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SARRERA 

 



 

 

SARRERA 

Mendialdearen garapen sozioe

hobetuko duten eta zerbitzu pu

ekintzak babestuz, tokiko biztan

eremuen biziraupena bermatzek

Cederna Garalur Elkartea 131 er

sindikatuak, enpresa-, sektore

Aldi berean, Cederna Garalur El

da, baita Nafarroako Marketin K

Halaber, Nafarroako Turismo 

Estrategiaren Gizarte Kontseilu

Turismo Kalitaterako Sistema 

(Espainiako Turismo Kalitatera

duena). 

Bestalde, 2017ko azaroan, Ced

jaso zuen. Zigilua Nafarroako 

Sozialeko alderdiak ezartzen di

sustatzen duen eredu berria da

eta ingurumenean duten eragin

4 

Cederna Garalur Elkartea "Nafarroako

deritzon lurraldean lan egiten duen 

taldea da. Nafarroako Mendialdea 

dituen lurraldea da, Nafarroako ipar

bertan 80.000 pertsona bizi dira, eta la

120 udalerritan. Cederna Garalur Elk

hori tokiko 8 garapen-agentziaren bi

du: Sakana, Mendialdea, Malerre

Bortziriak, Baztan, Esteribar-Erroibar

Pirinioaurreko Arroak, Erronkari-Zaraitz

1991n sortua, Elkartearen helburu

n sozioekonomikoa sustatzea da, herritarren bizi-kalita

rbitzu publikoak eta ekonomia-ehuna finkatuko dituzte

ko biztanleriaren migrazioa saihesteko eta Nafarroako i

ermatzeko.  

ea 131 erakundek osatzen dute: erakunde publikoak, nek

ektore- eta herritar-elkarteak.  

aralur Elkartea "Espainiako Landa Garapenerako Sareko

arketin Klubekoa eta ANELekoa ere (Nafarroako Lan Enpr

Turismo Kontseiluan parte hartzen du, baita Nafarr

ontseiluan ere. 2017an, Elkarteak baja eman zuen SIC

Sistema Integrala, Nafarroako Gobernuak finantzatu

alitaterako Institutua, turismo-kalitatearen Q ziurtag

oan, Cederna Garalur Elkarteak "InnovaRSE" zigiluaren

arroako Gobernuak ematen die arian-arian Enpresako

rtzen dituzten erakundeei. Europako Batzordeak enpre

berria da, eta enpresan hartzen diren erabakiek ekonom

n eragina hartzen du kontuan.  

 

 

afarroako Mendialdea" 

n duen tokiko ekintza-

dialdea ia 5.000 km2 

ako iparrean kokatua; 

ira, eta lan egiten dute, 

ralur Elkarteak lurralde 

iaren bidez kudeatzen 

Malerreka-Bertizarana-

rroibar-Aezkoa-Luzaide, 

Zaraitzu eta Zangoza. 

helburua Nafarroako 

kalitatea nabarmen 

o dituzten politikak eta 

arroako iparreko landa-

oak, nekazaritza-arloko 

o Sareko" (REDR) kidea 

 Lan Enpresen Elkartea). 

a Nafarroako Lurralde 

zuen SICTEDn (Xedeko 

inantzatua) eta ICTEn 

 ziurtagiria kudeatzen 

igiluaren aintzatespena 

npresako Erantzukizun 

ak enpresa kudeatzeko 

k ekonomian, gizartean 



 

 

1. irudia. “InnovaRSE” 

Cederna Garalur Elkarteko go

Elkartearen estatutuen arabera,

eta presidentetza dira elkarteare

BATZAR NAGUSIA 

Batzar nagu

erakunde g

 

Elkartearen

handieneko
  

ZUZENDARITZA 
BATZORDEA 

Elkartearen

anitzeko or

 

Honako hau

bete, batz

ekonomiko

kuotak pres

 

Zuzendaritz

ordezkarik,

erakundeta
  

BATZORDE 
BETEARAZLEA 

Kide anitze

proiektuak 

ditu.  

 

Zuzendaritz

kide orde

erakundeet
  

PRESIDENTETZA 
Elkartearen

Kide anitze

deitzen ditu
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ovaRSE” zigiluaren entregatzeko ekitaldia. 2017ko azaroaren 3

rteko gobernu-organoak 

 arabera, batzar nagusia, zuzendaritza-batzordea, batzord

lkartearen gobernu-organoak.  

tzar nagusia da Elkartearen organo subiranoa eta goren

kunde guztiek osatzen dute.  

artearen garrantzizko agiri organikoak onartzen di

ndieneko aferak lantzen ditu.  

artearen gobernu, kudeaketa, administrazio eta orde

itzeko organoa da.  

nako hauek dira horren eginkizunak: batzar nagusiak ha

te, batzarrean erakundearen urteko jardueren mem

onomikoa aurkeztu, eta urteko aurrekontuak eta elkart

otak prestatu.  

zendaritza-batzordea 34 kidek osatzen dute: eskualde

ezkarik, gizarte-erakundeetako 13 ordezkarik eta bes

kundetako 4 ordezkarik.  

e anitzeko organoa da: bere lurralde-eremuan elkar

iektuak bultzatzen, aztertzen, irizpena ematen, erabakit

zendaritza-batzordeko 19 ordezkarik osatzen dute: tok

e ordezkarik, erakunde sektorialetako 8 ordezka

kundeetako bi ordezkarik.  

artearen organo betearazlea da, eta Elkartearen orde

e anitzeko aginte-, administrazio-, kudeaketa- eta e

itzen ditu eta horien buru da. 

 

zaroaren 3a. 

, batzorde betearazlea 

rena, eta elkartutako 

rtzen ditu, eta garrantzi 

eta ordezkapenerako kide 

gusiak hartutako akordioak 

en memoria eta txosten 

ta elkartutako erakundeen 

skualde-erakundeetako 17 

eta bestelako elkarte eta 

an elkartera aurkeztutako 

 erabakitzen eta bideratzen 

toki-erakundeetako 9 

ordezkarik, eta gizarte-

ren ordezkapen legala du. 

eta egikaritze-organoak 



 

 

Estatutuen arabera, Elkarteko 

sexu bakoitzak % 40 eta & 60 bit

1. ta

Udalek 

Abaurregaineko Udala 

Abaurrepeko Udala 

Oibarko Udala 

Altsasuko Udala 

Agoizko Udala 

Araizko Udala 

Arakil Ibarreko Udala 

Aranoko Udala 

Arantzako Udala 

Arbizuko Udala 

Artzibarko Udala 

Aresoko Udala 

Aribeko Udala  

Arruazuko Udala 

Atezko Udala 

Aurizko Udala 

Bakaikuko Udala 

Basaburuko Udala 

Baztango Udala 

Beintza Labaiengo Udala 

Berako Udala 

Bertizaranako Udala 

Beteluko Udala 

Burgiko Udala 

Kasedako Udala 

Rocaforteko Kontzejua 

Donamariako Udala 

Doneztebeko Udala 

Elgorriagako Udala 

Eratsungo Udala 

Ergoienako Udala 

Erroibarko Udala 

Eslabako Udala 

Espartza Zaraitzuko Udala 

 

Esteribarko Udala 

Etxalarko Udala 

Etxarri Aranazko Udalak 

Ezkarozeko Udala 

Ezkurrako Udala 

Ezporogiko Udala 

Galipentzuko Udala 

Galozeko Udala 

6 

karteko gobernu-organoak parekideak izanen dira; xed

 & 60 bitarteko ordezkaritza izanen du. 

1. taula. Elkartutako erakundeen koadroa 

Udalek 

Irañetako Udala 

Irurtzungo Udala 

Izabako Udala 

Iturengo Udala 

Itzagaondo Ibarreko Udala 

Itzaltzuko Udala 

Jaurrietako Udala 

Xabierreko Udala 

Lakuntzako Udala 

Larraungo Udala 

Leitzako Udala 

Lekunberriko Udala 

Lergako Udala 

Lesakako Udala 

Ledeako Udala  

Lizoainibar - Arriasgoitiko Udala 

Longida Ibarreko Udala 

Irunberriko Udala 

Luzaideko Udala 

Eloko Udala 

Otsagabiko Udala 

Oizko Udala 

Olaztiko Udala 

Ollarango Udala 

Orbaitzetako Udala 

Orbarako Udala 

Orontzeko Udala 

Oroz Beteluko Udala 

Orreagako Udala 

Petilla de Aragoneko Udala 

Erromantzatuko Udala 

Erronkariko Udala 

Zareko Udala 

Zangozako Udala 

Sartzeko Udala 

Sunbillako Udala 

Uharte Arakileko Udala 

Ultzama Ibarreko Udala 

Untziti Ibarreko Udala 

Urdazubiko Udala 

Urdiaingo Udala 

Urraulgoitiko Udala 

Urraulbeitiko Udala 

dira; xede horretarako, 



 

 

Garaioako Udala 

Gardeko Udala 

Garraldako Udala 

Goizuetako Udala 

Gorzako Udala 

Hiriberri Aezkoako Udala 

Ibargoitiko Udala 

Igantziko Udala 

Imozko 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 

ANEL (Nafarroako Gizarte Ekonomiako 

ARESPA (Ondare Historikoa Berriztatze

Zuhaitz Zaharren Lagunak 

Nafarroako Elikagai Artisauen Elkartea

BKZ (Bidasoa Kultur Zerbitzuak, SM) 

CAIXA BANK 

CPAEN NNPEK (Nafarroako Nekazaritza

Denok Bat Federazioa 

EHNE (Euskal Herriko Nekazarien Elkart

FORESNA/ZURGAIA (Nafarroako Baso E

Sustrai Erakuntza Fundazioa 

GURELUR (Ingurune naturala babesteko

JOSENEA (lan-elkartea) 

Nafarroako Bizirik 

Nafarroako Topagunea Euskara Elkarte

NAPARBIDEAK (Nafarroako ohiko artisa

NAPARLUR (elikadura-arlokoak ez diren

RECKREA (Nafarroako Landa Hotelen El

Sakana Garapen Agentzia 

Sakanako Dendari, Ostalari eta Zerbitzu

UAGN (Nafarroako nekazarien eta abel

UCAN (Nafarroako nekazaritza-koopera
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Urrozko Udala 

Urrotz Hiriko Udala 

Urzainkiko Udala 

Uztarrozeko Udala 

Bidankozeko Udala 

Esako Udala 

Ziordiko Udala 

Zubietako Udala 

Zugarramurdiko Udala 

rtea (AES) 

uetako emakumeen elkartea) 

omiako Enpresen Elkartea) 

rriztatzen duten Enpresen Espainiako Elkartea) 

Elkartea 

 

kazaritza Produkzio Ekologikoaren Kontseilua) 

ien Elkartasuna) 

o Baso Elkartea) 

abesteko Nafarroako funtsa) 

a Elkarteen Federazioa 

iko artisau-elikagaien Elkarte Kooperatiboa) 

k ez diren esku-langileen Nafarroako elkartea) 

otelen Elkartea) 

 Zerbitzuen Elkartea 

 eta abeltzainen batasuna) 

kooperatiben batasuna) 



 

 

1. grafikoa. Ced

2. taula. Cederna G

ERAKUNDE PUBLIKOAK: 17 

Aezkoa 

Agoitz  

Arakil  

Aranatz  

Baztan 

Bortziriak  

Burunda  

Zangozerria 

Erroibar-Esteribar 

Larraun 

Leitzaran  

Irunberri 

Malerreka - Bertizarana 

Erronkari 

Zaraitzu 

Zangoza 

Ultzama 

 

 

2. irudia. Nag

4

5

5
4

1
2

1 1 2

3

8 

fikoa. Cederna Garalur Elkartera elkartutako erakundeak 

Cederna Garalur Elkartearen zuzendaritza-batzordeko kideak.

  ERAKUNDE PRIBATUAK  

 Turismoa, merkataritza, zerbitzuak eta ondarea

 Lehen sektorea, ingurumena eta baso-sektorea

 Industria eta enpresaburuen elkarteak   

 Bestelakoak (finantza-erakundeak) 

  

  

  

  

  

  

  

  

 GIZARTE ERAKUNDEAK  

 Gizarte- eta kultura-elkarteak  

 Hedabideak  

 Prestakuntza- eta enplegu-arloko elkarteak  

 Ingurumena 

udia. Nagore herria, gauez (Artzibar) (Iturria: Olga Goñi) 

103

3

Erakunde publikoak

Ibarretarako batzarrak eta 

mankomunitateak
Enpresaburuen elkarteak

Nekazaritzako elikagaiak

Ingurunea

Emakumeen elkarteak

Nekazaritza-arloko sindikat

Hedabideak

Ondarea

Turismoa

 

 kideak. 

13 

ondarea  4 

ektorea  4 

3 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

rrak eta 

arteak

agaiak

 sindikatuak



 

 

CEDERNA GARALUR ELKA

Xedea  

Cederna Garalur Elkartearen 

endogenoa, jasangarria eta bate

� Garapen endogenoa, lurra

baliatuz.  

� Garapen jasangarria, alde 

endogenoak adimenez eta

erabiliz, herritarren gale

bideragarritasuna bermatuz

� Nafarroako Mendialdeko e

trukatzea ahalbidetuz, eta g

Ikuspegia: Tokiko garapen-

Ez da erraza Nafarroako Men

biztanleriaren sakabanaketa ge

sakabanaturik. Horrez gain, e

demografikoak, ekonomikoak, a

Horregatik, eta lurraldearen esk

eskualdeetako errealitatera eta 

garapen-agentziatan banatu du

eta garapen-eragile (TEGE)" bat

TEGEek jendeari egiten diete ar

kontsolidaturik dagoen lanbide

dinamizatzaile nagusi bihurtu d

giza eta ekonomia-baliabideez d

9 

UR ELKARTEAREN ESTRATEGIA 

rtearen azken helburua da "Nafarroako Mendialde

 eta bateratua suspertzea":  

lurraldearen ekonomia-, natura-, kultura-, eta gi

, alde bikoa: ingurumenekoa eta ekonomiaren arlo

enez eta modu berritzailean erabiliz, gizarte- eta ek

en galera saihestuz, eta Nafarroako iparreko 

ermatuz.  

aldeko eskualde guztien garapen harmonizatua, esper

uz, eta guztionak diren jardun-elementuak identifikatuz.

-agentziak (TGA) 

ko Mendialdea kudeatzea: ai 5.000 km
2
-ko hedadura

aketa gehitu behar zaio, 120 udalerritan eta 493 pop

 gain, eskualdeen arteko desberdintasun sozial, anto

ikoak, are kulturalak ere gehitu behar zaizkio.   

aren eskakizunei erantzun eraginkorrak eta hurbilekoak

tera eta premietara egokitzeko, Cederna Garalur Elkarte

natu du Nafarroako Mendialdea, horietako bakoitza "

" batek kudeatzen du.  

 

 diete arreta hainbat eskualde-bulegotan. Nafarroako M

 lanbide-profil hori urteen poderioz tokiko dinamizat

ihurtu da. Eragileek lantzen duten eskualdeaz eta esku

bideez duten ezagutza sakona da profilaren balio nagusia

endialdearen garapen 

, eta giza baliabideak 

ren arlokoa; baliabide 

eta ekonomia-ehuna 

rreko landa-eremuen 

a, esperientziak elkarri 

ifikatuz. 

hedadura geografikoari  

493 populazio-gunetan 

zial, antolamendukoak, 

rbilekoak emateko, eta 

r Elkarteak zortzi tokiko 

koitza "tokiko enplegu- 

roako Mendialdean oso 

inamizatzaileen artean 

eta eskualde horretako 

o nagusia.  



 

 

TEGEek lurraldeen analisiak egi

martxan jartzen, finantziazioa e

horietan parte hartzen dute, en

estrategikoko foroetan toki-era

21ean, lurraldea antolatzeko pl

Nagusia, kasu), eskualde-garape

planetan. 

Aldi berean, Tokiko Garapen E

Arbizuko, Izizeko eta Lesakako 

jasotzen dute. Horrela, talde tx

diezazkioke tokiko biztanleria

elkarteak izan, berdin.  

Balioak 

Cederna Garalur Elkarteak ba

lurraldeko eragile sozial, polit

Horrela, Mendialde osora zabald

LEADER metodologia aplikatuta

parte-hartzea, lankidetza, auker

� Lurraldea: Cederna Garalu

Mendialdea". Lurraldearen

ondarearenak) bereziak eta

toki-garapenerako aukereta

� LEADER metodologia: Toki

metodologia ezartzen du, "

luzera proposatzen dituen 

berean, eskaera horiei era

esparru da.    

� Esku-hartzea: Cederna Gara

erakunde publikoek parte

ezagutza elkartzen duena.

� Lankidetza: Burutzen due

bultzatzen du tokian-tokian,

hori tokiko garapenerako er

� Berdintasuna: Cederna Gara

Nafarroako Mendialdean, et
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lisiak egiten dituzte, aholkua ematen diete toki-erakund

tziazioa edo bazkideak bilatzen dituzte, tokiko foroak 

dute, enplegua sustatzen dute, eta eskualdeko nahiz naz

erakundeak ordezkatzen dituzte; besteak beste, 

tzeko planetan eta ingurumen-planetan (Nafarroako Ho

garapeneko estrategietan (RIS3, kasu) eta herritarrak

arapen Eragileek Cederna Garalur Elkartearen bulego 

esakako zerbitzu-zentroetan diharduen talde adituaren b

, talde txiki batekin Cederna Garalur Elkarteak bere ze

eriari, horiek enpresak, toki-erakundeak, partik

teak balio erantsia ematen dio Nafarroako Mendiald

ial, politiko eta ekonomikoen artean sinergiak sortze

ra zabaldurik dagoen ordezkaritza- eta eztabaida-foro bih

plikatuta, honako hauek dira elkartearen lanaren bali

za, aukera-berdintasuna eta genero-berdintasuna:  

a Garalur Elkarteak berariazko eremu bat lantzen du

raldearen ezaugarriak (fisikoak, jendearenak, pais

eziak eta bereizleak dira, eta eskualde bakoitzaren erro

aukeretarako erabakigarriak dira.  

Tokiko ekintza-talde gisa, Cederna Garalur Elkartea

en du, "bottom-up"en (behetik gora) oinarrituta; alegia

 dituen estrategiak tokian tokiko premietatik sortzen 

oriei erantzungo dieten proiektuak eta ekimenak ma

rna Garalur Elkartea Nafarroako Mendialdeko herritarrek

k parte hartzeko foro egonkorra eta iraunkorra da

duena.  

zen duen lanaren bitartez, Cederna Garalur Elkarte

tokian, eskualde-mailan, nazioan, baita Europa mailan 

erako eragilea den aldetik.  

erna Garalur Elkarteak konpromisoa hartu du aukera-ber

ldean, eta zehazki, landa-eremuko emakumeekin   

erakundeei proiektuak 

 foroak koordinatu eta 

ahiz nazioko plangintza 

beste, Tokiko Agenda 

roako Hondakinen Plan 

rritarrak dinamizatzeko 

 bulego zentralean eta 

ituaren babes teknikoa 

 bere zerbitzuak hurbil 

k, partikularrak nahiz 

Mendialdeari; hau da, 

ak sortzeko gaitasuna. 

foro bihurtu da.  

ren balioak: lurraldea, 

ntzen du: "Nafarroako 

ak, paisaiarenak eta 

aren erronketarako eta 

 Elkartea 'LEADER' lan-

a; alegia, Elkarteak epe 

 sortzen dira, eta, aldi 

enak martxan jartzeko 

erritarrek, enpresek eta 

korra da, lurraldearen 

r Elkarteak lankidetza 

a mailan ere, lankidetza 

berdintasunarekin 



 

 

Estrategia  

Lan-arlo horiek "behetik gora"

balioak; besteak beste, parte

oinarria; Nafarroako Mendial

sostengatzen dituzten zutabeak

direnak bertan geratzeko auker

herritarrei eta enpresei bider

hobetzen dituztenak.  

Elementu horiek guztiak dira 

alderdiak; horien gidaritza, ikus

gain, Nafarroako Mendialdeko e

1. ilustrazioa. C

2. ilustrazio

Helburu
garapen

•Endogenoa

•Jansarria

•Harmonizatua

11 

ik gora" LEADER ikuspegia islatzen dute:  elkartea ident

e, parte-hartzea eta aukera-berdintasuna dira elkart

Mendialdeko baliabide endogenoak enplegua eta 

tabeak dira, herritarrak landa-eremura erakartzeko e

ko aukera berriak sortzeko ezinbestekoak. Goi-mailan, h

ei bideratutako tokiko eta eskualdeko azpiegiturak 

ak dira toki-garapenerako estrategia handietan parte 

itza, ikuspegi integratzaile batekin, Cederna Garalur Elk

ialdeko ekonomiaren eta herritarren mesedetan.  

strazioa. Cederna Garalur Elkartearen oinarrien erlazioa.  

 

. ilustrazioa.  Cederna Garalur Elkartearen lan-arloak 

Bailoak

•Nafarroako 
Mendialdea

•Landiketza

•Berdintasuna

•Parte-hartzea

•LEADER metodologia

Helburua: 
garapena

Ikuspegia •Garapen-Agentziak

ea identifikatzen duten 

a elkartearen lanaren 

a eta enpresa-ehuna 

artzeko eta bertan bizi 

ailan, herri-entitateak, 

giturak eta zerbitzuak 

n parte hartzen duten 

ralur Elkarteak du bere 

 
dologia



 

 

Cederna Garalur Elkartearen 

Cederna Garalur Elkartearen la

definitzen ditu: 

Komunikazioa 
 

Energia-eragimeneko zerbitzua 

 

Enplegua, ekintzailetza eta 
enpresak 

 

Tokian tokiko dinamizazioa: 

 

Tokiko Garapen Parte-hartzailerako 
Estrategia (TGPE), Cederna Garalur 
2014-2020 

3. taula. Cederna Garalu
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rtearen zerbitzuak    

earen lan-estrategiak entitateak lurraldean ematen dit

Europari buruzko informazio-zerbitzua, 'Europe Direct"
 

Informazioa eta sentsibilizazioa  

Energia-kontsumoa kudeatu eta aurre-ikuskaritza energ

Ingeniaritza energetikoa energia-eragimena hobetze ald

Proiektuen garapena 

Laguntzak bideratu 
 

Ekintzailetzarantz motibatzeko dinamikak 

Gaitasun pertsonalei eta ekintzailetza-gaitasunei buruz

Bideragarritasun-planak 

Lege-, zerga- eta administrazio-laguntzei buruzko inform

Izapidetzea 

Prestakuntza 

Enpresen arteko lankidetza 

Enpresa-hobiak bultzatu eta kudeatu  
 

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 partaid

21, lurraldea eta ingurumena antolatzeko planak, k

dinamizatzeko planak  

Eskualde-lurraldearen analisia 

Lankidetza Nafarroako Gobernuarekin lurralde-politik

bitartekaritza egiten eta dinamizatzen 
 

Informazioa, aholkularitza, deialdien kudeaketa, 

baremazioa, emakida.  

rna Garalur Elkarteak ematen dituen zerbitzuen laburpen-koad

 

 

 

 3. ilustrazioa. Cederna Garalur Elkar

sarea 

 

 

aten dituen zerbitzuak 

e Direct"  

tza energetikoak 

betze aldera  

ei buruzko orientazioa 

ko informazioa 

ratzeko 

 partaidetza-foroetan: Agenda 

lanak, kultura eta herritarrak 

politikak zabaltzen, horietan 

eaketa, laguntzak bideratu, 

koadroa 

alur Elkartearen zerbitzu-



 

 

Lantaldea 

Zerbitzuei euskarri emateko, 

diziplina anitzeko eta elkarren a

GIZA BALIABIDEAK

 

LANTALDE TEKNIKO

Zuzendaritza-geren

Enplegu- eta toki

Administrazioa eta 

Landa Garapeneko 

Enpresak, ekintzaile

Turismoa eta turism

teknologia berriak, 

 

BALIABIDE TEKNIKO

Eskualdeko garapen

Jendeari harrera eg

Europari buruzko in

Zerbitzu-zentroak (A

4. taula. Cederna Gara

3. irudia. Cederna Garalur Elk
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ateko, Cederna Garalur Elkarteak 18 laguneko giza 

lkarren artean osagarriak diren profilekin.  

BIDEAK 

 TEKNIKOA 

gerentzia 

ta toki-garapeneko eragileak 

zioa eta kudeaketa 

peneko Programaren kudeaketa 

ekintzailetza, enplegua eta prestakuntza 

ta turismo-kalitatea 

 berriak, informazioa eta komunikazioa 

 TEKNIKOAK 

 garapen-agentziak 

rrera egiteko bulegoak 

uruzko informazio-bulegoa, 'Europe Direct' 

ntroak (Arbizu, Lesaka, Izize) 

erna Garalur Elkartearen giza baliabideak eta baliabide tekniko

 

aralur Elkartearen lantaldea. Prestakuntza-ikastaroa, 2017ko a

ko giza taldea dauka, 

18 

 

1 

7 

1 

4 

2 

2 

1 

7 

17 

1 

3 

e teknikoak  

 

, 2017ko abendua. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAFARROAK

PROGRAMAR
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ARROAKO LANDA GARAPENERAKO

RAMAREN JARRAIPENA, 2014-202

ENERAKO 

2020 

 



 

 

SARRERA 

 

Cederna Garalur Elkartearen

estrategiak (TGPE) M19 neurr

Programaren "Tokiko garape

baldintzak beteta, Cederna Ga

Mendialdeko eragile sozial eta

2014an antolatu zituen lurraldek

2016ko martxoan, Elkarteko kid

zuten. Urte horretako ekainea

zuen, eta 2016ko abuztuan, N

estrategiaren finantziazio-hitzar

landa-garapenerako programare

"Cederna Garalur 2014-2020" t

zuzkidura dauka, eta % 35 Nafar

 

 

"Cederna Garalur 2014-2020" T

tokian-tokian mantendu eta f

zerbitzuak garatu eta ondarear

lagundu. 
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artearen 2014-2020 aldirako tokiko garapen part

19 neurrian kokatzen da: 2014-2020 aldirako Landa 

garapenerako LEADER laguntza". Europar Batasun

erna Garalur Elkarteak estrategia landu eta hobetu zu

ozial eta politikoek egindako ekarpenekin. Ekarpen ho

 lurraldeko eta sektorekako eztabaida-mahaitan egin zire

rteko kide diren erakundeek Cederna Garalur 2014-201

 ekainean, Nafarroako Gobernuak behin betiko dokum

ztuan, Nafarroako Gobernuak eta Cederna Garalur E

hitzarmena sinatu zuten, "Nafarroako Mendialdea 2

ogramaren barnean.  

2020" tokiko garapen parte-hartzailearen estrategiak 6

 35 Nafarroako Gobernuak finantzatzen du eta % 65 Euro

Programa Cederna Garalur Elkarteak

eta urtean deialdi bat edo bi egin d

horietara Nafarroako Mendial

diharduten tokiko erakunde

partzuergoak, elkarteak, fundazioak

aurkez daitezke. Proiektuen finantzi

% 70 bitartekoa izan daiteke, proi

ekonomikoa sortuko duen "ekoizpen

onura sozial handiko "ez-ekoizp

ikusita, azken kasu horretan zu

ekonomikorik sortzen ez badu ere.

2020" TGPEk 32 jarduera-neurri jasotzen ditu 5 ardatzet

u eta finkatu; lehen sektorea eta basogintza; natu

ondareari balioa eman; eta enpresak finkatzen eta en

en parte-hartzailearen 

 Landa Garapenerako 

Batasunak ezarritako 

obetu zuen Nafarroako 

arpen horiek Elkarteak 

 egin ziren.  

2016 TGPE onartu 

o dokumentua onartu 

aralur Elkarteak TGPE 

ialdea 2014-2020 LGP" 

ategiak 6 milioi euroko 

uropar Batasunak.  

 

Elkarteak kudeatzen du 

 bi egin ditzake. Deialdi 

Mendialdean lanean 

rakunde publikoak, 

ndazioak eta enpresak 

 finantziazioa % 30 eta 

ke, proiektuak inpaktu 

ekoizpenekoa" den, ala 

ekoizpenekoa" den 

etan zuzeneko onura 

du ere.  

 ardatzetan: herritarrak 

za; natura-baliabideak; 

eta enplegua sortzen 



 

 

20172an LANDUTAKO EKI

Lehen deialdiko proiektuak au

proiektu aurkeztu ziren.  2017ko

deialdiko espedienteak onartu z

41 proiektu onartu zituen; ho

atzera egin dute; horrenbes

ekoizpenekoak eta 21 ez-ekoizp

Elkartearekin zerikusirik ez d

aurreikusia) iazko urteko azken 

aldera Cederna Garalur Elkartek

aldirako TGPEren barruan proie

zituen. Deialdi hori 2017ko urria

TGPEren bigarren deialdi horr

dira eta 70 ez-ekoizpenekoak

deialdiko diru-kopurua gainditze

barematzea. Finantza-laguntza 

2018an emanen da ezagutzera.

2017an:  

� Cederna Garalur Elkarteak 

kudeatu zuen, eta 10 ordain

� Cederna Garalur Elkarteak 2

aldiko bigarren deialdia; 1.7

� Guztira, 95 proiektu aurk

ekoizpenekoak eta 70 ez-

� Eskatutako diru-laguntza gu

� Cederna Garalur Elkarteak

pribatuei Elkartearen talde t

4. irudia. Beatriz Zazpe, Pirena

Elkartearen TGPE 20
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TAKO EKINTZAK 

ktuak aurkezteko epea 2016ko abenduaren 30ean itx

2017ko martxoaren amaieran, Elkarteko organo erabak

 onartu zituen bi proiektu bazter utzita. Hortaz, organo 

uen; horietatik 31, 2017an gauzatzekoak ziren. Geror

rrenbestez, guztira 27 proiektu gauzatu eta justi

ekoizpenekoak.  

ik ez duten arrazoi batzuk medio, 2017ko deialdi

o azken hiruhilekora atzeratu behar izan zen. Horrela, ira

 Elkarteko organo erabakitzaileak Cederna Garalur Elkart

an proiektuak aurkezteko bigarren deialdiko oinarri arau

7ko urriaren 20an ireki zen eta abenduaren 18an itxi zen.

ldi horretan 93 proiektu barematu ziren; horietatik, 23 

enekoak. Esan beharra dugu espediente guztien lag

 gainditzen duela; hortaz, ezinbestekoa da espedienteak 

aguntza jasoko duten onartutako espedienteen behin b

gutzera.  

lkarteak 2016ko deialdiko 27 espediente gauzatzea e

0 ordaindu zituen.  

rteak 2017. urteko laguntza-deialdia eman zuen argit

1.772.477,00 €.  

aurkeztu ziren. Horietatik 93 baremazio-fasera p

-ekoizpenekoak.  

a guztira 3.226.835,28 € da.   

Elkarteak eskaerak aurkezten lagundu die erakunde 

n talde teknikoaren bitartez.  

pe, Pirenaica garbitegi industrialeko arduraduna (Burgi). Cedern

n TGPE 2014-2020 laguntza-deialdira aurkeztutako proiektua.

0ean itxi zen, eta 43 

o erabakitzaileak lehen 

 organo erabakitzaileak 

Gerora, 4 proiektuk 

ta justifikatu dira, 6 

 deialdia (ekainerako 

rrela, irailaren amaiera 

lur Elkarteko 2014-2020 

arri arautzaileak onartu 

 itxi zen.  

atik, 23 ekoizpenekoak 

tien laguntza-eskaerak 

ienteak ebaluatzea eta 

 behin betiko zerrenda 

zatzea eta justifikatzea 

en argitara, 2014-2020 

fasera pasa ziren; 23 

rakunde publikoei eta 

 

Cederna Garalur 

roiektua.  



 

 

5. taula. Cederna Garalur Elkarte

 
Aurkeztutak

proiektuak

 2017 2018

Ekoizpenekoak 9 2 

Ez-ekoizpenekoak 24 8 

GUZTIRA 33 10 

6. taula. Cederna Garalur Elkartea

 

Aurkeztuak 

Baztertuak 

Uko egindakoak 

Onartuak (*) 
 

Eskatutako laguntza (€) 

Diruz lagun daitekeen 
inbertsioa guztira (€) 

(*) Organo erabakitzaileare

2. grafikoa. 2016rako de

3. grafikoa. 2017rako deiald

Ona
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ur Elkartearen TGPE, 2014-2020. 2016rako deialdia. Onartutako

rkeztutako 
roiektuak 

 

Gorabeherak (atzera 

egindakoak, 

baztertuak) 

 

Onartu

2018 GUZTI

RA 

2017 2018 2017 

11 3 0 6 

32 3 0 21 

 43 6 0 27 

 

r Elkartearen TGPE, 2014-2020. 2017rako deialdia. Aurkeztuta

Ekoizpeneko 
proiektuak 

Proiektu ez-produktiboak

24 72

0 2

0 0

23 70

  

733.311,22  2.493.524,03

3.006.244,28 4.906.498,81

itzailearen behin betiko baremazio- eta onarpen-fasera pasatz

16rako deialdia. Onartutako proiektuak (egoera: 2018ko maiat

 

ako deialdia. Aurkeztutako proiektuen ehunekoa, tipologiaren a

86%

5% 9%

Onartuak Baztertuak Uko egindakoak

25%

75%

Ekoizpenekoak

Ez-

Ekoizpenekoak

nartutako proiektuak. 

Onartutako proiektuak 

2018 GUZTIRA 

2 8 

8 29 

10 37 

urkeztutako proiektuak 

 GUZTIRA 

72 95 

2 2 

0 0 

70 93 

 

524,03 3.226.835,25 

498,81 7.912.743,09 

ra pasatzen dira. 

 

8ko maiatza) 

logiaren arabera. 



 

 

4. grafikoa.

5. irudia. 'Bertan 2017' azoka, Berta

2

2

23

5

1 1 10 2

18 

afikoa. Aurkeztutako proiektuak jarduera-ildoen arabera.  

 

oka, Bertan Baztan dendarien elkarteak antolatua. Elizondo, 20
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1.1.1 Teknologia berriak

1.1.2 Irisgarritasuna eta mug

1.2.1 Erabilera anitzeko kultu

1.2.3 Oinarrizko zerbitzu pub

1.2.5 Gizarteratzea

2.1.2 Sektorearen dibertsifika

ekonomia-jarduera batzuei lo
2.1.5 Tokian tokiko produktu

3.1.1 Natura-ondarea modu j

3.1.2 Basoen kudeaketa eta i

3.2.3 Energia-eragimena eta 

4.1.1 Ondareari eta turismoa

sentsibilizazioa
4.1.2 Ondareari balioa emate

4.2.1 Turismo-planak

4.3.2 Herrian bertan erostear

esku-langintza babesteko pla
5.1.2 Ekonomiaren dibertsifik

 

 

 

lizondo, 2017ko abuztua.   

 eta mugikortasun jasangarria

eko kultura-eremuak

itzu publikoak

bertsifikazioa eta sustapena, beste 

batzuei loturik 
roduktuak eta nekazaritza ekologikoa

a modu jasangarrian ustiatu

eta eta ingurumen-heziketa

ena eta energia berriztagarriak

turismoari buruzko prestakuntza eta 

oa ematea

 erostearen aldeko sentsibilizazioa eta 

steko plana
ibertsifikazioa
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TZAILETZA BABESTEKO ZERBITZUARBITZUA 

 



 

 

SARRERA 

Tokiko enplegua finkatzea izan d

bat. Enplegu eza erabakigarria

bihurtu zen krisi ekonomikoarek

ari dela erakusten badute ere,

besteren konturako lan-inguru

aldatzea, eta abar. Horren au

onena dela, kalitatearen, egonko

Horretaz guztiaz jakitun, Ced

zerbitzuekin babestu ditu ek

lehiakortasuna hobetzea. Zerb

2017an, 600 kontsultari egin zie

2014az geroztik, gure zerbitz

Lansare/Nafarroako Enplegu Ze

beste sei entitatek hartzen dute

informazioa zabaltzea, eta enpre

Cederna Garalur Elkarteak 

ekintzailetzaren kulturaren ingu

teknikoa eta prestakuntza.  

4. ilustrazioa. Cedern

 

 

Sentsibilizazioa

•Negozio-aukerak identifikatu

•Ekintzailetzako mahaiak

•Autoenpleguko tailerrak

•Ekintzailerzarako kultura 
gazteen artean

20 

ea izan da landa-eremuak betidanik izan duen erronkarik

akigarria da biztanleen migrazioari dagokionez. Arazo

mikoarekin, eta 2017ko datuek enplegua pixkanaka bere 

ute ere, horrek ez du lan-egonkortasunik adierazten.

ingurunea: berregituraketak, kaleratzeak, enpresa b

ren aurrean, ekintzailetzak erakutsi du gure erkidegorak

n, egonkortasunaren eta tokiko biztanleriarekiko loturare

un, Cederna Garalur Elkarteak, 1991n sortuz geroz

ditu ekintzailetza, enpresa berriak sortzea eta e

Zerbitzu hori elkartearen nortasun-ikurretako ba

i egin zien arreta.   

 zerbitzua Nafarroa Ekintzaile Sarean sartuta dago

plegu Zerbitzuaren baterako finantzaketarekin. Sarean F

zen dute parte, helburu nagusia izanik ekintzailetzaren ku

eta enpresa berriak sortzen laguntzea.  

arteak ekintzailetza babesteko ematen dituen ze

ren inguruko sentsibilizazioa eta kultura hori sustatzea

 

 

 

. Cederna Garalur Elkarteak ematen dituen zerbitzuen eskema

Aholkularitza teknikoa

•Arreta ekintzaileei

•Bideragarritasun-planak

•Enpresak sortu

•Laguntzen berri eman

•Izapideak

•Babesa eratuta dauden 
enpresei

rronkarik handienetako 

Arazo hori larriago 

aka bere onera etortzen 

razten. Asko aldatu da 

npresa batetik bestera 

idegorako lan-aukerarik 

 loturaren erakusle.  

z geroztik, berariazko 

 eta enpresa horien 

tako bat bilakatu da. 

ta dago, berau Nafar 

Sarean Foru Erkidegoko 

tzaren kultura garatzea, 

tuen zerbitzuak dira: 

sustatzea, aholkularitza 

 

n eskema. 

Prestakuntza



 

 

EKINTZAILETZAREN KULT

ETA SUSTAPEN-EKINTZAK

Arlo hori oso heterogeneoa da. 

(negozio-ideiak eta horien bide

(negozio bat martxan jarri nahi d

Nafarroako Mendialdeko ekint

zabaltzea; LHko ikasleekin lan

praktikoak aurkezteko (luze g

kultura garatze aldera).  

Lehen multzoan negozio-ideiak

babesteko jardunaldien eta foro

beste, Nafar Lansare/Nafarroak

Ibarreko Batzarrak eta Goiz

ekintzailetza-mahaiak antolatze

trukatzera eta zalantzak ebazte

Elkarteak ekintzailetzari buruzko

Bigarren multzoan, ekintzaileak

asmoa ekintzaileen trebetasun

babesteko baliabideen berri e

herritan, eta horietan 29 lagune

Azkenik, Cederna Garalur Elkart

herrietako gazteen artean ek

burutzen ditu; besteak beste, be

saioak antolatuz. Saio horietan

behar diote aurre. Metodologia

eta konponbideak bilatzen rol a

antolatu dira Elizondon, Beran e

Eta zeharka, gure elkarteak zerb

haien negozioa martxan jarri 

Garalur Elkarteak tokiko ek

www.navarramemprende.com

Laburbilduz, 2017an:  

� Enpleguari buruzko 11 fo

Nafarroako Mendialdeko to

� Bi ekintzailetza-mahai anto

(2 emakume eta 5 gizon).

� Bina orduko 5 autoenplegu

esku (12 emakume eta 17 gi

� "Esperientziak lehenengo pe

21 

EN KULTURAREN INGURUKO SENTSIBILIZAZIO

KINTZAK  

eoa da. Hainbat atal hartzen ditu barne: ekintzailetza-

rien bideragarritasuna analizatzeko); autoenpleguari bu

rri nahi dutenen artean ekintzailetzaren kultura sustatze

ko ekintzaileek martxan jarritako negozio berriei bu

kin lan-saioak egitea, haien eskualdeetan izan diren eki

 (luze gabe lan-merkatura etorriko direnen artean e

ideiak identifikatzen dira: eskualdean eta herrialdea

 eta foroen bidez. Horiek, beste entitateek sustatzen d

afarroako Enplegu Zerbitzuak, Agoitz eta Zangozako Ud

ta Goizuetako Udalak. Horrez gain, Cederna Gar

ntolatzen ditu; negozio-ideiak analizatzera eta ebaluatze

k ebaztera bideratutako taldekako saioak. 2017an, Ce

i buruzko 11 forotan hartu du parte.  

intzaileak atzematen ditugu, autoenpleguko tailerren b

betasun sozialak eta pertsonalak garatzea da. Halabe

berri ematen da. Aurten, 5 tailer antolatu ditugu b

9 lagunek hartu dute parte.  

lur Elkarteak lankidetzan dihardu lanbide-heziketako ikas

rtean ekintzailetza-izaera sustatzeko. Horretarako, s

 beste, bertako ekintzaile baten aurkezpen pertsonalak, e

horietan, ikasleek, enpresa baten ikuspuntutik, arazo e

ologia horrek talde-lanean jardutea, erabakiak hartzea

zen rol aktibo bat izatea erakusten die gazteei. 2017an, h

, Beran eta Altsasun.  

teak zerbitzuaren jarduerari buruzko berriak ematen ditu

an jarri duten pertsonei eginiko elkarrizketak ere. 

kiko ekintzaileei eginiko 23 elkarrizketa eman 

de.com atarian.  

o 11 forotan hartu genuen parte 6 herritan. Foro

ldeko toki-erakundek antolatu zituzten.  

antolatu ziren 2 herritan, eta horietan 7 lagunek 

izon).   

oenplegu-lantegi antolatu ziren, eta horietan 29 lagune

 eta 17 gizon). 

nengo pertsonan" izeneko tailerra antolatu zen Altsasun.

ILIZAZIO-EKINTZAK 

-mahaiak antolatu 

guari buruzko tailerrak 

 sustatzera bideratuak); 

erriei buruzko notiziak 

diren ekintzailetza-kasu 

artean ekintzailetzaren 

errialdean ekintzailetza 

tatzen dituzte; besteak 

zako Udalek, Erronkari 

rna Garalur Elkarteak 

baluatzera, informazioa 

17an, Cederna Garalur 

ilerren bitartez. Horien 

. Halaber, ekintzailetza 

itugu beste hainbeste 

tako ikastetxeekin gure 

rako, saio praktikoak 

onalak, edo "The Case" 

, arazo erreal bati egin 

k hartzeari aurre egitea, 

017an, halako hiru saio 

aten ditu argitara, baita 

 2017an, Cederna 

eman ditu argitara 

an. Foro horietatik 9 

 hartu zuten esku 

9 lagunek hartu zuten 

sun.  



 

 

� 2 "The Case" lantegi antolat

�  Ekintzaileei egindako 23 e

dagoen ekintzailetzari buruz

5. ilustrazioa. Nafarroako Mendialde

Izenburua 

Nafarroako Lan Autonomoaren Plana (2017

jardunaldia 

Lan autonomoari eta generoari buruzko jardu

Jardunaldia: "Ekintzailetza Pirinioetan. Esana e

Informazio-lantegia, langabetuentzako inform

prestakuntza-zerbitzuei buruzkoa 

Zangozako enplegu- eta ekintzailetza-taldeare

Zangozako enplegu- eta ekintzailetza-taldeare

Informazio-lantegia, langabetuentzako inform

prestakuntza-zerbitzuei buruzkoa 

Zangozako enplegu- eta ekintzailetza-taldeare

Informazio-lantegia, langabetuentzako inform

prestakuntza-zerbitzuei buruzkoa 

Informazio-lantegia, langabetuentzako inform

prestakuntza-zerbitzuei buruzkoa 

"Goizuetan lan eta bizi" jardunaldia - Ekintzail

lantegia - Goizuetako Udala 

GUZTIRA 

7. taula. Partaidetza

22 

antolatu ziren, Beran eta Elizondon.  

23 elkarrizketa argitaratu ziren, baita Nafarroako

ari buruzko 32 berri ere. 

 

Mendialdean ekintzailetza sustatzeko sentsibilizazio-ekintzak

 

Non Data 
Irau

(ord

 (2017-2020) aurkezteko Altsasu 2017/01/20 

ko jardunaldia  Iruñea 2017/01/26 

Esana eta egina" Burgi 2017/01/28 

o informazio- eta Agoitz 2017/02/28 

taldearen bilera  Zangoza 2017/02/16 

taldearen bilera  Zangoza 2017/03/16 

o informazio- eta Agoitz 2017/04/06 

taldearen bilera  Zangoza 2017/04/20 

o informazio- eta Zangoza 2017/10/24 

o informazio- eta Agoitz 2017/10/26 

Ekintzailetzari buruzko Goizueta 2017/11/07 

  

artaidetza ekintzailetzari buruzko foroetan eta jardunaldietan

 

farroako Mendialdean 

 

ekintzak eta jardunakdiak 

Iraupena 

(orduak) 
Bertaratuak 

2 16 

2 40 

4,5 120 

1,5 17 

2 14 

1,5 20 

1,5 15 

2 14 

1,5 23 

1,5 23 

1,5 14 

21,5 316 

naldietan 



 

 

 

Data Non 

2017/02/16 Irunberri 

2017/05/19 Ledea 

2017/06/01 Kaseda 

2017/06/02 Esa 

2017/11/28 Zangoza 

GUZTIRA  

6. irudia. Elkarrizketa M

 

 

23 

 

Bertaratuak

Iraupena (orduak) Emakumeak Gizonak

1.5 5 13 

2 0 2 

2 1 2 

2 2 0 

2 4 0 

 12 17 

8. taula. Autoenpleguko lantegiak. 

 

rrizketa Maite Redondori. Baztan Escape Room. Elizondo (Bazta

 

 

aratuak 

izonak GUZTIRA 

18 

2 

3 

2 

4 

29 

 

ndo (Baztan) 



 

 

7. irudia. Esperientzia ekintzaile

8. irudia. Elkarrizketa Maite Sanche

maila "Berrik

 

 

 

24 

 ekintzaileei buruzko lantegia. CIP FP SAKANA LH IIP. Altsasu. 20

 

ite Sanchezi. Domiña. Goizueta «Landa-eremuko emakume berr

ila "Berrikuntzako bikaintasuna nekazaritza-jardueran". 

 

Altsasu. 2017ko urria 

 

me berritzailea” 2017, 



 

 

LAGUNTZA EKINTZAILETZ

Atal horren barnean sartzen 

bideratutako arreta, baita e

informazioa emanez, eta bidera

2017an, Cederna Garalur:  

� 181 ekintzaileri arreta egin z

� 605 kontsulta jaso zituen; 

buruzkoak.  

� 14 bideragarritasun-plan

� 75 enpresa martxan jartze

emakumeentzat eta 38 gizo

� Dagoeneko eratuta zeuden 

zituzten.  

 
Pertsona 
fisikoak

 E 

Enplegua  41 24

GUZTIZKO 

PARTZIALA 

65 

  

Sortutako 
enpresak 

64 

9. taula. Sortutako enpre

5 grafikoa. Sortutako enplegua,

Laboralak eta Kooperatiboak

Sozietate mugatua

Sozietate irregulara

Pertsona fisikoak

25 

TZAILETZARI ETA ENPRESAK FINKATZEARI  

sartzen dira ekintzaileei eta dagoeneko eratuta da

baita enpresa berriak sortzeko laguntza ere, lagu

a bideragarritasun-planak eta izapideak prestatuz.  

eta egin zien: 103 emakumeak ziren, eta 78 gizonak.  

 zituen; 362 informazio orokorrari buruzkoak, eta 243

plan idatzi zituen.  

an jartzen lagundu zuen, eta horiek 90 lanpostu sort

a 38 gizonentzat.   

 zeuden 136 enpresari babesa eman zitzaien. Horiek 551

 

rtsona 
sikoak 

Sozietate 
irregularra 

Sozietate 
mugatua 

Kooperatiba 

G E G E G E G 

24 6 3 1 3 6 6 

9 4 12 

       

4 3 4 

ako enpresak eta enplegua, sozietate-motaren arabera. 2017. u

 

 enplegua, sexuen arabera banaturik, sortutako enpresa-motare

 

6

3

3

24

6

1

6

41

0 10 20 30 40 50

 

tuta dauden enpresei 

re, laguntzei buruzko 

eta 243 aholkularitzari 

sortu zituzten; 52 

riek 551 kontsulta egin 

GUZTIRA 

90 

 

75 

ra. 2017. urtea 

motaren arabera. 

 

Emakumeak

Gizonak



 

 

6. grafik

7. grafik

10. taula. Arreta

Sorrera-data (< 2
urte) 

66 

 

Laboralak eta Kooperatiboak

Sozietate mugatua

Sozietate irregulara

Pertsona fisikoak

115
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. grafikoa. Sortutako enpresak motaren arabera 

 

 grafikoa. Arreta ekintzaileei. 2014tik 2017ra bitartean 

 

la. Arreta sortutako enpresei. Arreta jaso zuten kontsultak.

data (< 2 Finkatze-fasea (>2 urte) Arretak, guztira

70 551 

 

 

 

4

3

4

64
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ratiboak
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Ema
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ultak. 
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60 70
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8. grafikoa. S

9. grafikoa. So

9. irudia
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grafikoa. Sortutako enpresak. 2014tik 2017ra bitartean 

rafikoa. Sortutako lanpostuak. 2014tik 2017ra bitartean 

 

irudia. Prestakuntza. Lesaka. 2015eko azaroa.  

90

94

75
75

2014 2015 2016 2017

2015 2016 2017

54
37 36

49

51 54
Emakumeak

Gizonak

 

 

 

akumeak



 

 

PRESTAKUNTZA 

Aurreko urteetan bezala, Cede

fiskalitatearen eta kontabilitate

emateko: Foru Ogasunarekin lo

ekintzailetza-tailer bat, mikro

Norberaren Datuak Babesteari 

ziren, turismo-sektoreari begira.

Laburbilduz, 2017an:  

� Cederna Garalur Elkarteak 

� Cederna Garalur Elkarteak g

� Guztira, 91 lagunek hartu zu

11

 

Ikastaroa 
 Mikro-kooperatibak sortu  

 Antolatu zure paperak ogasunarekikoak 

betetzeko  

 Nola burutu nire izapideak ogasunarekiko

linean: Ziurtagiri digitala eta Nafarroako 

Gobernuaren laguntza-programa  

 Datu Pertsonalak Babesteri buruzko Leg

Organikoa betetzea, turismo-sektoreko 

ekintzaileei eta enpresei bideratua  

 Ekintzailetzari buruzko lantegi praktikoa,

turismo-sektorearentzat 

 Nola diseinatu nire faktura ogasunarekiko

betetzeko   

 Nola burutu nire izapideak ogasunarekiko

linean: ziurtagiri digitala eta Nafarroako 

Gobernuaren laguntza-programa  

 Nola burutu nire izapideak ogasunarekiko

linean: ziurtagiri digitala eta Nafarroako 

Gobernuaren laguntza-programa  

 Antolatu zure paperak ogasunarekikoak 

betetzeko  

 Antolatu zure paperak ogasunarekikoak 

betetzeko  

 Nola burutu nire izapideak ogasunarekiko

linean: ziurtagiri digitala eta Nafarroako 

Gobernuaren laguntza-programa  

 Nola diseinatu nire faktura ogasunarekiko

betetzeko   

 Ekintzailetzari buruzko lantegi praktikoa,

turismo-sektorearentzat 

 Antolatu zure paperak ogasunarekikoak 

betetzeko  

 Nola burutu nire izapideak ogasunarekiko

linean: ziurtagiri digitala eta Nafarroako 

28 

la, Cederna Garalur Elkarteak hainbat lantegi praktiko

tabilitatearen arloetan prestakuntza eta aholkularitza

arekin lotura duten ikastaroak ziren. Horrez gain, 2017

, mikro-kooperatibak sortzea aztergai izan zuen hit

besteari buruzko Lege Organikoa betetzeari buruzko sa

ri begira.  

arteak 6 gairi buruzko 16 lantegi antolatu zituen 10 herr

arteak guztira 47,5 prestakuntza-ordu eman zituen.  

hartu zuten parte (62 emakume eta 29 gizon).   

 

11. taula. Prestakuntza-ekintzen xehetasuna 

  Ber

Herria Data Emakumeak
Agoitz 24/01/2017 6 

ekikoak Arbizu 20/02/2017 2 

narekiko 

rroako 

Zangoza 06/03/2017 5 

zko Lege 

toreko 

Irunberri 15/03/2017 2 

raktikoa, Elizondo 03/04/2017 5 

unarekikoak Arbizu 10/04/2017 2 

narekiko 

rroako 

Zubiri 24/04/2017 3 

narekiko 

rroako 

Doneztebe 08/05/2017 2 

ekikoak Zangoza 25/05/2017 3 

ekikoak Izize 05/06/2017 0 

narekiko 

rroako 

Leitza 12/06/2017 7 

unarekikoak Doneztebe 09/10/2017 3 

raktikoa, Antsoain 11/12/2017 7 

ekikoak Leitza 23/10/2017 6 

narekiko 

rroako 

Izize 06/11/2017 4 

i praktiko eman zituen 

kularitza espezializatua 

ain, 2017an, berariazko 

zuen hitzaldi bat, eta 

ruzko saio bat  gehitu 

10 herritan.  

 

Bertaratuak 

meak Gizonak GUZTIRA 

1 7 

1 3 

4 9 

5 7 

1 6 

1 3 

1 4 

1 3 

1 4 

4 4 

1 8 

0 3 

4 11 

1 7 

3 7 



 

 

Gobernuaren laguntza-programa  

 Antolatu zure paperak ogasunarekikoak 

betetzeko  

GUZTIRA 

12. taula. 

Tutoriala 

Antolatu zure paperak ogasunarekikoak 

Nola burutu nire izapideak ogasunarekik

Ekintzailetzari buruzko lantegi praktiko

sektorean 

Mikro-kooperatibak sortu 

Datu Pertsonalak Babesteri buruzko Lege

betetzea, turismo-sektoreko ekintz

enpresei bideratua 

Nola diseinatu nire faktura ogasu

betetzeko 

GUZTIRA 

10. grafikoa. Prestakuntza

Antolatu zure paperak ogasunare

betetzeko

Nola burutu nire izap

ogasunarekiko lin

Ekintzailetzari buruzko lantegi pra

turismo-sektorean

Mikro-kooperatibak

29 

ekikoak Elizondo 13/11/2017 5 

62 

 

. taula. Prestakuntza-jarduerak. Laburpen-koadroa 

 Ber

Saio-
kopurua 

Orduak 
guztira 

Gizonak Em

rekikoak betetzeko 4 16 16 

unarekiko linean 5 10 21 

 praktikoa turismo- 2 8 12 

1 2 6 

zko Lege Organikoa 

ekintzaileei eta 

1 2 2 

a ogasunarekikoak 3 7,5 5 

15 43,5 62 

 

kuntza-ekintzak. 2017. urtea. Ikastaroetan parte hartu dutenak

 

 

 

 

6. ilustrazioa. Prestakuntza

2017. urtea
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7
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4

1

0 10 20 30 40 50 60 70

asunarekikoak 

 nire izapideak 

ekiko linean

ntegi praktikoa 

eratibak sortu

Gizonak

0 5 

29 91 

Bertaratuak 

Emakumeak GUZTIRA 

7 23 

10 31 

4 16 

1 7 

5 7 

1 6 

28 90 

tu dutenak, guztira 

 

kuntza-jardueren mapa. 

7. urtea 

70 80 90 100



 

 

10. irudia. Ikastaroa: "Antolatu

11. irudia. Lantegia: "Nola diseinat

30 

 

 

"Antolatu zure paperak ogasunarekikoak betetzeko". Izize. 201

 

 

la diseinatu nire fakturak ogasunarekikoak betetzeko". Donezte

Mankomunitatea. 2017ko urria 

 

 

 Izize. 2017ko ekaina 

 

". Doneztebeko Zerbitzu 
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TOKIAN TOKIKO DINAMIZAZIOA
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TOKIAN TOKIKO DINAMIZ

Cederna Garalur Elkartearen e

dituela oinarri azaltzen du agir

publikoen eta pribatuen sentsi

foro batean bateratzen jakin iza

ikuspegi integratzaile batetik.

Hurbiltasuna da, hain zuzen e

agentzien egiturak aukera ema

eskualdeak dinamizatzeko. Din

alderdi biltzen dira horren b

ekonomia-sektoreei (merkatari

ingurumena; udalen ordezkaritz

elkarrizketa.  

2017an, Cederna Garalur: 

� 67 proiektu kudeatu edo ku

� Proiektu horien 107 lan-bile

� 187 dinamizazio-ekintza 

� Nafarroako Gobernuko 24

proiektu horien berri emate

� Tokiko eta eskualdeko ek

Mendialdean.  

Jarduera horiei laguntza ekonom

Nafarroako Gobernuak lankide

Aipatu hitzarmenak tokiko dinam

� 1 ildoa: Cederna Garalur Elk

garapenerako foroetan eta l

� 2 ildoa: 'S3' espezializazio a

buruzko analisia.  

� 3 ildoa: Elkartekideak dire

aplikatzeko bitartekaritza, d

 

Proiektuak eta foroak 

Bilera presentzialak 

Zabalpenerako ekintzak 

Tartean diren Nafarroako Gob
instituzioak 

Proposamenak 
13. taula. Cederna Garalur Elkart

32 

DINAMIZAZIOA 

tearen estrategiak parte-hartzea, lankidetza eta LEADE

 du agiri honen sarrerak. Horrela, Elkartearen 27 urtee

n sentsibilitateak eztabaida-foro ireki eta ezagutza elk

 jakin izan du, Nafarroako Mendialdearen errealitateare

atetik.  

zuzen ere, Elkartearen lurraldearekiko ezaugarrietako 

era ematen dio Cederna Garalur Elkarteari Nafarroako

Dinamizazio-kontzeptua zabala da, eta zaila defin

orren baitan: natura- eta kultura-ondareari balioa e

erkataritza eta turismoa, kasurako) babesa ematea; m

dezkaritza; eta, oso garrantzitsua, eskualde- zein nazio

u edo kudeaketan parte hartu du.  

bileratan parte hartu du..  

 burutu zituen.  

24 departamentu eta sozietate publikorekin lankidet

ri emateko eta bitartekaritza lana egiteko.  

deko ekimenei buruzko 80 difusio-ekintza egin zitu

a ekonomiko bat emateko helburuarekin, 2017ko bigarre

 lankidetza-hitzarmena sinatu zuen Cederna Garalur

iko dinamizazioa hiru jarduera-ildotan egituratu zuen: 

aralur Elkartearen parte-hartzea Nafarroako Mendialdea

tan eta lan-esparruetan, toki-erakundeen ordezkari gisa.

alizazio adimentsuaren estrategia Nafarroako Mendiald

eak diren erakundeei politika eta ekimen publikoak 

karitza, difusio-lana eta proposamenak.   

1 ildoa 
Parte-hartzea 

2 ildoa 
S3 estrategia

49 

89 

 

o Gobernuko 16 

10 

alur Elkarteak Nafarroako Mendialdean eta Mendialdearentzat

dinamizazio-ekintzak. 

a LEADER metodologia 

 27 urteetan, erakunde 

utza elkarri trukatzeko 

alitatearekiko hurbileko 

rrietako bat. Garapen-

afarroako Mendialdeko 

ila definitzen. Hainbat 

balioa ematea; tokiko 

matea; mugikortasuna; 

in nazio-instituzioekiko 

 lankidetzan jardun zen 

gin zituen Nafarroako 

o bigarren hiruhilekoan 

 Garalur Elkartearekin. 

  

ndialdearen ekonomia-

kari gisa.  

endialdean ezartzeari 

ublikoak eta pribatuak 

ategia 
3 ildoa 

Bitartekaritza 
5 49 

10 8 

80  

1 24 

10 10 

earentzat garatutako 



 

 

Nafarroako espezializazio adim

Strategies")  Europa Estrategia

Aipatu estrategia Europako 

eskualdeetan hazkunde "adimen

Foru Erkidegoarentzat estrate

dakarren garapen-eredu ekonom

beste: automozioa, elikagai-

garapena eta hezkuntza.  

S3ko foroetan izandako parte

eskualde-estrategia landa-esku

jarduera-ildoan Nafarroako M

Nafarroako Mendialdeko sekto

erabiltzea bestelako politika b

duten politikak.  

 

13. irudia. 'Baztango Zaporeak' Ba

33 

zio adimentsuaren estrategiak ('S3'; ingelesezko "Smart 

strategia 2020ko helburu orokorrei eta lan-esparruari e

opako Batzordeak garatu zuen Europar Batasunea

 "adimentsua, jasangarria eta integratzailea" sustatzeko.

 estrategikoak diren hainbat arlotan baliabideak 

u ekonomikoa da Nafarroako S3a. Arlo estrategiko horie

-katea, energia berriztagarriak, turismoa, azpie

o parte-hartzean, Cederna Garalur Elkarteak betidan

eskualdeen errealitatera egokitzea, S3 estrategi

roako Mendialdeko udalen artean eraginkortasun

ko sektore pribatua S3 estrategia barneratzen inplik

olitika batzuk ezartzeko; besteak beste, landa-garape

 

12. irudia. Azienda-azoka Donezteben 

oreak' Baztango nekazaritzako elikagaien ekoizleen elkarteare

Elizondo (Baztan). 2016ko martxoa  

Smart Specialization 

arruari erantzuten die. 

atasunean eta horren 

ko.  

bideak kontzentratzea 

iko horiek dira, besteak 

 azpiegiturak, enpresa-

 betidanik bultzatu du 

estrategia eta horren 

kortasunez zabaltzea, 

en inplikatzea, eta S3 

garapenarekin lotura 

 

lkartearen aurkezpena. 



 

 

14. taula. Nafarroako Mendialde

Arloa: nekazaritzako elikagaiak eta le

Proiektua 

Baztango Zaporeak Ekimena 

Pirinioetako arrazaren aukerako behi

edizioa 

Baztango Transformatzaileak 

Tokiko gobernantza jasangarri baterantz

berdintasunaren arloetan 

FORESNA aseguruen jardunaldia 

Opposarena zen nabearen inguruko proi

mintegi bihurtzeko 

UAGNren gida, ekoizlearen zuzeneko salm

Bisita 'Evena' mahastizaintza- eta enolog
 

Arloa: bultzada ekonomia-sektoreei

Proiektua 

Txikizkako merkataritza sustatzeko pla

Turismoko plan estrategikoa 

Barne-merkataritzako sari nazionalak 
 

Arloa: arreta toki-erakundeei 

Proiektua 

Nafarroako Gobernuaren laguntzak 0-

Agenda 21 

Nafarroako Jasangarritasuneranzko Toki 

Erronkari eta Zaraitzuko udalerrietako ze

Pirinio Erremendiko landa-berrikuntza et

Altsasuko Udaleko garapen-batzordea

Altsasuko Udaleko mendi-batzordea 

Baztan marka sortu 

Garapen Batzordea Malerreka 

Gaur Argitaratu da deialdia BON 164 

Prozesu parte-hartzailea: Artzibarko Uda

Zuzendaritza-batzordeko eskualde-ordez
 

Arloa: enplegua, ekintzailetza eta en

Proiektua 

"Belaunaldi-erreleboa lehen sektorean

aholkularitza INTIAri 

Enpleguari buruzko lantaldea 

ETEentzako Europako funtsei buruzko gid

Lan autonomoari eta generoari buruzko 

Lan eskaintza hau zabaldu 

Altsasuko Udalaren laguntza berria ekint

LHren plan estrategikoa 

Proiektu "anfitrioiak" 

ERSISI proiektua 

34 

endialdea dinamizatzeko eta Cederna Garalur Elkartea partaid

proiektuak. 

iak eta lehen sektorea  
1 ildoa

Parte-hart

x 

o behi-aziendaren lehiaketa-enkantearen 30. x 

x 

aterantz elikadura burujabetzaren eta genero- x 

 

ruko proiektua Ariben, nekazaritzako elikagaien x 

neko salmenta hobetzeari buruzkoa  

a enologia-estaziora (Erriberri)  
 

ektoreei  
1 ildoa

Parte-hart

ko plana x 

x 

  
 

 
1 ildoa

Parte-hart

-3 urtekoentzako zentroetarako  

x 

zko Toki Entitateen laguntzak  

ietako zerbitzuei buruzko triptikoa x 

kuntza eta -garapen jasangarriko zentroa  x 

ordea x 

x 

x 

x 

 

arko Udala x 

ordezkariak berritu x 
 

za eta enpresak  
1 ildoa

Parte-hart

ektorean" izeneko proiektua koordinatzeko x 

x 

ruzko gida azkarra x 

buruzko jardunaldia  

 

ria ekintzailetza babesteko  

x 

 

x 

ea partaide izan duten 

  
1 ildoa 

hartzea 
3 ildoa 

Zabalpena 

  

  

  

  

 x 

  

 x 

 x 
 

  
1 ildoa 

hartzea 
3 ildoa 

Zabalpena 

 x 

 x 

 x 
 

  
1 ildoa 

hartzea 
3 ildoa 

Zabalpena 

 x 

  

 x 

  

 x 

  

  

  

  

 x 

  

  
 

  
1 ildoa 

hartzea 
3 ildoa 

Zabalpena 

  

  

 x 

 x 

 x 

 x 

  

 x 

  



 

 

Proiektuak (Solano nabeak, bulegoak le

eta lokalak Agoitzen)  

Burgiko industrialdea suspertu 

Nafar Lansare - Nafarroako Enplegu Zerb

Orientazio-zerbitzua. Nafar lansare - Naf

Ekintzailetza kirolean.  INDJ Unitate dida

Gazte.ekintzailetzari buruzko bideo-prop

Turismo-sektoreko enpresak garatzeko e

Prestakuntzarako laguntzak turismo-sekt

INDUSLAND 

Pirinioetan hiltegi bat irekitzeko aukeren
 

Arloa: energia 

Proiektua 

Laguntzetarako deialdia, Nafarroako tok

energetikoak burutzeko  

Horizonte 2030 energia-plana  

Promobiomasse proiektua 
 

Arloa: ingurumena 

Proiektua 

Espazio naturalen eta berezien kudeaket

KLINA: Nafarroan klima-aldaketaren ingu

Bertizko natura-parkean erabilera publ

gonbidapena 

Malerreka - Bortzirietan paisaiaren E

teknikoa 

Zangozan paisaiaren Europako estrategia

PIMA diru-laguntza, Burgi garbigune bat 

Nafarroako natura-eremuen eta erem

Iruñean antolatua 
 

Arloa: Mugikortasuna eta garraioa

Proiektua 

Garraiorako laguntzak 

Eskaeraren araberako garraio-premiei b

Pirinioetan  

Garraio egokituaren inguruko azterlana E
 

Arloa: teknologia berriak 

Proiektua 

Izize industrialdean belaunaldi berriko b

proiektua 

Erronkari Ibarrean belaunaldi berriko b

proiektua 

Zaraitzu Ibarreko behealdean banda zaba

Banda zabaleko plana: TIPeko esku-hartz

'Nafarroa SMART' proiektua 
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legoak lekuz aldatu, Nasuvinsaren etxebizitzak x 

x 

egu Zerbitzuaren zerbitzu-zorroa  x 

Nafarroako enplegu Zerbitzua  x 

ate didaktikoa x 

proposamena zabaldu  

atzeko eta marketinerako laguntzak x 

sektorean x 

x 

 aukeren inguruko azterlana x 
 

 
1 ildoa

Parte-hart

oako toki-erakundeetan eta ETEetan ikuskaritza  

 

 
 

 
1 ildoa

Parte-hart

udeaketa partekatuari buruzko azterlana x 

ren inguruko bide-orria  

era publikoa izanen duen mahaia eraikitzeko  

aiaren Europako estrategia ezartzeko mahai x 

strategia ezartzeko mahai teknikoa x 

une bat instalatzeko  

ta eremu berezien I. topaketa, Nasuvinsak x 

 

rraioa  
1 ildoa

Parte-hart

 

remiei buruzko azterlana Esteribar, Sakana eta x 

terlana Elizondon  
 

 
1 ildoa

Parte-hart

riko banda zabala (NGA sareak) hedatzeko x 

erriko banda zabala (NGA sareak) hedatzeko x 

nda zabala hedatzeko proiektua x 

hartzeak x 

x 
 

  

  

  

  

  

 x 

  

  

  

  
 

  
1 ildoa 

hartzea 
3 ildoa 

Zabalpena 

 x 

 x 

 x 
 

  
1 ildoa 

hartzea 
3 ildoa 

Zabalpena 

  

 x 

  

 x 

 x 

  

 x 

 

  
1 ildoa 

hartzea 
3 ildoa 

Zabalpena 

 x 

  

 x 
 

  
1 ildoa 

hartzea 
3 ildoa 

Zabalpena 

  

  

  

 x 

  
 



 

 

Arloa: ondarea 

Proiektua 

Biotzari zubia egokitu 

Barrio: Ekai zerrategia (Agoitz) 

Iratiko Natura Bidea 

Arroiletako hitzarmena 

MACNA proiektuak zabaldu eta elkarreki

Ondarearen Europako Jardunaldiak

proposamena Erronkari eta Zaraitzu Ibar

"El Irati SA" erakusketa 

Gergetiaingo elizari buruzko liburuxka

"Juan de Anchieta, Nafarroako erretaula

Malerrekako Eguna 

Basiano Esan 

Zangozako Santa Maria la Real inguruko 

Ondareari buruzko udako ikastaroa 

Eslabako Santa Criz aztarnategi arkeolog

Eloko gaztelua birgaitu Sotegia eta Elizab

"Irati trenaren azken-aurreko bidaia" leh

"Kultur 2017" programa 

Nafarroako arroilak sustatu 

'Ondarearen Europako Jardunaldiak 20

eta natura 

Itzaga Harria BLG - Batasuneko Garra

hartzailea 

Zangozako potxaren VI. gorazarrea 

Leireko monasterioa bisitatzera datozene

Eugiko Errege Fabrikari balioa emateko p
 

Arloa: turismoa 

Proiektua 

"Basoak; egurraz haratago" jardunaldia

Martxa zikloturista 

Turismo-informaziorako bulegoen sarea

Ederbidea 

Artziko eta Orozkoko 'atzealdeko urtegia

Nafarroako Gobernuko turismo-webgune
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1 ildoa

Parte-hart

x 

x 

x 

x 

lkarrekin sustatu Zangozerrin  

unaldiak dinamizatu eta koordinatzeko 

itzu Ibarretan 

 

 

ruxka  

rretaulak" erakusketa-zikloa x 

x 

x 

nguruko aztarnategi arkeologikoa x 

x 

arkeologikoa x 

Elizaberria zubiak x 

daia" lehiaketa   

x 

 

ldiak 2017', eskualde-mailako bilera: ondarea x 

arrantzizko Lekuari buruzko  saio parte-  

x 

 datozenei harrera egiteko zentroa x 

ateko proiektua sustatu  
 

 
1 ildoa

Parte-hart

unaldia  

 

en sarea  

x 

o urtegiak'  

webgunearen zabalpena  

  
1 ildoa 

hartzea 
3 ildoa 

Zabalpena 

  

  

  

  

 x 

 x 

 x 

 x 

  

  

 x 

  

  

  

  

 x 

  

 x 

  

 x 

 x 

  

 x 
 

  
1 ildoa 

hartzea 
3 ildoa 

Zabalpena 

 x 

 x 

 x 

  

 x 

 x 



 

 

14. irudia. INDUSLAND proiektua: 
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roiektua: nabeak katalogatzea industrialdetan. Zelain industria

 

15. irudia. "Irati SA trena" erakusketa. 

 

 

n industrialdea (Lesaka) 

 



 

 

16. irudia. Cederna Garalur Elkartea

17.irudia. Bisita gida
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ur Elkartearen 'Lursarea' taldearen aurkezpena. Antsoainen, 20

 Bisita gidatua Eslabako Santa Criz aztarnategira. 2017ko urria

 

ainen, 2017ko abuztuan 

 

7ko urria 



 

 

 

energia Cederna 

ETA KUD
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ederna Garalur: ENERGIA AURREZ

ETA KUDEATZEKO ZERBITZUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AURREZTEKO 

 

 



 

 

SARRERA 

energia Cederna Garalur energ

bat da, Cederna Garalur Elkartea

� Faktura energetikoa murriz

hobekuntzak aztertuz.  

� Energia-kontsumoa murrizt

energetikoa hobetzea, eta h

energia Cederna Garalur Nafa

enpresei, auzokideen erkidego

hobetzeko zikloaren kudeaketa

proposamenak, ingeniaritza, o

agiriak idatzi eta eskaintzak balo

berokuntza, aire girotua, nahiz e

energia Cederna Garalur-ek 

eta zabalpena, ingeniaritza, lagu

 

Informazioa 
eta 
sentsibilizazioa 

 

Informazioa  

 

Prestakuntza 
   

Ingeniaritza 
energetikoa 

 

Energiaren kudea
 

 

 

Ikuskaritza energ
 

Energia-ziurtapen
 

Memoria balorat
 

Proiektu teknikoa
 

Efizientzia energe

zuzentzailea 
   

Laguntzak 
bideratu 

 

IDAE 
 

 

 

Nafarroako Gobe 

7.ilustrazioa. Cederna Ga

 

Zerbitzu hori kudeatzeko, Ceder

urtebeterako. Enpresa aditua 

zerbitzua ematen dio. Diziplina a
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energiaren kudeaketa eta gastua hobetzeko aholku

r Elkarteak 2015ean martxan jarria bi helbururekin:  

murrizteko aholkularitza ematea, energia-kontratuetak

murrizteko aholkularitza ematea, eta tokiko instalazioe

ea, eta horrela, gure lurraldearen jasangarritasunari lagu

Nafarroako Mendialdeari bideratuta dago: erakun

erkidegoei eta partikularrei. Zerbitzuak efizientzia

deaketa osoa egiten du: fakturen eta kontsumoen kontr

aritza, obra-proiektuak eta -zuzendaritzak, lehiaketet

tzak baloratu. Eta hainbat instalazio-mota jasotzen ditu:

a, nahiz elektrizitatea.  

ek 5 zerbitzu ematen ditu 3 arlo tematikotan banatur

itza, laguntzak bideratu.  

 

Efizientzia energetikoa insta
 

Eskualde- eta nazio-mailako

 
 

Azken bezeroa edo profesio
  

en kudeaketa 

 

Energia-kontsumoen analis
 

Araudia betetzea 
 

Hobekuntzarako neurriak

tza energetikoak 
 

 

ziurtapenak 
 

a baloratuak 
 

 teknikoak 
 

ia energetikorako plan 
 

  

 

Energia-birgaitzea eraikinet
 

Kanpoko argiteria publikoa
 

Proiektu bereziak 

ako Gobernua 

 

Toki-inbertsioetarako plana
 

Efizientzia energetikoa sust

derna Garalur Elkarteak ematen dituen energia-zerbitzuen koa

ko, Cederna Garalur Elkarteak NASEI enpresa kontratatu

 aditua da energia kontuetan, eta azken bezeroari

iziplina anitz lantzen dituen enpresa da, independente

olkularitza-zerbitzu 

tratuetako baldintzetan 

stalazioetako efizientzia 

nari laguntzea.  

o: erakunde publikoei, 

fizientzia energetikoa 

en kontrola, hobetzeko 

hiaketetako baldintza-

en ditu: herriko arteria, 

 banaturik: informazioa 

ikoa instalazioetan 

mailako laguntzak 

 profesionalak 

en analisia eta ebaluazioa 

eurriak 

eraikinetan 

publikoa 

ko plana 

ikoa sustatzea 

itzuen koadroa 

ntratatu zuen 2015ean 

ezeroari aholkularitza-

dentea eta neutrala.  



 

 

2017KO JARDUERAK 

Industria Departamentuak, he

mugikortasun elektrikorako. Ha

Aurrezteko Institutua) ematen d

Laguntza horiek jaso ahal izat

edukitzea. Ondorioz, energia Ced

udal-instalazioetako 6 energia

eskatzeko, eta herriko argiak be

Bideratutako laguntzen artean 

elkartze bat IDAEren laguntze

berritze aldera. Eskatutako diru

gutxi izan dira halakoak, zailtas

aukera emanen die laguntzak ja

laguntzarik jaso, inbertsioak gut

Horrez gain, energia Cederna Ga

beste 4 eskaera aurkeztu zit

Nafarroako Gobernuaren, Indus

Bestalde, energia Cederna Garal

horietako bakoitzean Energia 

prestatzen. Leitzari dagokionez,

eta ezaugarriak aztertu ziren.

Laburbilduz, 2017an energia Ced

� 146 jardun landu zituen Naf

� Laguntzei buruzko 5 inform

Arakilen eta Izaban.  

� 42 memoria baloratu idatzi 

� 12 ikuskaritza energetiko

� Herriko argiteria berritzeko

instalatzeko proiektu bat.

� Nafarroako Gobernuak em

Industriarako eta 1 TAPerak

� Hamar laguntza-eskaera bid
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2017an zehar, nagusiki erakunde publikoekin eg

Horiei efizientzia energetikoa hobetzeko 

laguntzen inguruan dauden berrikuntzei buruz

eman zitzaien. Laguntza horietarako deialdia es

nazioko erakundeek egin zuten: besteak

Azpiegituretarako Planak (TAP); eta Nafarroa

tuak, herriko argiteriarako, energia berriztagarriak e

rako. Halaber, aipatu behar ditugu IDAEk (Energia Diber

maten dituen diru-laguntzak.   

ahal izateko baldintzetako bat da ikuskaritza energe

nergia Cederna Garalur-ek eraikinen 12 energia-ikuskarit

energia-ziurtapen, 42 memoria baloratu eskualde-mai

rgiak berritzeko 2 bideragarritasun-azterlan.  

 artean azpimarratu behar dugu Nafarroako Mendiald

laguntzetara aurkeztu izana, udalerri horietako kalee

ako diru-laguntza 1,1 milioi euro izan zen. Ekimen horrek

k, zailtasun tekniko handia baitu) Nafarroako Mendialde

untzak jasotzeko; horrela egin izan ez balitz, ezin izango

sioak gutxieneko kopuru bat eskatzen baitzuen.  

derna Garalur-ek beste 5 banakako eskaera eta proiektu

eztu zituen. Erregio-mailan, zerbitzuak 4 eskaera a

n, Industria Departamentuaren eta TAPen hainbat progr

rna Garalur-ek Altsasuko eta Leitzako Udalekin egin zu

Energia Aurrezteko eta Efizientzia Energetikorako Pla

okionez, gainera, udaleko energia kudeatzaile baten bid

 ziren.  

ergia Cederna Garalur zerbitzuak  

tuen Nafarroako Mendialdeko 50 herritan.  

5 informazio-hitzaldi eman zituen, Aurizberrin, Esterib

idatzi zituen, beste hainbeste herritan herriko argiteria

getiko eta 6 energia-ziurtapen prestatu zituen.  

erritzeko 8 proiektu  idatzi zituen, eta Arbizun bioma

t.  

nuak ematen dituen laguntzetara 3 eskaera aurke

 TAPerako.  

kaera bideratu zizkion IDAEri.  

koekin egin genuen lan. 

betzeko bideratutako 

ei buruzko informazioa 

ialdia eskualdeko nahiz 

besteak beste, Toki 

Nafarroako Gobernuko 

arriak erabiltzeko eta 

ia Dibertsifikatzeko eta 

 energetiko bat egina 

ikuskaritza egin zituen, 

mailako laguntzak 

endialdeko 12 udalen 

ko kaleetako argiteria 

n horrek (Estatu mailan 

endialdeko herri txikiei 

in izango zuten bakarka 

 proiektu berezietarako 

kaera aurkeztu zituen 

at programatarako.  

 egin zuen lan udalerri 

rako Plan Zuzentzailea 

aten bideragarritasuna 

, Esteribarren, Uharte-

 argiteria berritzeko.  

n biomasa-galdara bat 

aurkeztu zituen; 2 



 

 

� 12 udalerriren eskaera "tal

berritzeko.  

� Efizientzia energetikoko 2 p

15. taula. energia Ced

 

Informazioa eta 
sentsibilizazioa 

Informazio oroko

Energia-eragimen

IDAE laguntzei bu

GUZTIZKO PARTZI

Ingeniaritza 
energetikoa 

Energiaren kudea

Eraikinak Ebaluat

Ikuskaritza energ

Ikuskaritza energe

Efizientzia energe

Energia-eragimen

Herriko argien ins

ekonomikoa  

Argiteria publikoa

Efizientzia energe

Argiteria publikoa

Biomasa-galdara 

zuzendaritza 

Bestelakoak 

Efizientzia energe

Efizientzia energe

Udal Kudeatzaile 

GUZTIZKO PARTZI

Laguntzak 
bideratu 

Laguntza-eskaera

Nafarroako Gobe

Nafarroako Gob

hobetzeko 

IDAEko laguntzak

Udalerrien taldek

IDAEko laguntzak

IDAEko laguntzak

GUZTIZKO PARTZI

GUZTIRA  
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aera "taldekatu" bat aurkeztu zion IDAEri, udalerri hori

ikoko 2 plan zuzentzaile aurkeztu zituen.  .  

 

nergia Cederna Garalur zerbitzuak 2017an burututako ekintzak

 
io orokorra 

ragimenari eta IDAE laguntzei buruzko analisia eta informazio

ntzei buruzko informazio-hitzaldiak langile publikoentzat 

O PARTZIALA 

en kudeaketa 

 Ebaluatzeko Txostenaren (EET) inbentarioa 

za energetikoak 

za energetikoak 

a energetikoaren ziurtagiriak 

ragimena 

rgien instalazioak berritzeko bideragarritasun-azterketa tekn

 publikoa berritzeko memoria baloratua 

a energetikoko memoria baloratua 

 publikoaren instalazioa berritzeko proiektua 

galdara instalatzeko proiektua: proiektua, baldintza-agiriak

ia energetikorako plan zuzentzailea  

a energetikorako plan zuzentzailea 

eatzaile Energetikoa  

O PARTZIALA 

eskaera  

ko Gobernua. Tokiko azpiegituren PLana 

ko Gobernua. Industriaren laguntzak efizientzia en

aguntzak bideratu 

n taldekatzea herrietako argiteria berritzeko laguntzak eskatz

guntzak herriko argiteria berritzeko 

guntzak proiektu berezietarako 

O PARTZIALA 

lerri horietako argiteria 

o ekintzak.  

GUZTIRA 

formazioa 31 

4 

35 
 

1 

12 

8 

eta teknikoa eta 3 

42 

5 

8 

agiriak, obra- 1 

15 

2 

1 

83 
 

1 

ia energetikoa 2 

k eskatzeko 1 

5 

4 

13 
 

146 



 

 

7.ilustrazioa. energia Cederna Garal

18. irudia. Orotz-Betelu. Kanpoko a

11. grafikoa. energia C

41%

4%
16%

2%
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rna Garalur zerbitzuak egin zituen ikuskaritza energetikoen ma

 

anpoko argiteria berritua. Ezkerretara, esku hartu aurretik. Esk

hartu ondoren. 

 

 energia Cederna Garalur zerbitzuaren esku-hartzeak. 2017. urt

27%

10%

IDAEren laguntzei buruzk

IDAEren laguntzen kudea

tramitazioa. 

Herriko argiak: bideragarr

azterlana, memoriak, pro

Efizientzia energetikoa: m

Ikuskaritza energetikoak

Energia-eragimeneko plan

 

tikoen mapa. 2017. urtea 

rretik. Eskuinetara, esku 

 

 2017. urtea 

i buruzko informazioa. 

n kudeaketa eta 

ideragarritasun-

riak, proiektuak

etikoa: memoriak

etikoak

eko plan zuzentzailea.



 

 

2015-2017 bitartean energia Ced

� 4.000 kontsulta erantzun zit

� Kanpoko argiteriaren bide

zituen, baita udal-eraikine

azterketa ere.   

� Kanpoko argiteriari buruzk

publikoko 58 memoria.  

� Nafarroako Mendialdean 2

eskatu beharko duten eraik

ziren.  

� 10 espediente bideratu zitu

guztira 418.688,33 €.  

� Herriko argiteria berritzer

bideratu zituen: guztira 1.75

� IDAE programara 10 esp

energetikoa hobetzeko proie

� Nafarroako Gobernuaren To

espediente bideratu eta lag

� Guztira, Cederna Garalur El

bideratu zituen Nafarroako

energetikoa lortzeko landu

milioi euro subentzionatu du

16. taula. energia Cederna Gara

 

IDAE 

Inguratzailea b

Inguratzailea e

Galdara konbe

Kanpoko argite

GUZTIZKO PAR
  

Nafarroako 
Gobernua 

Inguratzailea e

Energia berrizt

Sareak dituzte

Ikuskaritza ene

Herriko argiter

GUZTIZKO PAR
  

GUZTIRA 
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ergia Cederna Garalur zerbitzuak  

ntzun zituen, eta 120 bisita egin zituen lekuetara.  

bideragarritasun tekniko eta ekonomikorako 29 

eraikinetako energia birgaitzeko berariazko 10 bid

i buruzko 34 proiektu tekniko idatzi zituen, eta kan

 

aldean 2017 eta 2019 bitartean Eraikinen Ebaluazio T

ten eraikinen katalogoa egin zuen. Denetara, 1.848 erai

eratu zituen IDAEko laguntzetarako, eraikinetako energ

berritzera bideratutako IDAEko laguntzak eskatzeko 

1.752.600 €. 

10 espediente aurkeztu zituen laguntza eskatze

eko proiektuetarako; guztira 1.283.098 €.  

uaren Tokiko Azpiegituren Programan (TAP) jasotako lag

u eta laguntza horren inguruko aholkua eman du, guztira

aralur Elkartearen energia-zerbitzuak 6,5 milioi euro

farroako Mendialdeko udalerrietan energia aurrezteko

ko landu ziren 93 proiektuetarako. Kopuru horretatik 

ionatu dute.  

 

erna Garalur zerbitzuak eskatutako laguntzak 2015etik 2017ra

Esku-hartzearen tipologia 
Espedient

zk.:

tzailea birgaitzea eraikinetan 8 

tzailea eta galdara birgaitzea eraikinetan 4 

ra konbentzionala biomasarekin ordeztea 2 

ko argiteria publikoa 8 

IZKO PARTZIALA 22 
 

tzailea eta irisgarritasuna birgaitzea 5 

ia berriztagarriak instalatu 3 

k dituzten zoladurak 3 

ritza energetikoak  1 

o argiteria; barrukoa eta kanpokoa 59 

IZKO PARTZIALA 71 
 

93 

ako 29 azterlan egin 

 10 bideragarritasun-

 eta kanpoko argiteria 

aluazio Txostena (EET) 

848 eraikin identifikatu 

ko energia birgaitzeko: 

katzeko bi espediente 

eskatzeko, efizientzia 

tako laguntzetarako 31 

, guztira 1.089.764 €.  

i euroko diru-laguntzak 

rrezteko eta efizientzia 

rretatik orain arte 1,4 

tik 2017ra bitartean. 

spediente 
zk.: 

Zenbatekoa 
(€) 

 314.396,78 

 275.234,16 

 89.020,62 

 2.775.735,59 

 3.454.387,6 
 

 92.582,55 

 125.329,69 

 105.608,41 

 975,56 

 2.799.158,82 

 3.123.655,03 
 

 6.578.042,63 



 

 

12. grafikoa. Eskatutako laguntzak: 

19. irudia. Bio

Inguratzailea eta irisgarritas

Inguratzailea birgaitz

Galdara konbentzionala biomasa

Energia berriztaga

Sareak ditu

Ikuskaritza

Herriko argiteria; barrukoa
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guntzak: esku-hartzeen tipologia eta eskaeraren zenbatekoa. 2

bitartean. 

 

irudia. Biomasa-galdara instalatzea. CP Irain IP. Lesaka. 

 

 

 

 

9.ilustrazioa. Herriko argi

proiektuak, energia Ced

zerbitzuak burututako

2017ra bitarte

 

406.979,33

275.234,61

89.020,62

125.329,69

105.608,41

975,56

0,00 2.000.000,00 4.000.000

isgarritasuna birgaitzea

a birgaitzea eraikinetan

biomasarekin ordeztea

erriztagarriak instalatu

eak dituzten zoladurak

uskaritza energetikoak 

barrukoa eta kanpokoa

batekoa. 2015etik 2017ra 

 

 

 

 

 

 

erriko argiteria berritzeko 

nergia Cederna Garalur 

urututakoak. 2015etik 

7ra bitartean. 

 

5.574.894,41

.000.000,00 6.000.000,00



 

 

'EUROPE DIR
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OPE DIRECT', EUROPARI BURUZKO

INFORMAZIO ZENTROA (EIZ) 

URUZKO 

 



 

 

'EUROPE DIRECT', EUROP

Cederna Garalur Elkartearen Eu

Europako Batzordeko Prentsa e

izenekoaren partaidea da. Sare

gorabehera, osatzen dute.  

Zentro horien eginkizuna da 

herritarrei hurbiltzea, jarduerei

eta zabalduz. Halaber, zentroe

hausnarketak trukatzea sustat

ematea, eta Europa mailan bazk

Cederna Garalur Elkarteko 'Euro

kidea den aldetik, Europako h

besteak beste, Europan dagoe

duen ordezkaritzarekin, nahiz '

zentroen elkartea).  

Harremanen sar hori zabaldu

interpretazio-zentroak gonbida

Batasunean" izeneko foroetan 

trukatzeko plataforma bat da

Nafarroako erakunde guztiei 

Adimentsuaren Estrategiari lotu

berriztagarriak, baliabideak eta

du buru, eta 2017ko urriaren 6

parte.  

Cederna Garalur Elkartearen E

zuen Nafarroako Industriaren

finantziazio-aukerak Europaren

3an burutu zen, eta 18 lagunek h

Europar Batasunak eskatuta, ur

jardunaldia antolatzen eta zabal

Horrez gain, 2017an oso garran

Zangozako Garapen Agentziare

hasieran Cederna Garalur Elkart

BHIn, "Europan ikasteko eta lan

bideratuta. Hitzaldian 80 lagun

ospakizunak zirela-eta, Ceder

Luis Gil ikastetxeak "Europako A

mailaren araberako hiru ekintza

eta 11 urte bitarteko neska-mut
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', EUROPARI BURUZKO INFORMAZIO ZENTRO

earen Europari buruzko informazioa ematen duen Europ

rentsa eta Komunikazio Zuzendaritza Nagusiaren "Europ

 da. Sarea Europa osoan barrena kokatuta dauden 48

una da Europar Batasuna eta Batasuneko instituzi

jarduerei, programei eta eztabaida-foroei buruzko info

 zentroen eginkizuna da Europako gaien inguruan esp

a sustatzea, proiektuak finantzatzeko aukerei buruzk

ilan bazkideak bilatzea ahalbidetzea.  

eko 'Europe Direct' Europari buruzko informazio-zentroa

ropako hainbat erakunderekin eta elkarterekin dihard

n dagoen 'Europe Direct' sarearekin, Europako Batzord

, nahiz 'Urdimbred'ekin (Europari buruzko landa-eremu

zabaldu egin zen 2017an; izan ere, Cederna Garal

gonbidapena jaso baitu "Nafarroako Foro Iraunko

oroetan parte hartzeko. Aipatu foro horiek ideiak eta in

 bat da, Europako proiektuetan lan egiten edo lag

guztiei zabalik dagoena. Ekimen horrek, Nafarroako

giari loturiko lau arloetan egituratuak (automozioa, elika

deak eta osasuna), Nafarroako Gobernuak Bruselan due

rriaren 6an jarri zen martxan. Gaur egun 12 erakunde

tearen Europari buruzko informazio-zentroak (EIZ) lank

ustriaren Elkartearekin (AIN) "Europako funtsak E

roparentzat" izeneko jardunaldi bat antolatzen. Jarduna

lagunek hartu zuten parte.  

atuta, urrian "Juncker plana: Europarentzako Inbertsio 

eta zabaltzen lan egin genuen. Jardunaldia Iruñean burut

o garrantzitsua izan da Cederna Garalur Elkartearen EIZ 

gentziaren arteko lankidetza zenbait jarduera programa

lur Elkartearen EIZek  hitzaldi bat eman zuen Zangozako 

o eta lan egiteko aukerak" gaia ardatz hartuta, eta batxil

80 lagunek hartu zuten parte. Maiatzean, eta Europ

 Cederna Garalur Elkartearen EIZek, Zangozako garapen

ropako Astea" antolatu zuten. Maiatzeko lehen astean 

u ekintza desberdin baina elkarrekiko osagarri antolatu zi

mutilek hartu zuten esku.  

ZENTROA (EIZ) 

en Europe Direct gunea 

n "Europe Direct Sarea" 

uden 480 gunek, gutxi 

instituzioak Europako 

zko informazioa sortuz 

ruan esperientziak eta 

i buruzko informazioa 

zentroak (EIZ), sareko 

n dihardu lankidetzan; 

 Batzordeak Espainian 

eremuko informazio-

a Garalur Elkartearen 

 Iraunkorrak Europar 

iak eta interesak elkarri 

edo laguntzen duten 

ako Espezializazio 

ioa, elikakatea, energia 

elan duen ordezkaritza 

rakundek hartzen dute 

lankidetzan jardun 

ntsak ETEentzat eta 

. Jardunaldia uztailaren 

bertsio Plana" izeneko 

an burutu zen.  

aren EIZ zentroaren eta 

rogramatzen: urtearen 

ngozako Sierra de Leyre 

ta batxilergoko ikasleei 

a Europaren Egunaren 

 garapen-agentziak eta 

 astean zehar heziketa-

tolatu ziren. Ekintzan 6 



 

 

Irailean, EIZek lankidetzan jar

Mugikortasunaren Europako As

eta "Compartir te lleva lejos".

Bestalde, Elkarteak enplegua et

Cederna Garalur Elkartearen E

praktikak egiteko eskaintzak em

espezializaturik dagoen aldizka

Ordezkaritzaren (EBEO) praktik

erakundearen 18 aldizkari zabal

Informazio-zentroaren jarduera

mintegitan parte hartu genue

lankidetza-programen 2017ko d

Bestalde, Cederna Garalur Elka

"Landa-eremuetako ahotsak"

politikek landa-eremuen bizitz

horretarako hainbat elkarrizket

Marañonen (Arbizuko alkatea),

Ibero Azkarateren (EHNE nekaza

minutuko bideoak Cederna G

YouTuben daude ikus

PHJZbbahQ4w/videos.  

Azkenik, 2017ko uztailean Ced

buruzko informazio-zentroak au

Laburbilduz, 2017an:   

� Lankidetzan jardun genu

europarrak ETEentzat' ize

Europako Batzordea eta N

hurren.  

� "Europan ikasteko eta lan 

Sierra de Leyre BHIn.   

� "Europaren astea" izeneko e

� Mugikortasuna aztertzen z

genuen.  

� 3 bidea editatu eta argita

izeneko kanpainarako.  

� 40 informazio-aldizkari ar

� 387 kontsultari egin zitzaien

� www.cederna.eu/europa w

eta argitalpen NAOn, 6

instituzioetakoak), eta Europ
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tzan jardun zuen Zangozako garapen-agentziarekin e

pako Astearekin lotura zuten hainbat ekintzatan: V. Bizik

".  

legua eta ekintzailetza sustatzera bideratutako proiektu

tearen EIZek hainbat enplegu-eskaintza eta Europako

intzak eman zituen argitara bere aldizkarian. Horrez g

 aldizkaria zabaldu zuen, baita Europar Batzordeak E

) praktikak ere. Guztira, 32 enplegu-eskaintza eman di

ari zabaldu dira. 

jardueraren beste arlo batean, hainbat "webminar" 

u genuen (streaming bidez); Interreg SUDOE eta In

017ko deialdietan jasotako berrikuntzak izan ziren azterg

alur Elkartearen EIZek lankidetzan jardun zuen Urdimb

hotsak" izeneko kanpainan, YouTuben. Kanpainaren h

en bizitzan eta garapenean nola eragiten duten e

karrizketa eginda. Kanpaina hori Internet bidez egin ze

alkatea), Txus Cia (Josenea Lan Elkartearen kudeatzaile

E nekazaritza-sindikatuko presidente ohia) lankidetza iz

derna Garalur Elkartearen Europari buruzko informa

ikusgai: https://www.youtube.com/channel/U

lean Cederna Garalur Elkartearen EIZek 2018-2020 ald

troak aukeratzeko deialdi berrira eskaera aurkeztu zuen.

n genuen 'Europarentzako inbertsio-plana' eta 'F

tzat' izeneko jardunaldian antolatzen. Jardunaldien

a eta Nafarroako Industriaren Elkartea (AIN) izan z

 eta lan egiteko aukerak" izeneko hitzaldia eman genu

izeneko ekimena antolatu genuen Zangozako Luis Gil HLH

tertzen zuen "Compartir te lleva lejos" argazki-lehia

ta argitaratu genituen Urdimbred sareko "Landa-erem

argitaratu eta bidali genituen, batez beste 617 harpi

n zitzaien arreta. 

uropa web-orrialdeak 43 deialdi europar argitaratu zitu

AOn, 60 ekitaldi, 32 enplegu-eskaintza (Europa

eta Europari buruzko 212 berri.  

iarekin eta Udalarekin 

: V. Bizikletaren eguna, 

 proiektuak babesteko, 

uropako instituzioetan 

orrez gain, enpleguan 

ordeak Espainian duen 

eman dira argitara eta 

bminar" edo zuzeneko 

E eta Interreg Europe 

en aztergai.  

 Urdimbred sarearekin 

inaren helburua EBren 

duten erakustea zen, 

 egin zen, eta Karmele 

deatzailea) eta Imanol 

idetza izan zuen. Launa 

informazio-zentroaren 

annel/UC9WEJZfdh33-

2020 aldirako Europari 

ztu zuen.  

eta 'Finantza-aukera 

unaldien sustatzaileak 

) izan ziren, hurrenez 

an genuen Zangozako 

is Gil HLHI.  

lehiaketa antolatu 

eremuko ahotsak" 

17 harpideduni.  

ratu zituen, 172 deialdi 

(Europar Batasuneko 



 

 

� 2018-2020 aldirako, Euro

aurkeztu genuen.  

13. g

14. grafikoa. Argit

20. irudia. "Europako landa-eremu

Leh

Lan-esk

Ekintzen

Bazkideak 

Eskualde-mailako deialdiak e

Nazio-mailako deialdiak e

Europako d

Argita

EBAOko nobe
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o, Europari buruzko informazio-zentro izaten jarrai

 

13. grafikoa. Bidalitako aldizkariak, gaika.  

Argitalpenak web-orrialdean: www.cederna.eu/europa

eremuen ahotsak" izeneko kanpaina. Arbizuko alkate Karm

elkarrizketa.  
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21,22. irudia.
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irudia. "Europaren astea" ekimena. Zangozako Luis Gil HLHI.

 

 

 

 

il HLHI.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URAREN BAILARAK 

 



 

 

URAREN BAILARAK 

2015ean, Baztan - Bidasoa esku

foroa sortu zuten bertako turism

2016an, foro horrek "Baztan 

eskualdeko alderdirik nabarmen

 

  

 

 

 

 

10. ilustrazioa. Ezkerretara, 'Urare

Uraren Bailarak ekimenaren hel

� Eskualdeko udal guztiek elka

� Baztan - Bidasoa eskualdea

jarraipena egitea.  

� Herrietako tokiko agendak k

2017ko esku-hartze garrantzitsu

� Uraren Bailarak "Expovacac

Standak 150 bisita izan zitue

� Bidasoako Natura Bideko 

bidearen segurtasuna.  

� "Baztan - Bidasoa" argazki

paisaiari buruzko informazio

2017an finkatu egin zen Urare

ekintzak Foru Erkidegoaren barr

Maiatzaren 5 eta 7 bitartean

"Expovacaciones" turismo-azok

Maite Iturre (Cederna Garalur 

sustatzeko batzordearen ardura
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soa eskualdeko udalek "Baztan - Bidasoa Turismo Gara

ko turismoa sustatzeko helburuarekin.  

aztan - Bidasoa, Uraren Bailarak" izeneko sustapen-mar

abarmenenak erakusteko: ura, basoak eta mendiak.  

ra, 'Uraren Bailarak' foroaren logoa. Eskuinetara, berriz, lurrald

aren helburuak dira:  

ztiek elkarrekin turismoa sustatzea.  

skualdean turismo-proiektu estrategikoak martxan jart

gendak koordinatzea.  

rantzitsuenak hauexek izan dira:   

povacaciones" turismo-azokan (Barakaldo) aurkeztea, 2

izan zituen.  

 Bideko tunela egokitzea Sunbillan; horrela, nabarme

 argazki-liburua argitaratzen eta aurkezten laguntzea, bi

formazio zabalarekin.  

en Uraren Bailarak marka; izan ere, lehen aldiz landu 

ren barruan eta kanpoan.  

bitartean, Uraren Bailarak urtero Barakaldon, BECn a

azokan egon zen, Nafarroako Gobernuak gonbida

 Garalur Elkartearen presidentea) eta Leire Ortuoste

n arduraduna) egon ziren. Standak 150 bisitari jaso zitue

mo Garapena" izeneko 

marka sortu zuen, 

rriz, lurraldearen mapa. 

txan jartzea eta horien 

eztea, 2017ko maiatza. 

nabarmen hobetu zen 

ntzea, bi eskualdeetako 

iz landu dira sustapen-

 BECn antolatzen den 

gonbidatuta. Standean 

tuoste (Uraren Bailarak 

aso zituen.  



 

 

23. irudia. Bisitariei arreta Ura

2017ko udan, Sunbillatik igarotz

konpondu zenHorrela, bidearen

zuen tarteetako bat zen, lurzoru

2017an zehar, Uraren Bailarak

liburuaren argitalpenean. Libur

eta arkitektonikoa erakusten d

Baztan eta Bidasoako eta Nafa

beste bost udalerritan ere au

Liburua eskuragarri dago Baztan

 

Bestalde, 2017an www.urarenb

egiten hasi ziren, halaber, Faceb

eta www.instagram.com/urare

jarraitzaile dituzte dagoeneko, h

24. irudia. Uraren Bailara
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rreta Uraren Bailarak-en standean. Barakaldo (Bizkaia). 2017ko

ik igarotzen den Bidasoako natura-bideko 'Larrakaitz' 

bidearen tarte horretako segurtasuna hobetu da. Arazo 

, lurzorua arras gaizki baitzegoen.  

 Bailarak lankidetzan jardun da Peio Iriarterekin "Bazt

n. Liburuko irudiek eskualde osoaren aberastasun natu

kusten dute. Liburua, ofizialki, Irunen aurkeztu zen abe

eta Nafarroako Gobernuko kargu instituzionalak bertan

 ere aurkeztu zen: Doneztebe, Igantzi, Bera, Lesaka 

o Baztan eta Bidasoako liburutegietan.  

.urarenbailarak.eus/ web instituzionalean lan egiten hasi

Facebook-en eta Instagram-en, www.facebook.com/

m/urarenbailarak bideak erabilita. Bi kanal horiek 

eneko, hurrenez hurren.  

 

en Bailarak Facebook kanalean: www.facebook.com/urarenbai

 

2017ko maiatza. 

 tuneleko lurzorua 

a. Arazo gehien sortzen 

"Baztan - Bidasoa" 

un naturala, kulturala 

 zen abenduaren 20an, 

k bertan zirela. Liburua 

 Lesaka eta Elizondon. 

iten hasi zen, eta bidea 

ok.com/urarenbailarak 

 horiek 323 eta 171 

urarenbailarak 



 

 

25. irudia. "Bazt

26. irudia. Instagram
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"Baztan- Bidasoa" liburuaren aurkezpenerako kartela. 

 

Instagram-en argitaratua. www.instagram.com/urarenbailarak

 

  

enbailarak 
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EDERBIDEA 

 



 

 

EDERBIDEA 

Nafarroako iparrak, Euskadik et

jarduera ekonomikoak, zerbitzu

dute denek, baita lurraldea osa

duten makina bat ibilbide er

Bidasoako eta Plazaolako natu

"Eurovelo 1" txirrindularientzako

Hain zuzen ere, bide horiek auk

mugikortasun-plan berriak gara

eta bisitan etortzen direnen egu

Testuinguru horretan, Cederna

lotzeko azterlan bat eskatu zue

Nafarroako Gobernuak eta Euro

2007-2013 LGP programaren b

Erkidegoarekin eta Ipar Euskal 

Europa mailako ibilbide ziklisten

Gerora, Nafarroako Gobernuak 

proiektu europarra sustatu zue

mugakideetan bizikletan oinar

Donostia elkartuko dituen tx

turismoan zein aisialdian eta e

mugikortasun-politikak aktibatu

11.ilustrazio

Ederbidea proiektuak 9,4 euro

Funtsak (EGEF) proiektuaren %

lankidetza-programaren bitarte

Nafarroako 11 bazkidek hartzen

Turismo Partzuergoak, Imozko U

Elkarteak.  

Ederbideak lau ekintza nagusi de

1. Bizikletentzako mugaz gaind

ekintzak, beste plan batzue

56 

skadik eta Pirinio Atlantikoak osatzen duten mugaz gain

 zerbitzuek, aisiak eta garraioak lotzen dute.  Edertasun h

aldea osatzen duten eskualdeak eta herriak zeharkatze

ilbide ere; Nafarroako iparraren natura-bide horien 

ko natura-bideak dira, Euskadirekin eta Frantziarekin l

rientzako ibilbidearen bitartez. 

oriek aukera handi ematen dute bizikletan oinarritutako

riak garatzeko, ingurumenarekiko errespetuzkoagoak, e

enen eguneroko bizitzan integratzeko gai.  

Cederna Garalur Elkarteak Plazaolako eta Bidasoako 

katu zuen 2013an, "Gure bideetatik" lankidetza-proiektu

 eta Europar Batasunak elkarrekin finantzatua Nafarroa

maren barnean, xedea izanik Nafarroaren iparra Eus

r Euskal Herriarekin lotuko duen txirrindularientzako bi

 ziklisten bitartez; Eurovelo, kasurako.  

bernuak azterlan hori hartu eta 'Ederbidea' mugaz gaind

tatu zuen, Gipuzkoako, Nafarroako eta Pirinio Atlantiko

an oinarritutako garraio jasangarria finkatzeko, Iruñe

ituen txirrindularitza-plangintza bat, mugaz gaindikoa

an eta eguneroko joan-etorrietan bizikleta erabiltzea su

 aktibatuz.  

1.ilustrazioa. Ederbidea Proiektuaren logotipo ofiziala. 

9,4 euroko aurrekontua dauka, eta Eskualde Garapen

tuaren % 65 finantzatzen du Interreg VA POCTEFA m

n bitartez. Proiektuan Frantziako, Euskal Autonomia E

k hartzen dute parte; besteak beste, Nafarroako Gober

Imozko Udalak, Baztan Bidasoa Turismo Elkargoak eta C

nagusi definitzen ditu:  

gaz gaindiko plan bat landu: plan ziklista, animazio- eta

 batzuekiko alderaketa-azterketak.  

ugaz gaindiko lurraldea 

ertasun handiko paisaia 

harkatzea ahalbidetzen 

horien bide nagusiak 

ziarekin lotzen direnak, 

arritutako tokian tokiko 

agoak, eta bertan bizi 

asoako Natura Bideak 

proiektuaren barnean, 

Nafarroako Mendialdea 

arra Euskal Autonomia 

tzako bide bat sortzea 

gaz gaindiko lankidetza-

Atlantikoetako lurralde 

o, Iruñea, Baiona eta 

gaindikoa, ezarriz, eta 

biltzea sustatuko duten 

 

Garapeneko Europako 

CTEFA mugaz gaindiko 

nomia Erkidegoko eta 

ko Gobernuak, Plazaola 

ak eta Cederna Garalur 

eta sentsibilizazio-



 

 

2. Ibilbide bat egokitu. Ederb

Plazaolako natura-bideak 

Irurtzunen barrena Iruñeare

3. Ohiturak aldatzeko akonpa

udaletako teknikarientzako 

eskolen bidez, eta abar.  

4. Bizikleta garraio-sisteman i

garraiatuz, edo txirrindularie

Cederna Garalur Elkarteak zuz

sustatzeko ekintzetan. Elkartea

proiektuaren aurrekontu osoa

dauden eskualdeetatik haratago

ingurumenean duen eraginagati

ardatz nagusiak egituratzen lagu

 

 

27. irudia. EDERBIDEA proiektua.
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Ederbideak, Nafarroan, bi ibiltarte egokituko ditu:

bideak lotzen dituena, eta Plazaolako garai batek

 Iruñearekin lotzen duena. Guztira 75,5 Km.  

 akonpainamendua: tokian tokiko politika ziklisten gid

ientzako prestakuntza landuta, sentsibilizazio-jardunaldie

 

teman integratu: aparkaleku seguruak sortuz, bizikleta

rindularientzako zerbitzu berriak sortuz.  

teak zuzenean hartzen du parte bizikleta erabiltzen a

Elkartearen parte-hartzea proiektuan oso txikia bada 

tu osoaren % 0,57), Elkartearentzat Ederbidea zuzen

haratago doan lurralde-proiektu estrategikoa da. Batetik

aginagatik, eta bestetik, Nafarroan mugikortasun-sare jas

tzen laguntzen duelako.  

 

roiektua. Bidasoako eta Plazaolako Natura Bideak lotzeko jard

 

ko ditu: Bidasoako eta 

i bateko burdinbidea 

isten gida bat landuta, 

rdunaldien eta bizikleta 

 bizikletak autobusetan 

biltzen animatzeko eta 

ia bada ere (30.000 €, 

ea zuzenki inplikaturik 

Batetik, turismoan eta 

sare jasangarri bateko 

tzeko jarduera-planoa. 



 

 

EMAIT
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EMAITZAK EKONOMIKOAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AKTIBOA
A) ACTIBO EZ KORRONTEA

IV.

A) AKTIBO KORRONTEA
III.

IV.
VI. 
VII.

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA

A)ONDARE GARBIA

A1) FUNTS PROPIOAK

III.

VII.
A3)DIRU LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA JASOTAKO ONDAREAK

B) PASIBO EZ KORRONTEA

III.

C)PASIBO KORRONTEA

III.

BALAN

4 HORNIDURAK
5 USTIAPENAREN BESTELAKO SARRERA

74.-Diru-laguntzak, dohaintzak eta on

75,- Bestelako kudeaketa-sarrerak.

6 LANGILEEN GASTUAK
7 USTIAPENAREN BESTELAKO GASTUAK

8 IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA
10 Zuzkidura-soberakinak
11 IBILGETUA NARRIATZEA ETA BESTERE

790 Exceso y Aplicaciones
690 Deterioros y Pérdidas

A)USTIAPENAREN EMAITZA

12 DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK
13 FINANTZA GASTUAK
18 FINANTZA TRESNEN NARRIADURA ET

B)EMAITZA FINANTZARIOA

C)ZERGA AURRETIKO EMAITZA 

17 MOZKINEN GAINEKO ZERGAK

D)EKITALDIAREN EMAITZA

2017. EKITALDIK
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I. Ibilgetu ukiezina
II. Ibilgetu materiala

IV. Epe luzerako inbertsioak taldeko enpresetan eta
Elkartuetan, epe luzera

V. Inversiones Financieras a largo plazo

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

* Herri Administrazioak eta beste zordun batzuk

IV. Epe motzerako inbertsioak taldeko enpresetan eta enpresa elkartu
VI. Epe motzerako aldizkakotzeak
VII. Esku-dirua eta bestelako aktibo likido baliokideak

GUZTIRA OROKORRA (B+D)

I. Dotación Fundacional

III. Erreserbak
V. Aurreko ekitaldietako emaitzak

VII. Ekitaldiaren emaitza

I. Epe luzerako zuzkidurak
II. Epe luzerako zorrak

1.Kreditu-erakundeekiko zorrak

5 Beste finantza-pasibo batzuk. Fidantzak

III. Epe luzerako zorrak taldeko enpresekin eta enpresa elkartuekin

III. Epe motzerako zorrak
1.Kreditu-erakundeekiko zorrak

3.Epe motzerako zorrak

V. Merkataritza-hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk
1. Hornitzaileak

2. Bestelako hartzekodunak

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

CEDERNA GARALUR ELKARTEA. 2017. URTEA

BALANTZE LABURRA 2017. EKITALDEA IXTEAN

SARRERAK

k eta ondareak

GASTUAK

 BESTERENTZEAGATIKO EMAITZA
caciones  de Provisiones
Pérdidas

DURA ETA BESTERENTZEAGATIKO EMAITZA

CEDERNA GARALUR ELKARTEA. 2017.URTEA

KITALDIKO GALERA ETA IRABAZIEN KONTU LABURTUA

2016 2017
437.820,56 397.691,31

0,00 0,00
413.622,23 387.950,50

3.006,00 0,00

21.192,33 9.740,81
8.182.016,62 2.298.070,31
8.121.511,91 2.286.474,02

252.649,55 74.676,87

7.868.862,36 2.211.797,15

2.274,21 0,00
2.387,14 2.449,14

55.843,36 9.147,15
8.619.837,18 2.695.761,62

2016 2017

-53.001,78 -221.877,12

-283.536,99 -450.469,04
94.613,16 73.221,30

-206.539,26 -523.690,34

-171.610,89 0,00

0,00 0,00

230.535,21 228.591,92

710.863,16 585.366,14
0,00 0,00

533.289,78 419.472,97
532.628,78 418.575,97

661,00 897,00

177.573,38 165.893,17

7.961.975,80 2.332.272,60

487.894,51 500.930,18
487.894,51 500.930,18

7.474.081,29 1.831.342,42
104.227,03 63.086,42

7.369.854,26 1.768.256,00

8.619.837,18 2.695.761,62

2.016 2.017

-103.703,60 -156.729,89
882.826,18 1.160.435,59

404.268,43 555.865,65

478.557,75 604.569,94

-614.451,23 -637.485,29
-87.134,01 -283.269,22

-27.113,43 -27.329,68
-156,21 0,00

0,00 0,00

50.267,70 55.621,51

0,00 0,00
-50.267,70 -41.163,99

0,00 -14.457,52

-50.267,70 -55.621,51

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

BURTUA



 

 

2018ko DIRU SARRE

  

DEIALDIAK / NGrekiko HITZARMENAK 

NEZ/TGE 

SUBVENCION RSE 

NGrekiko HITZARMENA 

ELKARTEKIDEEN KUOTAK ETA LAGUNTZAK

ELKARTEKIDEEN KUOTAK 

JARDUERA ETA ZERBITZUENGATIKO DIRU S

BESTE ZERBITZU BATZUK 

BIDASOAKO NATURA BIDEA BATZUK 

INGRESOS DE E.E. 

EUROPAKO FUNTSAK 

LGP PROIEKTUAK 

LGP 2014-2020 - FUNTZIONAMENDU GASTU

BESTE PROIEKTU BATZUK 

EUROPE DIRECT 

INTERREG 2014-2020 EDERBIDEA 

APLICACIÓN DETERIORO  INSTR. FINANCIER

DIRU SARRERAK GUZTIRA 

*** De la cifra de cuotas 2018=471.768,84 d

dotacional de la entidad.  
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CEDERNA GARALUR ELKARTEA 

U SARREREN AURREKONTUA ETA 2017an GAUZATUTAK

2017ko 
AURREKONTUA 

2017
GAUZATU

304.830,44 305

154.830,44 154

0,00 

150.000,00 150

NTZAK 339.667,31 488

339.667,31 488

 DIRU SARRERAK 29.163,44 115

3.433,80 

25.729,64 

0,00 104

253.535,21 250

230.535,21 230

U GASTUAK 230.535,21 230

23.000,00 

19.500,00 

3.500,00 

NANCIEROS:START UP 0,00 

927.196,40 1.184

768,84 destinaremos al presupuesto 336.077,09 y el resto 135

 

 

 

 

 

 

ATUTAKOA 

2017ko 
GAUZATUTAKOA 

2018ko 
AURREKONTUA 

305.830,44 305.650,00 

154.830,44 155.650,00 

1.000,00 0,00 

150.000,00 150.000,00 

488.959,44 336.077,09 

488.959,44 336.077,09 

115.610,50 6.884,58 

10.623,24 6.884,58 

14.883,58 0,00 

104.987,26 0,00 

250.035,21 228.591,92 

230.535,21 228.591,92 

230.535,21 228.591,92 

19.500,00 0,00 

19.500,00 0,00 

0,00 0,00 

9.668,48 0,00 

1.184.987,65 877.203,59 

resto 135.691,75 será para reserva 



 

 

I. LANGILEEN GASTUAK

I.1 Soldatak eta lansariak eta gizarte-segurantza  

II. ORDEZKARITZA GASTUAK ETA JOAN-ETORRIENGATIKO GASTUA

II.1 Ordezkaritza eta publizitatea

II.2 Joan-etorriak eta ordezkaritzak

III. LOKALEN GASTUAK

III.1 Eraikina konpontzea, mantentzea eta zaintzea

III.2 Elektrizitatea eta ura

III.3 Antsoaingo egoitzako telefonoak, beste batzuk

III.5 Agentzien beste gastu batzuk

IV. BESTE GASTU ARRUNT BATZUK

IV.1 Materiala. Amortizazioa

IV.4 Bulego-materiala

IV.5 Posta, mezularitza

IV.6 Finantza-gastuak

IV.7 Itzulpenak - Beste zerbitzu batzuk

IV.9 Profesionalak ez diren beste batzuk

V. BESTELAKO GASTUAK ETA KONTRATAZIOAK

VI. USTIAPENEKO BESTE GASTU BATZUK 

Merkataritza-eragiketengatiko galerak, narriadura eta zuzkidura

Merkataritza-eragiketengatiko galerak, narriadura eta zuzkidura

GASTUAK GUZTIRA

DIRU SARRERAK GUZTIRA

CEDERNA GARALUR ELKARTEA GASTUAK

VII. FINANTZA TRENAK BESTERENTZEAGATIKO NARRIADURA ETA EM

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

IV.2 programa informatikoak eta zerbitzu telematikoak. Telecom 

IV.3 Harpidetzak, liburuak eta dokumentuak, fotokopiak

IV.8 Profesional independenteen laguntza
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704.405,16

704.405,16

 GASTUAK 41.918,46

0,00

41.918,46

TEJE (Agentziak) 17.028,46

LGP- Funtzionamendu-gastuak 2014-2020 8.000,00

NGrekiko HITZARMENA Gastuak 2.420,73

EUROPE DIRECT 1.000,00

EDERBIDEA 500,00

Gerentzia 4.000,00

Lehendakaritza 2.500,00

Egiturako bidaia-gastuak 6.469,27

29.810,72

850,00

7.227,92

11.000,00

7.684,80

3.048,00

116.362,06

29.000,00

10.547,00

2.200,00

2.400,00

260,00

43.425,63

6.200,00

11.500,00

10.829,43

34.700,00

LGP - FUNTZIONAMENDUA2014-2020 24.200,00

NASEI-E.E

NASUVINSA 6.000,00

BESTE PROIEKTU BATZUK

EUROPE DIRECT 4.000,00

NGrekiko HITZARMENA 500,00

0,00

zuzkidura-bariazioak 0,00

0,00

zuzkidura-bariazioak 0,00

927.196,40

927.196,40

CEDERNA GARALUR ELKARTEA

2017ko AURREKONTUA

A ETA EMAITZA

elecom laguntza

652.368,87 676.600,00

652.368,87 676.600,00

22.267,57 26.782,39

0,00 0,00

22.267,57 26.782,39

6.926,78 10.782,39

5.482,72 5.000,00

2.608,39 2.000,00

119,50 0,00

0,00 0,00

1.117,61 2.000,00

1.136,00 2.000,00

4.876,57 5.000,00

28.643,24 29.766,95

57,20 80,53

5.715,24 5.996,10

9.827,43 10.538,90

9.994,17 10.101,42

3.049,20 3.050,00

112.712,90 134.054,25

27.329,68 29.000,00

9.719,10 10.547,60

1.577,18 2.200,00

2.007,10 2.400,00

411,73 260,00

41.163,99 39.936,30

3.775,69 6.200,00

11.784,77 11.500,00

14.943,66 32.010,35

145.999,19 10.000,00

22.322,53 10.000,00

104.211,48

7.260,00

11.770,71

105,20

329,27

198.869,88 0,00

198.869,88 0,00

24.126,00 0,00

24.126,00 0,00

1.184.987,65 877.203,59

1.184.987,65 877.203,59

2018ko AURREKONTUA
2017ko 

GAUZATUTAKOA
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