragimena 

Herriko argiak erreformatzeko planen azterketa eta aurkezpena 26  26 

Instalazioei buruzko azterlanak, txostenak eta gomendioak 9 2 11 

Instalazioetarako memoria teknikoa 1  1 

Proiektuetarako klausula teknikoen eta administratiboen agiria 1  1 

Obra-proiektua 1 2 3 

Obra-zuzendaritza 1  1 

IDAEko laguntzak kudeatu eta bideratu 3 5 8 

GUZTIZKO PARTZIALA 42 9 51 

 

Energia-eragimeneko plan zuzentzaile 1  1 

 

GUZTIRA 109 25 134 
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10. grafikoa. EEAZren jarduerak 2016an, izaeraren arabera banaturik 

 

 

 

26. irudia. Lesakako Irain Ikastetxe Publikoa. Galdara-gela erreformatzeko proiektua, eta eraikinaren 

energia-eragimenaren ziurtagiria, erreformaren aitzinetik eta ondoren. 
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"NAFARROAKO MENDIALDEA" KALITATE MAHAIA 

2002an, Nafarroako Mendialdea Espainiako 9 turismo-xedeetako bat aitortu zuten. Orduz 

geroztik, Cederna Garalur lankidetza estuan dihardu toki- eta eskualde-agintariekin, baita 

elkarteekin, turismo-partzuergoekin eta establezimenduekin kalitatea Nafarroako 

Mendialdearen zigilu bereizgarria izan dadin.  

Horretarako, Cederna Garalur Elkarteak enpresa-aholkularitzako zerbitzuak eta prestakuntza 

espezializatua ematen dizkie Nafarroako Mendialdeko turismo-sektoreko enpresei eta 

entitateei. Halaber, kalitate-sistemak ezartzen ditu; besteak beste, xedeko kalitate-plana eta 

kalitatearen Q.  

Lau jarduera horiek Nafarroako Mendialdeko kalitate-mahaiaren bitartez koordinatzen dira. 

Mahaian turismoarekin eta Nafarroako Mendialdearen turismo-garapenarekin lotura duten 

eragile publiko eta pribatu guztiek hartzen dute esku.  

2016an:  

✓ Bi kalitate-mahai egin dira, maiatzaren 11n eta azaroaren 14an. Horietan, hurrenez 

hurren, jarduera onen eskuliburuen 34 eta 62 ebaluazio-txosten onartu ziren.  

 

 

27. irudia. Turismo-kalitatearekiko konpromisoaren diplomen banaketa, 2016. Ziga. 2016/04/22 
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"NAFARROAKO MENDIALDEA" XEDEAREN KALITATE PLANA: SICTED 

Programa horren helburua da Nafarroako Mendialdearen kalitatea 

hobetzea turismo-xede gisa. SICTED izenaz ezaguna (Xedean Turismo 

Kalitatea garatzeko Sistema Integrala), xedeko kalitate-plana 

Turismoko Estatu Idazkaritzak eta Espainiako Udalen eta Probintzien 

Federazioak (FEMP) sustatzen dute, eta Nafarroako Gobernuaren 

baterako finantzaketa du. Nafarroako Mendialdean Cederna Garalur 

Elkarteak koordinatzen du. 

Establezimendua kudeatzeko eta bezeroari arreta egiteko estandarrak jasotzen dituen doako 

kalitate-plan horrek turismo-enpresetako eta -zerbitzuetako arduradunei kalitatearen kulturan 

murgiltzeko eta jarduera-gida batez baliatzeko bidea ematen die, horren xedea izanik jarduera 

onei buruzko 31 eskuliburuz osatutako ziurtapen-sistema batean murgiltzea. Eskuliburu horiek 

turismo-sektorearekin lotura duten beste hainbeste ogibide eta jardueratarako definitu dira.  

Kalitate-planera atxikitako enpresek jarduera onen eskuliburuak ezartzeko homologatu den 

sentsibilizazio-, prestakuntza- eta aholkularitza teknikoko programa bat lantzen dute. Halaber, 

bi urtez behin ebaluazioa egiten da. Horren guztiaren ondoren, turismo-kalitatearekiko 

konpromisoaren ziurtagiria jasotzen dute.  

2005ean abiarazita, gaur egun enpresek honela baloratzen dituzte jarduera onen eskuliburuak: 

"lanaren antolamendua hobetzeko modua" dira, baita "kalitatea hobetzeko modu interesgarria 

eta xaloa, ez soilik establezimenduarena, baita, oro har, Nafarroako Mendialdearena turismo 

xede gisa".  

Halaber, programa doakoa izateari bere balioa ematen zaio, baita Cederna Garalur Elkartetik 

jasotzen duten aholkularitzari ere.  

2016an:  

✓ Bi sentsibilizazio-jardunaldi antolatu ziren, eta 20 lagunek hartu zuten parte. 

✓ Nafarroako Mendialdeko 96 establezimenduk turismo-kalitatearekiko konpromisoaren 

ziurtagiria jaso zuten; horietatik 21ek lehenengoz jaso zuten. 

✓ 74 establezimenduk xxx prestakuntza-ikastarotan hartu dute esku. 

✓ Aristu Upategia izan da "Upategien" sailean bereizgarria jaso duen lehena. 

✓ Apirilaren 22an, Zigan, 2015ean turismo-kalitatearekiko konpromiso-zigiluarekin 

bereizitakoen diplomak banatu zire.  

 

9. taula. Xedeko kalitate-plana. Turismo Kalitatearekiko Konpromisoaren eta/edo kalitatearen Q 

ziurtagiria jaso zuten establezimenduak. 

 
Atxikipen 

berriak 
Jarraipena Berritzea GUZTIRA 

Jarduera Onen Eskuliburua 21 35 40 96 

Kalitatearen Q 1 4 12 17 
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11. grafikoa. SICTED kalitate-sistemara (JOE) eta kalitatearen Q sistemara izandako atxikipenen 

bilakaera. 2007-2016. urteak.  

 

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

kategoriak. 

KATEGORIA 
JARDUERA ONEN 
ESKULIBURUAK 

KALITATEAREN Q 

Aterpeak 2  

Landa-ostatuak 48 11 

Bainuetxeak 1 1 

Tabernak eta kafetegiak 3  

upategiak 1  

Kanpina 2 2 

Dendak 8  

Turismo-gidariak 2  

Hotelak eta turismo-apartamentuak 5 1 

Museoak eta interes historikoko 
zentroak 

8  

Turismo-bulegoak 4  

Jatetxeak 7  

Jatetxea eta catering-zerbitzuak 2 2 

Industria-turismoa 2  

Beste batzuk 1  

GUZTIRA 96 17 

 

 

27. irudia. Aristu upategiak. Mahasti ekologikoak. Irunberri Iturria: https://bodegasaristu.es 
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TURISMO KALITATEAREN Q SISTEMA ZABALTZEKO LAGUNTZA TEKNIKOA 

Turismo-kalitatearen Q Espainiako turismo-sektorean kalitatea ordezkatzen duen marka da. 

Kalitatearen Q ematen duen erakundea Espainiako Turismo Kalitaterako Institutua (ICTE) da,  

ziurtapen-erakundea, turismo-arloko enpresei bereziki bideratua.  

Entitate pribatua da, estatuko turismo-elkarte garrantzitsuenek osatua, independentea eta 

sona handikoa estatu osoan; horrela, kalitatearen Q lortzeak ospea, desberdintzapena, 

fidagarritasuna, zorroztasuna eta promozioa ematen dizkie ziurtagiria duten 

establezimenduei.  

Kalitatearen Q ziurtapenak urtero ikuskapen zorrotza dakar berarekin.  

Cederna Garalur Elkarteak ICTEren ordezkaritzetako bat da Nafarroan, eta turismo-kalitatearen 

Q zigiluari buruzko sentsibilizazio- eta hedapen-jardunaldiak antolatzen ditu. Halaber, 

ziurtapen hori lortzeko eta ikuskapenak egiteko aholkularitza ematen du.   

 

2016an:  

✓ Nafarroako Mendialdeko 17 establezimenduk jaso zuten kalitatearen Q ziurtagiria.  

✓ Horietatik batek lehenengoz lortu zuen ziurtagiria, eta 12k berritu egin zuten. 

✓ 2 establezimenduk prestakuntza osatu zuten 2016an, 2017an atxikitzeko asmotan.  

 

28. irudia. "El Hotel de la Bruna" landetxea, Geretzen (Urraulbeiti). Turismo Kalitatearekiko 

Konpromisoaren zigilua eta kalitatearen Q ziurtagiria jaso zituen. 
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TURISMOA NAFARROAKO MENDIALDEAN. HAUSNARKETA 

2002an Nafarroako Mendialdea turismo-xede gisa aukeratua izan zen. 2005ean, lehen 

turismo-establezimenduek jaso zuten turismo-kalitatearen zigilua. Urtero % 10eko hazkunde-

erritmoarekin, 2016an ia 100 establezimenduk jaso zuten zigilu hori, duela hamar urte jaso 

zutenen halako 3 bider gehiago.  

Honetara helduta, Turismo Kalitaterako Mahaiak 2016an egin zuen bileran Cederna Garalur 

Elkarteak Nafarroako Mendialdeko turismo-sektoreari buruzko hausnarketa egitea proposatu 

zuen, ematen diren zerbitzuen irudia eta kalitatea hobetze aldera. Elkarteak izan dituen beste 

ekimenetan bezala, prozesu parte-hartzailea izan zen hori, eta turismo-sektoreko eragileak 

(enpresak, elkarteak eta partzuergoak) lan-jardunaldi batera deitzen ziren, hiru leku 

desberdinetan burutua parte-hartzea errazte aldera. Denetara 48 lagunek hartu zuten parte; 

16 gizon eta 32 emakume, 30 enpresa, elkarte eta herri-erakundetakoak. 

Jardunaldi horietan, 'Nafarroako Mendialdea' turismo-xedearen inguruan dagoen pertzepzioari 

buruzko ondorioetara iristen ahalegindu ginen, bai eragileen barne-ikuspuntutik, bai bisitatzen 

gaituztenen kanpo-ikuspuntutik. Lau ardatz izan ziren aztergai: lekua eta irudia; zerbitzuak 

eta produktuak; antolakuntza; kalitatea.  

29. irudia. Turismo-xedearen definizioa (Vera, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

11. taula. Nafarroako Mendialdeko turismo-sektoreari buruzko hausnarketa-jardunaldiak. Parte-hartzea 

(lekuak, egunak, pertsonak, entitateak) 

 Bertaratuak Erakundeak 

Non Data Gizon. Emakum. Guztira Udalak 
Eskualdeko 
elkarteak 

Turismo-
elkart./partzuerg. 

Nafarroako 
Gobernua 

Landetxeak 
Turismo-
zerbitz. 

Antsoain 13/06 3 15 18 3 8 0 2 2 2 

Irunberri 15/06 9 9 18 4 6 2 0 3 2 

Irurtzun 16/06 4 8 12 2 5 0 0 4 1 

GUZTIRA  16 32 48 9 19 2 2 9 5 

Turismo-xedea kontsumo-leku bat da, irudi zehatz bat duena. Xede horretan, zerbitzuez gozatu eta 

produktu materialak eros daitezke, eta antolakuntza on edo ez horren on baten arabera, multzoaren 

kalitateaz pertzepzio bat edo beste emanen du. 

Lekua eta irudia:  

turismo-marka 

Turismo-

produktuak eta 

turismo-zerbitzuak 

Antolakuntza eta 

asoziazionismoa 

Turismo-

kalitatea 
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12. taula. Turismo-sektorearen hausnarketa-prozesua Nafarroako Mendialdean: ondorioak, burutu beharreko lanak eta erakunde arduradunak. 

 Hausnarketatik sortutako ondorioa Zer egin Arduraduna 

1. 
Lekua eta 

irudia 

Cederna Garalur Elkartea Nafarroako 
Mendialdeko marka gisa identifikatu zen oso % 
altuarekin. Alabaina % hori jaitsi egin zen 
bertaratuei elkartearekin identifikatzen ote ziren 
galdetuta. 

Cederna Garalur Elkarteak gu identifikatzen gaituen 
markan lana behar bezala egin zuela ulertu da. Orain 
aterki gisa erabili behar dugu lurraldearentzat, eta 
eremu bakoitzak bere marka izateko.  

Cederna Garalur: 'Nafarroako Mendialdea' 
markan lan egiten jarraitu, eta ez pentsatu 
'Pirinioak' markan. Hausnarketaren ondorio 
gisa esan dezakegu 'Pirinioak' marka ez dela 
horren identifikagarria bertaratu direnentzat. 

    

2. 
 Zerbitzuak eta 

produktuak 

Natura-, historia- eta etnografia-baliabideak ez 
ezagutzea. Turistari informazio praktikoa, erreala 
eta osoa eman behar zaio.  

Sentsibilizazio-bidaiak egin, eskaintza hori ezagutze 
aldera. 

Nafarroako Gobernua jardunaldi horiek 
antolatzen, eta turismo-bulegoen parte-
hartzea.  

Cederna Garalur: Koordinazioa sentsibilizazio-
bidaien programazioan, eskualdearen 
barnean bidaiak eginez, eta eskualdeen 
arteko jardunaldiak antolatuz.  

Baliabideen arteko sinergia gutxi, eta 
merkataritza-izaera txikia. 

Sentsibilizazio-bidaiak aukera ematen dute enpresak 
sektorera hurbiltzeko eta lankidetza errazteko. 

Turismo-elkarteak: Koordinazioa hobetu.  

Beste lekuetan turismo-produktuak nola sortu 
dituzten ezagutu. 

Turismo-elkarteak: beste eskualde batzuk 
bisitatu. 

SICTED xedean kalitatearen inguruko prestakuntza 
kolektiboa 

Cederna Garalur: elkarteen eta instituzioen 
arteko koordinatzailea.  

Bisitariaren profila eta bisitaren ondorengo 
gogobetetasun-maila definitu beharra dago, 
zerbitzuak eta produktuak sustatzeko eta turisten 
premietara egokitzeko.   

Bisitariaren datu gehiago jaso, eta azterlanak egin. 

Nafarroako Gobernua: Metodologiaren 
diseinua, eta datuak biltzeko eta aztertzeko 
irizpideak.  
 

Turismo bulegoak: informazioa bildu. 

Sektore pribatua: bisitariaren gaineko datuak 
bildu, azpimarratu beharrekoa kontuan 
hartuz, eta turismo-bulegoetan jasotako 
datuekin bateratze lana egin. 

Cederna Garalur: erakunde bitartekaria, 
sektore pribatuaren eta Nafarroako 
Gobernuaren artean.  
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3. 
Organización 

Legez kanpoko lehiaren kontrola. 
Zigor ekonomikoa eta araudira egokitu beharra. 
Jarraipena legez kanpoko negozioei. 

Nafarroako Gobernua 

Turismo-sektorea bera.  

Toki-erakundeak 

Cederna Garalur, aurrekoen eta Nafarroako 
Gobernuaren arteko bitartekari gisa. 

Turismoaren ikuspegitik arauturik ez dauden 
ostatuen alokairuek dakarten lehia; higiezinen 
jarduera bat da, ez turismo-arlokoa. Turismo-
xedearen irudia kalte dezakete. 

Jarraipena ogasunetik, diru-sarrerak aitor ditzaten. 
Nafarroako Gobernua: Turismo eta Ogasun 
Departamentuen arteko koordinazioa.  

Araudi zaharkitua, edo turismo aktibo gisa 
zenbait profesionalen jarduerara egokitu gabea. 
Autokarabanen harrera-guneak.  

Araudiak 5-7 urtean behin berraztertu, eta eginkizun 
horretarako sektorea bera aintzat hartu. 

Nafarroako Gobernua: Araudiak aldian behin 
berraztertu, eta sektoreko enpresekin 
hausnarketa-jardunaldiak antolatu.  

Cederna Garalur: Turismo 
Departamentuarekin lankidetzan jardun 
jardunaldiak antolatzen eta dinamizatzen.  

Departamentuak jarraipen eskasa egiten du 
establezimenduak birsailkatzen. 

Ikuskaritzak lekuan bertan, ostatu bakoitza zein 
egoeratan dagoen ezagutzeko.  

Nafarroako Gobernua eta Cederna Garalur 
Elkartea, laguntzaile gisa: 

Natura-eremuetan turismo aktiboa zailtzen 
dituzten ingurumeneko araudiak. 

Kudeaketa- eta erabilera-planak natura-eremuetan, 
ez soilik babestuetan. 

Nafarroako Gobernua eta Cederna Garalur 
Elkartea, solaskide gisa: 

Osasun-araudiak mugatu egiten du nekazaritzako 
tokian tokiko elikagai asko saltzea.   

Nekazaritzako ekoizle txikien elikagaiak merkatura 
iristeko araudia erraztu. 

Nafarroako Gobernua: Araudia sinplifikatu; 
areago, salmenta-bideak sortu halako 
ekoizleentzat. 

    

4.  
Prestakuntza 

Nafarroako Mendialdeko turismo-sektoreko 
eragileen antolakuntza eta koordinazio eskasa.  

Erakundeen parte-hartzea eta koordinazioa 
bultzatuko duen dinamizazio-estrategia martxan 
jarri.   

Nafarroako Gobernua 

Turismo-elkarteen parte-hartze txikia, elkarteak 
eman diezazkiekeen onurak ez dituztelako behar 
bezainbeste antzematen, eta sektorearen 
profesionalizazioaren ondorioz.  

Elkarteei bideratutako laguntzak hobetu.  

Nafarroako Mendialdeko turismo-arloko elkarteen 
eta erakundeen arteko topaketak antolatu, 
turistarenganako zerbitzua homogeneizatzeko eta 
elkarteen erantzukizunak eta elkarrekiko erlazioak 
zehazteko. 

Cederna Garalur Elkartea "Nafarroako 
Mendialdea" markaren ordezkari gisa, 
topaketa-kluster gisa jardun daiteke  turismo-
eragileen artean, eta prozedurak 
homogeneizatu.  
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4.  
Prestakuntza 

Prestakuntzak zerbitzua hobetzeko duen 
garrantzia. 

Etengabeko eta nahitaezko prestakuntza-programa 
bat garatu. 

Nafarroako Gobernua: establezimenduak 
zabaltzeko gutxieneko prestakuntza 
nahitaezkoa den ala ez erabaki.  

  
Cederna Garalur: Sektoreak eskatzen duen 
prestakuntza antzeman, eta solaskidetza 
Nafarroako Gobernuko departamentuekin.   

Cedeari buruzko prestakuntza. "Zer egin, nora 
joan". Turistak eskura ditzakeen produktuak eta 
zerbitzuak ezagutu, bai hurbileneko eremuan, bai 
Nafarroako Mendialdeko gainerako eremuetan. 

Sentsibilizazio bidaiak 

Nafarroako Gobernua: jardunaldiak 
programatu. 

Turismo bulegoak: topalekuak.  

Turismo-elkarteak: koordinazioa turismo-
eskaintzak ezagutzeko, eta SICTED kalitate-
sistema sustatu. 

Bezeroen arreta, anfitrioiaren kultura eta 
kalitate-sistemak. 

Turismo-kalitaterako SICTED sistemari eutsi. 

Nafarroako Gobernua: sistema sustatu eta 
finantzatu. 

Cederna Garalur: sistema kudeatu eta 
bestelako finantziazio-iturriak bilatu.  

Online marketina eta salmentak (copywritting eta 
praktikak merkataritza-lengoaian) 

 

Cederna Garalur: zerbitzua eskatzen duten 
eremuak eta enpresak antzeman.  

Nafarroako Gobernua: prestakuntza-
programak antolatu eta finantzatu, Turismo 
Departamentuaren eta Nafarroako Enplegu 
Zerbitzuaren (NEZ) bitartez.  

    

5.  
SICTED 

SICTE oso ondo baloratuta dago, eta oso 
praktikoa zaio sektoreari, negozioa ondo 
antolatzeko. 

SICTEDi eutsi. 

Nafarroako Gobernua: programak jarraipena 
izatea baloratu. 

Cederna Garalur: sistema kudeatu eta 
bestelako finantziazio-iturriak bilatu. 

Ez da sistema sustatzen. 

Aipamen berezia eta aitorpena bereizgarria jaso 
duten establezimenduei urteko turismo-galan. 

Nafarroako Gobernua 

Bereizgarria jaso duten establezimendu horiek 
bereziki nabarmendu turismoko web ofizialean. 

Nafarroako Gobernua 

Bereizgarria jaso dutenen promozio-kanpainak. Turismoko Idazkaritza Nagusia. 

Sektorea profesionalizatu beharra, batez ere Turismo-erregistroan izena eman ahal izateko, Nafarroako Gobernua: proposamena baloratu 



 

43 
 

prestakuntzari dagokionez. gutxieneko prestakuntza ziurtatu. Jarduera onen 
eskuliburuen eta bezeroaren arretaren gaineko 
prestakuntza gomendagarriak dira eginkizun 
horretarako. 

eta martxan jarri.  

Zerbitzua doakoa izatea, edo kudeaketaren 
kalitate-sistema ezarri edo mantendu nahi duten 
enpresentzat gainkosturik ez edukitzea. 

Kudeaketa-sistemari eutsi.  Nafarroako Gobernua 

Sistemara atxikitako establezimendu bakoitzaren 
zerbitzu-kudeaketaren kostu errealaren 
aurrekontua.  

Cederna Garalur: sistema kudeatu eta 
bestelako finantziazio-iturriak bilatu. 

 

30. irudia. Nafarroako Mendialdeko turismo-sektorearen hausnarketa-jardunaldia. Antsoainen, 2016/06/13 
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BAZTAN BIDASOA TURISMO GARAPENA 

2015az geroztik, Baztan-Bidasoako 18 udal 

"Baztan Bidasoa Turismo Garapena" izeneko 

foroan lanean hasi ziren turismoaren arloan 

Cederna Garalur Elkartearen babespean, 

eskualdeko turismoa hiru esparrutan 

dinamizatzea helburu hartuta: proiektu 

estrategikoak martxan jarri eta horien 

jarraipena egin, elkarrekin eremua sustatu, 

eta tokiko agendak koordinatu. 

2016an, Baztan Bidasoa Turismo Garapenak 

lehen ekimenak abian jarri ditu eskualdeko dinamika kolaboratiboa sendotze aldera; 

horretarako, baliabideak kudeatzeko barne-ekintzak eta herritarrei bideratutako ekintzak 

landu ditu.  

Ildo horretan, ondorengo horiek izan dira 2016ko ekintzarik garrantzitsuenak:  

✓ "Uraren Bailarak" markaren diseinua; Baztan-Bidasoa eskualdeko turismoaren nortasun-

marka.  

✓ Eskualdeko turismo-xarma nagusiak jasotzen dituen 'eskualdeko turismo-mapa' bat 

argitaratu eta banatu. Bost hizkuntzatan argitaratua, 5.000 liburuxka banatu dira.  

✓ "Tren Txikito" izenekoaren oroitzapen-erakusketa ibiltariaren antolatu; 2016ko bigarren 

seihilekoan 13 herritan egon zen, eta ia 5.000 lagunek bisitatu dute.  

✓ Bidasoako Natura Bidea mantentzeko eta sustatzeko kudeaketa.  

✓ Natura Bideko I. Familia Martxa antolatu, Doneztebe eta Bertizko Natura Parke artekoa.  

 

2016an bi sustapen-ekintza gailendu dira. Lehena, Baztan-Bidasoa eskualdeko "Uraren 

Bailarak" sustapen-markaren diseinua. Marka berri horrek uraren garrantzia erakusten du, 

Baztan-Bidasoako herri guztiak batzen dituen elementu gisa, eta halaxe islatzen du ikurritzak: 

"Uraren Bailarak". Eskualdearen nortasuna mendiek urtaro bakoitzean hartzen duten 

koloreetan eta eskualdeko ibaiek eta ibai-adarrek irudikatzen duten urdinetan islatzen da.  

 

31. irudia. "Uraren Bailarak" turismo-markaren logoa. 
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Marka hori eskualdeko turismo-mapa diseinatuta eta argitaratuta hasi da zabaltze. Mapak 

agerian paratzen ditu Baztan-Bidasoako herrietako turismo-xarma eta -ekintza nagusiak. 

Halaber, Bidasoako Natura Bideari, bidezidor garrantzitsuenei eta eskualdeko turismo-bulegoei 

buruzko informazioa jasotzen du. Hori guztia, bost hizkuntzatan eta A3 formatuan, Nafarroako 

Gobernuaren lankidetzarekin argitaratu da.  

 

 

 

 

 

 

 

32. irudia. Baztan-Bidasoa eskualdeko turismo-liburuxka. 

Bestalde, Baztan-Bidasoa Turismo Garapena plataformak"Tren Txikito" linea iritsi zela 

ospatzeko erakusketa ibiltaria antolatu du. Tren Txikito garai bateko Bidasoako trena da, 1898 

eta 1956 bitartean Irun eta Elizondo lotzen zituena. Meatzaritzako tren gisa sortu zen, Irun 

Endarlatsako lineekin lotzeko. 1916an linea zabaldu egin zuten, eta bidaiarientzako trena izan 

zen.  

Erakusketa horrekin (EuskoTren/Burdinbidearen Euskal Museoaren, Manuel Cariñenaren, Juan 

Mari Telletxearen eta Casa Gamioaren lankidetzarekin) Bidasoako Natura Bidea sustatu nahi 

izan da bertako herritarren eta bisitarien artean. Aipatu Natura Bidea "Tren Txikito" 

zeritzonaren bidetik doa, eta bide batez, Baztan-Bidasoako historiaren pasarte horren inguruan 

oroimen kolektiboa berreskuratzen laguntzen du.  

 

33. irudia. "Txikito" trenaren mendeurreneko erakusketa. 
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Erakusketa ibiltaria 13 herritan egon da ekainetik abendura bitartean, eta 5.000 lagunen bisita 

jaso du.  

12. taula. "Txikito" trenaren mendeurreneko erakusketa. Bisitatutako udalerriak. 

Herria Egunak Bisitarien 
kopurua 

Lesaka 2016/06/25 - 2016/07/31 628 

Etxalar 2016/08/05 - 2016/08/12 55 

Donamaria 2016/08/20 - 2016/08/24 60 

Doneztebe 
2016/08/27 - 2016/09/05 
2016/11/10 - 2016/11/20 

1310 

Eratsun 2016/09/08 - 2016/09/11 31 

Bera 2016/09/13 - 2016/09/20 990 

Igantzi 2016/09/23 - 2016/09/25 129 

Sunbilla 2016/09/27 - 2016/10/11 146 

Baztan 2016/10/15 - 2016/11/07 1089 

Zubieta 2016/11/24 - 2016/11/27 128 

Ituren 2016/12/02 - 2016/12/04 180 

Bertizarana 2016/12/07 - 2016/12/18 124 

Elgorriaga 2016/12/23 - 2016/12/31 55 

GUZTIRA  4925 

 

Bidasoaren Natura Bideari dagokionez, hainbat gestio egin dira mantentze-lanen inguruan. 

Batetik, Nafarroako Gobernuarekin trenbidea Endarlatsako presaren parean konpontzea 

gestionatu da, Life Irekibai proiektuaren barnean. Bestalde, natura-bidean zehar sasiak 

kentzeko eta bidea garbitzeko lanak koordinatu dira inplikaturik diren udalekin.  

 Halaber, Doneztebetik Elizondora doan natura-bidearen Udalez gaindiko Plan Sektorialaren 

izapide administratiboetan aurrerapausoak eman dira. Eta proposatutako ibilbidea ezagutzera 

emateko, irailaren hasiera Natura Bideko I. Familia Martxa egin zen Doneztebetik Bertizko 

Natura Parkera. Ehun bat lagunek hartu zuten parte.  

 

34. irudia. Natura Bideko I. Famlia Martxa. 2016ko irailaren 11 
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ASTE BERDEA: ESKOLA KANPAINA NATURAN, 2016 

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

kanpaina kudeatzen du, Nafarroako Kirol eta Gazteria Institutuarekin izenpetutako hitzarmen 

bati esker. BKZ Nafarroa Abentura enpresa arduratzen da ekintzak antolatzeaz, programatzeaz 

eta dinamizatzeaz.  

Naturan lantzen den "Aste berdea" eskola-kanpaina 

heziketa- eta kirol-proiektu bat da, 14 eta 16 urte 

bitarteko ikasleei bideratuta, baita eskola-adinean 

dauden desgaitasun fisiko, psikiko eta sentsorialak 

dituzten neska-mutilei bideratuta ere.  

Kanpaina Baztan eta Bertizarana ibarretan burutzen da 

otsailaren amaieratik ekainaren hasierara bitartean. Bi 

egun eta erdiko egonaldiak dira. Epe horretan parte-

hartzaileek "abenturazkoak" deritzan kirol-jarduerak 

burutzen ahal dituzte: rafting, piragua, hidrospeed, 

arroila-jaitsierak, zuhaitzez zuhaitz ibili, tirolinak, edo via 

ferratak, adituz lagundurik.  

Ekintzak antolatu eta suspertzen dituen BKZrentzat Aste 

Berdea kirol-proiektua eta ingurumenaren arloan sentsibilizazioa lantzeko proiektua da, 

"alabaina, baita heziketarako proiektua ere, neska-mutilek integrazioa, talde-lana, genero-

berdintasuna, tolerantzia eta elkartasuna, besteak beste, lantzen baitituzte". Halaber, 

desgaitasuna duten pertsonekin lan egiten duten zentroei naturan aisiako jarduerak eskaintzea 

garrantzitsua dela azpimarratzen dute.  

Orobat, proiektuak inpaktu ekonomikoa dauka Baztanen eta Bertizaranan, kanpainak barne 

hartzen baititu Narbarteko, Elizondoko eta Legasako hainbat enpresa, ekintzetan tutoretza-

lana egiten duten adituez gain.  

 

35. irudia. Hidrospeed-ekintzak. 
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Gainera, BKZk segurtasunaren, larrialdi-egoeren, jardueren metodologiaren, instalazioak 

ikuskatzeko fitxen eta bestelakoen arloko neurriak eta eskuragarri dauden bitartekoak 

zehazten dituen jarduera-protokolo bat ezarria du Nafarroako Larrialdietako Agentziarekin.  

2016an:  

✓ 2.184 pertsonek parte hartu zuten (2.043 ikasle eta 141 irakasle).  

✓ 24 egonaldi antolatu ziren, eta horietan Foru Erkidegoko 19 herritako 44 ikastetxek hartu 

zuten parte.  

✓ Hezkuntza bereziko 5 ikastetxek hartu zuten parte; denetara 50 ikasle (32 mutil eta 18 

neska).  

✓ Irakasleen % 99,6k eta ikasleen % 97,6k balorazio ona edo oso ona eman zieten ekintzei.  

 

 

12. grafikoa. Aste Berdean antolatutako ekintzei adierazitako gogobetetasun-mailaren ehunekoa. 

 

 

 

36. irudia. Kanpaina parte hartutakoak, Bertiz Abentura Parkean. 
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EDERBIDEA 

Nafarroako iparrak, Euskadik eta Pirinio Atlantikoak osatzen duten mugaz gaindiko lurraldea 

jarduera ekonomikoak, zerbitzuek, aisiak eta garraioak lotzen dute.  Edertasun handiko paisaia 

dute denek, baita lurraldea osatzen duten eskualdeak eta herriak zeharkatzea ahalbidetzen 

duten makina bat ibilbide ere; Nafarroako iparraren natura-bide horien bide nagusiak 

Bidasoako eta Plazaolako natura-bideak dira, Euskadirekin eta Frantziarekin lotzen direnak, 

"Eurovelo 1" txirrindularientzako ibilbidearen bitartez. 

Hain zuzen ere, bide horiek aukera handi ematen dute bizikletan oinarritutako tokian tokiko 

mugikortasun-plan berriak garatzeko, ingurumenarekiko errespetuzkoagoak, eta bertan bizi 

eta bisitan etortzen direnen eguneroko bizitzan integratzeko gai.  

Testuinguru horretan, Cederna Garalur Elkarteak Plazaolako eta Bidasoako Natura Bideak 

lotzeko azterlan bat eskatu zuen 2013an, "Gure bideetatik" lankidetza-proiektuaren barnean, 

Nafarroako Gobernuak eta Europar Batasunak elkarrekin finantzatua Nafarroako Mendialdea 

2007-2013 LGP programaren barnean, xedea izanik Nafarroaren iparra Euskal Autonomia 

Erkidegoarekin eta Ipar Euskal Herriarekin lotuko duen txirrindularientzako bide bat sortzea 

Europa mailako ibilbide ziklisten bitartez; Eurovelo, kasurako.  

Gerora, Nafarroako Gobernuak azterlan hori hartu eta 'Ederbidea' mugaz gaindiko lankidetza-

proiektu europarra sustatu zuen, Gipuzkoako, Nafarroako eta Pirinio Atlantikoetako lurralde 

mugakideetan bizikletan oinarritutako garraio jasangarria finkatzeko, Iruñea, Baiona eta 

Donostia elkartuko dituen txirrindularitza-plangintza bat, mugaz gaindikoa, ezarriz, eta 

turismoan zein aisialdian eta eguneroko joan-etorrietan bizikleta erabiltzea sustatuko duten 

mugikortasun-politikak aktibatuz.  

 

 

37. irudia. Ederbidea Proiektuaren logotipo ofiziala. 

Ederbidea proiektuak 9,4 euroko aurrekontua dauka, eta Eskualde Garapeneko Europako 

Funtsak (EGEF) proiektuaren % 65 finantzatzen du Interreg VA POCTEFA mugaz gaindiko 

lankidetza-programaren bitartez. Proiektuan Frantziako, Euskal Autonomia Erkidegoko eta 

Nafarroako 11 bazkidek hartzen dute parte; besteak beste, Nafarroako Gobernuak, Plazaola 

Turismo Partzuergoak, Imozko Udalak, Baztan Bidasoa Turismo Elkargoak eta Cederna Garalur 

Elkarteak.  

Ederbideak lau ekintza nagusi definitzen ditu:  
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1. Bizikletentzako mugaz gaindiko plan bat landu: plan ziklista, animazio- eta sentsibilizazio-

ekintzak, beste plan batzuekiko alderaketa-azterketak.  

2. Ibilbide bat egokitu. Ederbideak, Nafarroan, bi ibiltarte egokituko ditu: Bidasoako eta 

Plazaolako natura-bideak lotzen dituena, eta Plazaolako garai bateko burdinbidea 

Irurtzunen barrena Iruñearekin lotzen duena. Guztira 75,5 Km.  

3. Ohiturak aldatzeko akonpainamendua: tokian tokiko politika ziklisten gida bat landuta, 

udaletako teknikarientzako prestakuntza landuta, sentsibilizazio-jardunaldien eta bizikleta 

eskolen bidez, eta abar.  

4. Bizikleta garraio-sisteman integratu: aparkaleku seguruak sortuz, bizikletak autobusetan 

garraiatuz, edo txirrindularientzako zerbitzu berriak sortuz.  

Cederna Garalur Elkarteak zuzenean hartzen du parte bizikleta erabiltzen animatzeko eta 

sustatzeko ekintzetan. Elkartearen parte-hartzea proiektuan oso txikia bada ere (30.000 €, 

proiektuaren aurrekontu osoaren % 0,57), Elkartearentzat Ederbidea zuzenki inplikaturik 

dauden eskualdeetatik haratago doan lurralde-proiektu estrategikoa da. Batetik, turismoan eta 

ingurumenean duen eraginagatik, eta bestetik, Nafarroan mugikortasun-sare jasangarri bateko 

ardatz nagusiak egituratzen laguntzen duelako.  

Hori dela-eta, 2016an:  

✓ Cederna Garalur Elkartea Bidasoako eta Plazaolako Natura Bideak Basaburua-Imotz eta 

Leitza-Doneztebe tarteetan lotuko dituen ibilbidearen behin betiko ibiltartea definitzeko, 

herrietan antolatu diren partaidetza-foroetan egon da.  

 

 

 

 

 

 

 

38. irudia. EDERBIDEA proiektua. Bidasoako 

eta Plazaolako Natura Bideak lotzeko 

jarduera-planoa. 
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TOKIAN TOKIKO DINAMIZAZIOA. 

 

BESTE ERAKUNDEEKIKO ETA 

INSTITUZIOEKIKO LANKIDETZA 
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BANDA ZABALEKO PLAN ZUZENTZAILEAREN AURKEZPENA, 2016-2019  

2016an, Nafarroako Gobernuko Telekomunikazioen Zerbitzuak, Naserti-ekin lankidetzan, 

belaunaldi berriko banda zabaleko sareen plan zuzentzailea (2016-2019 aldirako) landu zuen. 

Plan zuzentzaile horrek epe ertain eta luzerako jarduerak jasotzen ditu, eta helburu nagusia du 

kalitateko banda zabalak ematen dituen zerbitzuez baliatu ahal izatea herritar oro, EBren 

agenda digitalaren baldintzak betez; horien arabera, Europako herritar guztiek izan behar dute 

30  Mbps-ko estaldura eduki behar dute, eta % 50ak 100 Mbps-ko abiaduran konektatzeko 

aukera eduki behar du. Beste helburu bat telekomunikazioetako operadoreen sareak 

industrialdeetara eta enpresa-zentroetara zabaltzea da, enpresek banda zabaleko 

zerbitzuetara hobeto irits daitezen, eta enpresa horien konektibitatea hobetzeko. Horrez gain, 

xedea da Nafarroako Gobernuaren sare korporatiboen konektibitatea modernizatzea, ematen 

dituen zerbitzu publikoak hobetze aldera.  

Planaren konplexutasuna dela-eta, erronka handiak sortzen ditu; besteak beste, banda 

zabaleko zerbitzuaren euskarri diren azpiegitura fisikoak, teknologiak eta 

telekomunikazioetako elektronika modernizatzea.  Hori dela-eta, Nafarroako Gobernuak 

ezinbestekotzat jotzen du erakunde publikoak, enpresak eta bestelako instituzio batzuk 

inplikatzea planaren garapenean.  

Ildo horretan, tokiko ekintza-taldeak dira solaskiderik egokienak lurraldeko eragileekin 

jarduteko: udalak, mankomunitateak, enpresaburuen elkarteak, eta abar. Hori dela-eta, 

unean-unean banda zabaleko plan zuzentzailean izandako aurrerapausoen informazioa eman 

die hainbat bileratan tokiko ekintzako taldeei. Gainera, talde horien laguntza izan du 

informazio-hitzaldiak eta prozesu parte-hartzaileak antolatzeko, horien helburua izanik plana, 

bere konplexutasunarekin, sakonki azaltzea, eta oharrak eta iradokizunak jasotzea.  

 

 

Nafarroako Mendialdean, Cederna Garalur Elkarteak hartu zuen bere gain ekintza horiek 

antolatzea:   

✓ Banda zabaleko plan zuzentzaileak eman dituen aurrerapausoei buruzko bi informazio-

saio antolatu ziren Irunberrin eta Lekunberrin, uztailaren 4an eta 5ean. Guztira xxxx 

lagunek hartu zuten parte (xxxx gizon eta xxxx emakume).  

✓ Azaroan eta abenduan herritarrek parte hartzeko bost saio antolatu ziren, bost herritan. 

Guztira 81 lagunek hartu zuten parte (55 gizon eta 26 emakume), 57 erakunde eta 

enpresa ordezkatuz. 
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12. taula. Banda zabaleko plan zuzentzailea, 2016-2019. Bilera parte-hartzaileak.  

 Bertaratuak (pertsonak)  Bertaratuak (erakundeak) 

Non Data Gizonak Emakumeak GUZTIRA 
 Toki-

erakundeak 
Telekomun. 
operadorea 

Turismoa Hezkuntza Enpresak 

Arbizu 2016/12/01 12 7 19  12 1    

Ledea 2016/12/13 16 3 19  10 1  1  

Doneztebe 2016/12/14 8 6 14  5 1 3 1 1 

Leitza 2016/12/15 6 5 11  8     

Erroibar 2016/12/15 13 5 18  11  1 1  

GUZTIRA  55 26 81  46 3 4 3 1 

(Bertaratu ziren erakundeen artean, Cederna Garalur Elkartea eta Nafarroako Gobernua zeuden) 

 

 

39.Irudia. Banda zabaleko plan zuzentzailearen aurkezpena. Erroibar, 2016/12/15 
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BAZTAN - BIDASOAKO GARRAIO-PLANA 

2016an, Nafarroako Gobernuko Garraio Departamentuak Foru Erkidegoan bidaiarien hiriarteko 

garraio-sistema publikoa berritzeko diseinua landu zuen. Sistema horrek hainbat azpieskualde 

edo "korridoretan" banatu zuen Nafarroa. Horietako bat Baztan-Bidasoakoa; 21 udalerri, 

100etik gora biztanleria-entitate eta 22.679 biztanle hartzen ditu barne.  

Garraio Departamentuak proposaturik, Cederna Garalur Elkarteak tokiko partaidetza-plana 

dinamizatu zuen, neurriaren barnean zeuden lurraldeko toki-erakundeekin eta bestelako 

eragilerekin Baztan-Bidasoa eskualdeetan garraio-sistema publiko berriaren inguruko 

proposamena kontrastatzeko, eta udaletatik, guraso-elkarteetatik, herritarren elkarteetatik, 

taxilariengandik eta bestelakoetatik jasotako ekarpenekin hobetzeko.  

Partaidetza-plana irailean eta urrian egin zen, eta horren barnean bi bilera ireki antolatu eta 

dinamizatu ziren, antzeko metodologiarekin, eta hiru bloketan banaturik: Nafarroako 

Gobernuaren Garraio Departamentuak egindako proposamenaren aurkezpena, galderetarako 

txanda edo eztabaidarako foroa, eta azken ondorioak.  

 

40. irudia. Pertsonen hiriarteko garraio-sistema publiko berria Baztan-Bidasoa eskualdean. 

Proposatutako ildoak. 2016ko urria 

Lehen saioan, eztabaida aitzin, bi lantalde egituratu ziren, plana aztertu eta ekarpenak egiteko.  

Bigarren saioan, berriz, Nafarroako Gobernuak lehen saioan aurkeztutako iradokizunei 

erantzun zien, Baztan-Bidasoa eskualdean hiriarteko garraio-sistema publikoa berritzeko 

diseinuaren behin betiko bertsioan jasoak. 
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Cederna Garalur Elkarteak aktak jaso ditu, eta zabalpenerako plana idatzi du, eta, halaber, bi 

prentsa-ohar bidali ditu tokian tokiko eta eskualdeko hedabideetara.  

Guztira,  

✓ Bi partaidetza-saio antolatu ziren; irailaren 28an eta urriaren 27an.  

✓ 137 toki-erakundek jaso zuten parte hartzeko gonbidapena: udalak, mankomunitateak, 

guraso elkarteak, merkataritza-elkarteak eta herritarren elkarteak.  

✓ Bileretan, guztira, 49 lagunek hartu zuten parte: 31 gizon eta 18 emakume, 20 erakunde 

eta enpresen ordezkariak. 

✓ Nafarroako Gobernuko Garraio Departamentuak 20 ekarpen jaso zituen, Baztan-Bidasoa 

eskualdean hiriarteko garraio-sistema publikoa berritzeko diseinuaren behin betiko 

bertsioan jasoak.  

 

 

13. grafikoa. Pertsonen hiriarteko garraio-sistema publiko berria Baztan-Bidasoa eskualdean. 

Partaidetza-saioetara gonbidatutako erakundeen profila 

 

 

14. grafikoa. Pertsonen hiriarteko garraio-sistema publiko berria Baztan-Bidasoa eskualdean. Saioetan 

parte hartu zuten erakundeen profila 
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15. grafikoa. Pertsonen hiriarteko garraio-sistema publiko berria Baztan-Bidasoa eskualdean. 

Partaidetza-saioetan parte hartu zutenen kopurua  

 

 

41. irudia. Pertsonen hiriarteko garraio-sistema publiko berria Baztan-Bidasoa eskualdean.1. saioa. 

Doneztebe, 2016/09/28 
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IRATIKO NATURA BIDEA BERRESKURATZEKO PROIEKTUA 

Iratiko Natura Bidea 43,9 Km-ko korridore berdea da, Nafarroako Pirinioaurrea Zangozatik 

Uztarrozera (Ledean, Irunberrin, Urraulbeitin, Agoitzen, Longidan, Urrotz Hirian eta 

Lizoainibar-Arriasgoitin barrena) zeharkatzen dituena.  

 

42. irudia. Iratiko Natura Bidea. Ibilbidea eta tartean hartzen dituen udalerriak. 

Proiektuaren helburua Iratiko garai bateko trenbidearen trazatua berreskuratzea da, eta 

oinezkoentzako eta txirrindularientzako natura-bide bihurtzea.  

3,6 milioi euroko aurrekontuarekin, Nekazaritza eta Arrantza, Elikadura eta Ingurumen 

Ministerioak Pirinioetako Hego Isurialdeko (Kantauri - Mediterraneoa) Natura Bideko Plan 

Zuzentzailean txertatu du proiektua, eta Cederna Garalur Elkartearen, Nafarroako 

Gobernuaren, TRAGSAren eta aipatu udalen lankidetza du.  

 

43. irudia. Natura Bideen sarearen logoa. Nekazaritza eta Arrantza, Elikadura eta Ingurumen Ministerio 

"Irati" trena burdinbide estuko trena zen, Iruñea eta Zangoza lotu zituena. Hasiera batean 

helburua baso-ustiapena izan bazen ere, berehala pertsonen garraio bihurtu zen, eta 1911. 

urtetik 1955. urtera bitartean egon zen funtzionamenduan.  

Linea ia 40 urtez egon zen ahaztuta. 1993az geroztik, bide hori berreskuratzeko asmoa indartu 

zen, banakako ekimenen bitartez. 2011. urtean, udalak elkarrekin hasi ziren urratsak ematen. 

2013an, Cederna Garalur Elkarteak behin betiko bultzada eman zion proiektuari, Iratiren 

natura-bidearen trazaketaren eta Udalez gaindiko Plan Sektoriala "Gure bideetatik" izeneko 

lankidetza-proiektuaren barnean jasota. "Gure bideetatik" proiektua Nafarroako 
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Erdialdearekin batera garatu genuen, eta Nafarroako Gobernuaren eta Europar Batasunaren 

finantziazioa izan zuen, Nafarroako Mendialdea 2007-2013 LGP programaren bitartez.  

Azterlan horrek bidea definitzeko, babesteko eta proiektuaren garapena bizkortzeko aukera 

eman zuen. 

2016an:  

✓ Egikaritze-proiektua bukatu da.  

✓ Udalek lursailen desjabetzeak bukatu dituzte.  

✓ Inplikaturik dauden udalek ondare-lagapeneko, mantentze-lanetako eta ondare balioko 

konpromisoak onartu dituzte.  

✓ Nekazaritza eta Arrantza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioari balorazio-aurretiko 

dokumentuak aurkeztu zaizkio, "Natura Bideak" programaren bidez gauzatzeko eta 

finantzatzeko. 

Gaur egun Ministerioa proiektua berraztertzen ari da. Bien bitartean, Argako ibar-parkearekiko 

lotunea lantzen jarraitzen dute; izan ere, horrela, Iratiko Natura Bidea martxan jarrita foru-

erkidegoko ondareko, naturako eta turismoko komunikazio-bide garrantzitsuak osatu eta 

integratzen baitira, besteak beste Done Jakueren Bidea, Aezkoako, Zaraitzuko eta Erronkariko 

Errege Abelbideak, eta Iruñerria eta Bidasoako eta Plazaolako natura-bideak eta Ederbidearen 

bidez elkarrekiko egiten den lotura Eurovelorekin lotze aldera.  

 

44. irudia. Iratiko Natura Bidea. Foru-erkidegoko beste bideekiko integrazioa. 

Pirinioaurreko udalek dioten moduan, "Iratiko Natura Bidea Nafarroako Pirinioaurreko 

lurraldea egituratuko duen elementu nagusia izanen da, lurraldeari lehen mailako ingurumen-, 

gizarte- eta ekonomia-azpiegitura emanen diona, beste lurraldeekin bat egitea eta Iruñearen 

bitartez hiri- eta landa-eremuak uztartuz". 

  



 

59 
 

MENDIALDEA ESKUALDEAN ENPRESENTZAKO PRESTAKUNTZA PREMIAK 

BILATZEKO PROIEKTUA  

2016ko martxoan, eta Nafarroako Enplegu Zerbitzuak (NEZ) eskatuta, Mendialdeko Garapen 

Agentziak eta Cederna Garalur Elkarteak Mendialdeko herrietako industria-sektoreko enpresen 

artean azterketa bat egin dute izan ditzaketen prestakuntza-premia komunak antzemateko, 

eta eskaeren araberako prestakuntza-programa bat antolatzea eta garatzea aztertzeko.  

Horretarako, eskualdeko industria-sektoreko 13 enpresa garrantzitsuenak identifikatu dira. 

Aipatu enpresak Lekunberriko, Leitzako eta Aresoko industrialdeetan daude kokaturik.  

Azterlana bukatuta, Mendialdeko Garapen Agentziak 4na moduluko lau ikastaro antolatu ditu: 

orgak, zubi-garabiak, plataforma jasotzaileak, eta laneko arriskuen prebentzioa.  

Halaber, elkarrizketa pertsonaletatik abiatuta egin den azterlanaren ondoriorik 

interesgarrienetako bat izan da lanbide-heziketan langile kualifikatuen premia dagoela, 

bereziki mekanizatuko arloetan, nahiz eta enpresek lanbide-heziketako profilak ere eskatu 

mantentze-lanetarako, mekanikarako nahiz elektrizitaterako. Horren arrazoietako bat da, 

gainera, erreferentziazko eremuan, hau da Mendialdean eta inguruan, ez dagoela lanbide-

heziketako ikastetxerik; hortaz, enpresek praktiketarako langileak Iruñean, Andoainen eta 

Tolosan bilatu behar izaten dituzte.  

Bestalde, industria-sektoreari egindako diagnostikoan, azterlan hori bera turismo-, 

merkataritza- eta zerbitzu-sektorean ere egin zitekeela ikusi zen; sektore garrantzitsua da 

bertako ekonomia-jarduerarako, lurraldea egituratzen laguntzen duena, herrietako zerbitzuak 

eta bizi-kalitatea mantenduz. Hala ere, enpresa txikiak dira, lan-jarduera eta familia, eta 

Iruñean ematen den prestakuntza espezializatua bateratzeko zailtasunak dituztenak. 

Horretatik ondorioztatu dugu enpresen premietara egokitutako eta eskualdean kokatuta 

landuko den prestakuntza-plan bat beharrezkoa dela.  

Turismo- eta zerbitzu-sektoreko prestakuntza-premien diagnostikoa 2016ko ekainean burutu 

zen. Hogeita bederatzi enpresek erantzun zioten bidali genien galdera-sortari. Hori burutzeko, 

Plazaola Turismo Partzuergoaren lankidetza osagarria izan dugu.  

Cederna Garalur Elkarteak turismo-sektorean koordinatzen duen hausnarketa-mahaiak 

ateratako ondorioekin bat (ikus memoria honetako 5. kapitulua), eskaerarik handiena lineako 

marketinarekin, eskaintza sortzearekin, eta negozioaren ekonomia- eta zerga-kudeaketarekin 

loturik dago.  

Berriro, Mendialdeko Garapen Agentzia arduratu da gehien eskatu diren prestakuntza-

moduluak programatzeaz. Modulu horiek 2016ko urrian eta azaroan eman dira.  
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Laburbilduz, 2016an: 

✓ Prestakuntza-premiei buruzko 2 azterlan egin ziren, industria sektorean eta 

turismo/merkataritza- eta zerbitzu-sektorean.  

✓ Industria-sektorerako, Lekunberriko, Leitzako eta Aresoko 13 enpresa inkestatu ziren.  

✓ Turismo-sektorerako, Mendialde eskualdeko enpresetara 99 inkesta bidali ziren, eta 29 

erantzun jaso genituen, eta horien inguruan azterlana egin genuen.  

✓ Industria-sektorean, lanbide-heziketan pertsonal kualifikatua falta zela antzeman zen; 

mekanikan, elektrizitatean eta mantentze-lanetan. Egoera horri larriagoa bihurtzen zen 

eskualdean lanbide-heziketarako ikastetxerik ez egotearekin.  

✓ Turismo-sektorean, gehien eskatu ziren ikastaroak lineako marketina, ekonomia- eta 

zerga-kudeaketa eta eskaintza sortzea izan ziren.  

 

13. taula. Programatutako ikastaroak, azterlanean antzeman genituen prestakuntza-premien arabera. 

Antolatzailea: Mendialdeko Garapen Agentzia. 

Industria-sektorea  Turismo-, merkataritza- eta zerbitzu-
sektorea 

Orgak  Lineako marketina 

Zubi-garabiak  Negozioaren kudeaketa 

Plataforma jasotzaileak  Eskaintza sortu 

Laneko arriskuen prebentzioa   

 

 

 

45. irudia. Aurrealdean, Lekunberriko industrialdea, herria hondoan duela. Iturria: maps.google.es 
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PARTE HARTZEA EKINTZAILETZA BULTZATZEKO FOROETAN, 

NAFARROAKO ENPLEGU ZERBITZUARENTZAT  (NEZ) SUSTATUAK 

9 kapituluan azaldu moduan, 2014az geroztik Cederna Garalur Elkartea 'Nafarroa Ekintzaile' 

Sarean txertaturik dago. Nafarroako Enplegu Zerbitzuak (NEZ) finantzaturik, sarearen helburu 

nagusiak ekintzailetzari buruzko informazioa zabaltzea eta enpresa berriak sortzeko laguntza 

ematea dira.  

Nafarroako Mendialdean ekintzailetza sustatzeko Cederna Garalur Elkarteak aipatu sarearen 

barnean burutzen dituen ekintzen eremuan, Nafarroako Enplegu Zerbitzuak gure elkartearen 

laguntza eskatu zuen 2016an, NEZk Agoitzen antolaturik, langabetuentzako eskuragarri dauden 

baliabideei buruz hainbat informazio-lantegi antolatu eta dinamiza zitzan.  

Halaber, Cederna Garalur Elkartearen parte-hartze aktiboa eskatu zuen, eta, halaber, NEZk 

Nafarroako II. Ekintzailetza Plana definitzeko, eta ekintzailetzarako laguntza-zerbitzuak 

baloratu eta hobetzeko antolatu zituen lan-saioetan gure elkartearen ekarpenak azaltzea.  

Horrenbestez, 2016an:  

✓ Cederna Garalur Elkarteak, Nafarroako Enplegu Zerbitzuak sustatuak, 4 lan-mahai 

antolatu zituen, ekintzailetzari eta lan autonomoari buruzkoak. 

✓ Cederna Garalur Elkarteak Arbizun antolatu zen "Sakanako ekintzailetza foroa" izeneko 

topaketan parte hartu zuen. 

✓ Cederna Garalur Elkarteak "Lan autonomorako plana, 2017-2020" izeneko planaren 

aurkezpenean parte hartu zuen.  

✓ Cederna Garalur Elkarteak 3 informazio-lantegi antolatu eta dinamizatu zituen Agoitzen; 

langabetuentzako informazio- eta prestakuntza-zerbitzuei buruzkoak. Horietan 85 lagunek 

hartu zuten parte.  

 

14. taula. Lankidetza Nafarroako Enplegu Zerbitzuarekin. Jarduerak (*) 

Ekintza Data Non 
Saio-

kopurua 
Orduak Bertaratuak 

Informazio-lantegia, langabetuentzako informazio- 
eta prestakuntza-zerbitzuei buruzkoa 

2016/03/22 
Agoitz 1 1,5 23 

Informazio-lantegia, langabetuentzako informazio- 
eta prestakuntza-zerbitzuei buruzkoa 

2016/05/19 
Agoitz 1 1,5 23 

Informazio-lantegia, langabetuentzako informazio- 
eta prestakuntza-zerbitzuei buruzkoa 

2016/06/21 
Agoitz 1 1,5 14 

Informazio-lantegia, langabetuentzako informazio- 
eta prestakuntza-zerbitzuei buruzkoa 

2016/12/01 
Agoitz 1 1,5 23 

GUZTIRA     85 

      

Ideiak sustatzeko eta proiektu ekintzaileak sortzeko 
mahaia 

2016/04/27 
CEIN 

(Noain) 
1 2 7 

Ideiak sustatzeko eta proiektu ekintzaileak sortzeko 2016/05/04 CEIN 1 2 7 
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mahaia (Noain) 

      

Autonomoen mahai 
2016/05/10 

NEZ-
Iruñea 

1 2 12 

Autonomoen mahai 
2016/05/16 

NEZ-
Iruñea 

1 2 10 

      

Ekintzailetzaren eta lan autonomoaren arloan 
emandako laguntza-zerbitzuei buruzko balorazioa 

2016/10/28 
NEZ-

Iturrondo 
1 2,5 18 

Ekintzailetzaren eta lan autonomoaren arloan 
emandako laguntza-zerbitzuei buruzko balorazioa 

2016/11/18 
Arbizu 1 1,5 3 

      

Ekintzailetzako foroa Sakanan 2016/12/01 Arbizu 1 2 10 

      

2017-2020 aldirako lan autonomoko lanaren 
aurkezpena 

2016/12/02 
Iruñea 1 2 15 

      

GUZTIRA   12 22  

(*) Soilik Cederna Garalur Elkarteak antolatutako ekintzetan parte hartu dutenen pertsona guztiak 

kontabilizatzen dira. 

 

46. irudia. Garralda udalerria. Egilea: Patxi Uriz 
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EMAITZAK EKONOMIKOAK 
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2017ko DIRU SARREREN AURREKONTUA ETA 2016an GAUZATUTAKOA 

  

2016ko 
AURREKONTUA 

2016ko 
GAUZATUTAKOA 

2017ko 
AURREKONTUA 

DEIALDIAK / NGrekiko HITZARMENAK 185.650,00 175.290,38 304.830,44 

KALITATEKO TURISMOA + ICTE 30.000,00 27.192,86 0,00 

NEZ / TGE 155.650,00 148.097,52 154.830,44 

NGrekiko HITZARMENA 0,00 0,00 150.000,00 

ELKARTEKIDEEN KUOTAK ETA LAGUNTZAK 484.854,75 354.217,37 339.667,31 

BABESLEAK 22.011,11 0,00 0,00 

ELKARTEKIDEEN KUOTAK 447.299,75 354.217,37 339.667,31 

JARDUERA ETA ZERBITZUENGATIKO DIRU 
SARRERAK 3.000,00 124.340,38 29.163,44 

BESTE ZERBITZU BATZUK 3.000,00 39.195,66 3.433,80 

INGRESOS VVB 0,00 0,00 25.729,64 

INGRESOS DE E.E. 0,00 85.144,72 0,00 

FONDOS EUROPEOS 212.240,76 228.978,05 253.535,21 

LGP PROIEKTUAK 191.240,76 209.478,05 230.535,21 

LGP 2014-2020 - FUNTZIONAMENDU GASTUAK 191.240,76 209.478,05 230.535,21 

BESTE PROIEKTU BATZUK 21.000,00 19.500,00 23.000,00 

EUROPE DIRECT 21.000,00 19.500,00 19.500,00 

INTERREG 2014-2020 EDERBIDEA 0,00 0,00 3.500,00 

SARR. GUZTIRA, LGPko "3." ONURAD 885.745,51 882.826,18 927.196,40 
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CEDERNA GARALUR ELKARTEA GASTUAK 
2016ko 

AURREKONTUA 
2016ko 

GAUZATUTAKOA 
2017ko 

AURREKONTUA 

I. LANGILEEN GASTUAK   643.175,92 614.451,23 704.405,16 

I.1 Soldatak eta lansariak eta gizarte-segurantza      643.175,92 614.451,23 704.405,16 

II. ORDEZKARITZA GASTUAK ETA JOAN-ETORRIENGATIKO GASTUAK 64.867,77 33.005,87 41.918,46 

II.1 Ordezkaritza eta publizitatea   18.000,00 0,00 0,00 

II.2 Joan-etorriak eta ordezkaritzak   46.867,77 33.005,87 41.918,46 

  TEGE (AgentziaK ),  30.367,77 15.018,46 17.028,46 

  
LGP - Funtzionamendu-
gastuak2014-2020 3.000,00 0,00 8.000,00 

  
NGrekiko HITZARMENA 
Gastuak     2.420,73 

  EUROPE DIRECT 1.500,00 666,29 1.000,00 

  EDERBIDEA 3.000,00 6.645,56 500,00 

  Gerentzia 6.000,00 3.653,29 4.000,00 

  Lehendakaritza 3.000,00 2.079,35 2.500,00 

  Egiturako bidaia-gastuak   4.942,92 6.469,27 

III. LOKALEN GASTUAK   27.880,88 29.354,77 29.810,72 

III.1 Eraikina konpontzea, mantentzea eta zaintzea   100,00 947,01 850,00 

III.2 Elektrizitatea eta ura   5.309,32 6.151,60 7.227,92 

III.3 Antsoaingo egoitzako telefonoak, beste batzuk   8.691,96 10.952,65 11.000,00 

III.4 Beste batzuk (aseguruak, garbitasuna, zergak, eta 
abar)   8.439,60 8.254,31 7.684,80 

III.5 Agentzien beste gastu batzuk   5.340,00 3.049,20 3.048,00 

IV. BESTE GASTU ARRUNT BATZUK   137.820,94 116.211,37 116.362,06 

IV.1 Materiala. Amortizazioa   29.000,00 27.113,43 29.000,00 

IV.2 programa informatikoak eta zerbitzu telematikoak. Telecom laguntza 16.592,60 8.041,99 10.547,00 

IV.3 Harpidetzak, liburuak eta dokumentuak, fotokopiak   2.200,00 1.596,94 2.200,00 

IV.4 Bulego-materiala   4.000,00 1.459,58 2.400,00 

IV.5 Posta, mezularitza   600,00 167,65 260,00 

IV.6 Finantza-gastuak   48.235,10 50.267,70 43.425,63 

IV.7 Itzulpenak - Beste zerbitzu batzuk   10.000,00 5.713,45 6.200,00 

IV.8 Profesional independenteen laguntza   12.696,00 11.121,48 11.500,00 

IV.9 Profesionalak ez diren beste batzuk   14.497,24 10.729,15 10.829,43 

V. BESTELAKO GASTUAK ETA KONTRATAZIOAK   12.000,00 89.802,94 34.700,00 

  TURISMOA-SICTED   6.786,66 0,00 

  

LGP - 
FUNTZIONAMENDUA2014-
2020 9.000,00 2.180,91 24.200,00 

  NASEI   79.249,35   

  NASUVINSA     6.000,00 

  EUROPE DIRECT 3.000,00 1.239,52 4.000,00 
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  CONVENIO G.N   346,50 500,00 

GASTUAK GUZTIRA   885.745,51 882.826,18 927.196,40 

DIRU SARRERAK GUZTIRA   885.745,51 882.826,18 927.196,40 

ALDEA   0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


