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1.0. 
SARRERA. 



 

 

AURKEZPENA  

Cederna Garalur Elkartea “Nafarroako Mendialdea” 
deritzon lurraldean lan egiten duen irabazi asmorik 
gabeko tokiko ekintza-
Mendialdea ia 5.000 km
Nafarroako iparrean; bertan, 80.000 pertsona bizi 
dira, 120 udalerritan. 

Elkartea 1991n sortu zen, Nafarroako Mendialdearen 
ekonomia- eta gizarte
Horretarako, lurraldeko eragileekin lankidetza estuan dihar
herritarren bizi-kalitatea hobetuko duten politika berritzaileak abian jartzeko.

Gaur egun, Nafarroako Mendialdean Foru Erkidegoko udalerrian % 44 aurkitzen dugu, 
eta bertan populazioaren %15a bizi da.  Hau populazioaren dispertsioar
eskualderen despopulaltzearen adierazle da, eta egoera honek mugatu egiten ditu 
proiektuak aurrera eramateko tokiko erakundeek eskuragarri dituzten errekurtso eta 
zerbitzuak. 

Gure lurraldearen berezitasun honek gure Elkartearen eguneroko lan
egiten du, memoria honen bigarren zatiak erakusten duen bezala.  Aurten lehenengo 
aldiz biltzen dugu Cederna Garalurren Memoria orokorrean tokiko egitasmoei ematen 
diegun laguntza.    

Horrela, Elkarteak lankidetza aktiboan dihardu zerbitzu pu
finkatzen, tokian tokiko despopulazioa saihesteko eta ‘Nafarroako Mendialdea' landa
eremua sustatzeko, familia

Gaur egun, Cederna Garalur Elkarteak 140 elkartekide ditu:
enpresa-erakundeak, nekazaritzako erakunde profesionalak eta gizarte
eta landa-turismoko entitateak.

1.Irudia. Cederna Garalur

Aldi berean, Cederna Garalur Elkartea "Espainiako Landa Garapenerako Sareko" 
(REDR) kidea da, baita Nafarroako Marketin Klubekoa eta ANELekoa ere (Nafarroako 
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Cederna Garalur Elkartea “Nafarroako Mendialdea” 
deritzon lurraldean lan egiten duen irabazi asmorik 

-taldea da. Nafarroako 
000 km2 dituen lurraldea da, 

Nafarroako iparrean; bertan, 80.000 pertsona bizi 

Elkartea 1991n sortu zen, Nafarroako Mendialdearen 
eta gizarte-garapena bultzatzeko. 

Horretarako, lurraldeko eragileekin lankidetza estuan dihardu lurraldean bertan, 
kalitatea hobetuko duten politika berritzaileak abian jartzeko.

Gaur egun, Nafarroako Mendialdean Foru Erkidegoko udalerrian % 44 aurkitzen dugu, 
eta bertan populazioaren %15a bizi da.  Hau populazioaren dispertsioar
eskualderen despopulaltzearen adierazle da, eta egoera honek mugatu egiten ditu 
proiektuak aurrera eramateko tokiko erakundeek eskuragarri dituzten errekurtso eta 

Gure lurraldearen berezitasun honek gure Elkartearen eguneroko lan
egiten du, memoria honen bigarren zatiak erakusten duen bezala.  Aurten lehenengo 
aldiz biltzen dugu Cederna Garalurren Memoria orokorrean tokiko egitasmoei ematen 

Horrela, Elkarteak lankidetza aktiboan dihardu zerbitzu publikoak eta ekonomia
finkatzen, tokian tokiko despopulazioa saihesteko eta ‘Nafarroako Mendialdea' landa
eremua sustatzeko, familia- eta lan-bizitzako proiektu gisa.  

Gaur egun, Cederna Garalur Elkarteak 140 elkartekide ditu: entitate publikoak, 
erakundeak, nekazaritzako erakunde profesionalak eta gizarte
turismoko entitateak.   

1.Irudia. Cederna Garalur-era elkartutako erakundeak.. 

Aldi berean, Cederna Garalur Elkartea "Espainiako Landa Garapenerako Sareko" 
R) kidea da, baita Nafarroako Marketin Klubekoa eta ANELekoa ere (Nafarroako 

108

Erakunde publikoak

Enpresaburuen elkarteak

Nekazaritzako elikagaiak

GizarteEekonomia

Ingurunea

Emakumeen elkarteak

Nekazaritza-arloko sindikatuak

Hedabideak

Turismoa, Merkataritza eta 
Artisautza
Beste batzuk

Energia

du lurraldean bertan, 
kalitatea hobetuko duten politika berritzaileak abian jartzeko.  

Gaur egun, Nafarroako Mendialdean Foru Erkidegoko udalerrian % 44 aurkitzen dugu, 
eta bertan populazioaren %15a bizi da.  Hau populazioaren dispertsioaren eta hainbat 
eskualderen despopulaltzearen adierazle da, eta egoera honek mugatu egiten ditu 
proiektuak aurrera eramateko tokiko erakundeek eskuragarri dituzten errekurtso eta 

Gure lurraldearen berezitasun honek gure Elkartearen eguneroko lana baldintzatu 
egiten du, memoria honen bigarren zatiak erakusten duen bezala.  Aurten lehenengo 
aldiz biltzen dugu Cederna Garalurren Memoria orokorrean tokiko egitasmoei ematen 

blikoak eta ekonomia-ehuna 
finkatzen, tokian tokiko despopulazioa saihesteko eta ‘Nafarroako Mendialdea' landa-

entitate publikoak, 
erakundeak, nekazaritzako erakunde profesionalak eta gizarte-, kultura-, kirol- 

 

Aldi berean, Cederna Garalur Elkartea "Espainiako Landa Garapenerako Sareko" 
R) kidea da, baita Nafarroako Marketin Klubekoa eta ANELekoa ere (Nafarroako 

Enpresaburuen elkarteak

arloko sindikatuak

Turismoa, Merkataritza eta 



 

 

Lan Enpresen Elkartea). Halaber, Nafarroako Turismo Kontseiluan parte hartzen du, 
baita Nafarroako Lurralde Estrategiaren Gizarte Kontseiluan ere.

1. 

Udalek 

Abaurregaineko Udala 

Abaurrepeko Udala 

Oibarko Udala 

Altsasuko Udala 

Agoizko Udala 

Araizko Udala 

Arakil Ibarreko Udala 

Aranoko Udala 

Arantzako Udala 

Arbizuko Udala 

Artziko 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 

Garaioako Udala 

Gardeko Udala 
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Lan Enpresen Elkartea). Halaber, Nafarroako Turismo Kontseiluan parte hartzen du, 
baita Nafarroako Lurralde Estrategiaren Gizarte Kontseiluan ere. 

 taula. Elkartutako erakundeen koadroa. 

Udalek 

Irurtzungo Udala 

Izabako Udala 

Iturengo Udala 

Itzagaondo Ibarreko Udala 

Itzaltzuko Udala 

Jaurrietako Udala 

Xabierreko Udala 

Lakuntzako Udala 

Larraungo Udala 

Leatxeko 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 

Saldiasko Udala 

Zangozako Udala 

Sartzeko Udala 

Sunbillako Udala 

Uharte Arakileko Udala 

Ultzama Ibarreko Udala 

Untziti Ibarreko Udala 

Urdazubiko Udala 

Urdiaingo Udala 

Urraulgoitiko Udala 

Urraulbeitiko Udala 

Lan Enpresen Elkartea). Halaber, Nafarroako Turismo Kontseiluan parte hartzen du, 

 



 

 

Garraldako Udala 

Goizuetako Udala 

Gorzako Udala 

Hiriberri Aezkoako Udala 

Ibargoitiko Udala 

Igantziko Udala 

Imozko Udala 

Irañetako Udala 

 

 

IBARREKO BATZARRAK ETA MANKOMUNITATEEK

Erronkari Ibarreko Batzarra 

Aezkoa Ibarreko Batzarra 

Zaraitzu Ibarreko Batzarra 

Sakanako Mankomunitatea 

 

ERAKUNDE SEKTORIALAK 

Sakanako Enpresaburuen Elkartea (AES)

AHRN (Nafarroako Landa Hotelen Elkartea)

AMUR (Nafarroako landa-eremuetako emakumeen elkartea)

ANEL (Nafarroako Gizarte Ekonomiako Enpresen Elkartea)

APOPILO, Baztango Alojamendu tiristikoen Elkartea

ARESPA (Ondare Historikoa Berriztatzen duten Enpresen Espainiako Elkartea)

ASPACE 

BKZ (Bidasoa Kultur Zerbitzuak, SM)

CAIXA BANK 

Nafarroako Merkataritza eta Industria Ganbera

CPAEN NNPEK (Nafarroako Nekazaritza Produkzio Ekologikoaren Kontseilua)

Denok Bat Federazioa 

EHNE (Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna)

Ernaizu Kooperatiba 

'Etxeko, sozietate mikrokooperatiba

FORESNA/ZURGAIA (Nafarroako Baso Elkartea)

Nafarroak Bizirik Fundazioa 

Sustrai Erakuntza Fundazioa 

Granja Escuela de Ultzama 

GURELUR (Ingurune naturala babesteko Nafarroako funtsa)

JOSENEA (lan-elkartea) 

Nafarroako Bizirik 

Nafarroako Elikagai Artisauen Elkartea

Nafarroako Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa

NAPARBIDEAK (Nafarroako ohiko artisau

NAPARLUR (elikadura-arlokoak ez diren esku

Sakana Garapen Agentzia 

Sakanako Dendari, Ostalari eta Zerbitzuen Elkartea

UAGN (Nafarroako nekazarien eta abeltzainen batasuna)

UCAN (Nafarroako nekazaritza-kooperatiben batas

Zuhaitz Zaharren Lagunak 
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Urrozko Udala 

Urrotz Hiriko Udala 

Urzainkiko Udala 

Uztarrozeko Udala 

Bidankozeko Udala 

Esako Udala 

Ziordiko Udala 

Zubietako Udala 

Zugarramurdiko Udala 

MANKOMUNITATEEK 

Sakanako Enpresaburuen Elkartea (AES) 

AHRN (Nafarroako Landa Hotelen Elkartea) 

eremuetako emakumeen elkartea) 

ANEL (Nafarroako Gizarte Ekonomiako Enpresen Elkartea) 

APOPILO, Baztango Alojamendu tiristikoen Elkartea 

ESPA (Ondare Historikoa Berriztatzen duten Enpresen Espainiako Elkartea) 

BKZ (Bidasoa Kultur Zerbitzuak, SM) 

Nafarroako Merkataritza eta Industria Ganbera 

CPAEN NNPEK (Nafarroako Nekazaritza Produkzio Ekologikoaren Kontseilua) 

EHNE (Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna) 

'Etxeko, sozietate mikrokooperatiba 

FORESNA/ZURGAIA (Nafarroako Baso Elkartea) 

R (Ingurune naturala babesteko Nafarroako funtsa) 

Nafarroako Elikagai Artisauen Elkartea 

Nafarroako Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa 

NAPARBIDEAK (Nafarroako ohiko artisau-elikagaien Elkarte Kooperatiboa) 

arlokoak ez diren esku-langileen Nafarroako elkartea) 

Sakanako Dendari, Ostalari eta Zerbitzuen Elkartea 

UAGN (Nafarroako nekazarien eta abeltzainen batasuna) 

kooperatiben batasuna) 

 



 

 

CEDERNA GARALUR ELKARTEKO GOBERNU

Elkartearen estatutuen arabera, batzar nagusia, zuzendaritza
betearazlea eta presidentetza dira elkartearen gobernu
Elkarteko gobernu-organoak parekideak izanen dira; xede horretarako, sexu bakoitzak 
% 40 eta & 60 bitarteko ordezkaritza izanen du.

Batzar Nagusia.  
 

Batzar nagusia da Elkartearen organo subiranoa eta gorena, eta 
elkartutako erakunde guztiek osatzen dute.
g
handieneko aferak lantzen ditu.

  

%Zuzendaritza 
Batzordea. 

Elkartearen gobernu, kudeaketa, administrazio eta 
ordezkapenerako kide anitzeko organoa da. Eskualdeko erakunde 
publikoetako 17 ordezkari
eta bestelako elkarte eta erakundetako 4 ordezkarik osatzen dute

  

%Batzorde 
Betearazlea.  

Kide anitzeko organoa da: bere lurralde
aurkeztutako proiektuak bultzatzen, aztertzen, irizpena ematen, 
e

Zuzendaritza
erakundeetako 9 kide ordezkarik, erakunde sektorialetako 8 
ordezkarik, eta gizarte

  

%Presidentetza.  
Elkartearen organo betearazlea da,
legala du. Kide anitzeko aginte
egikaritze
 

 

ERAKUNDE PUBLIKOAK: 17
Aezkoa 

Agoitz  

Arakil  
Aranatz  
Baztan 
Bortziriak  
Burunda  
Zangozerria 
Erroibar-Esteribar 
Larraun 
Leitzaran  
Irunberri 
Malerreka - Bertizarana 
Erronkari 
Zaraitzu 
Zangoza 

Ultzama 

2. taula. Cederna Garalur Elkartearen zuzend
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CEDERNA GARALUR ELKARTEKO GOBERNU-ORGANOAK  

Elkartearen estatutuen arabera, batzar nagusia, zuzendaritza-batzordea, batzorde 
betearazlea eta presidentetza dira elkartearen gobernu-organoak. Estatutuen arabera, 

organoak parekideak izanen dira; xede horretarako, sexu bakoitzak 
% 40 eta & 60 bitarteko ordezkaritza izanen du. 

Batzar nagusia da Elkartearen organo subiranoa eta gorena, eta 
elkartutako erakunde guztiek osatzen dute.
garrantzizko agiri organikoak onartzen ditu, eta garrantzi 
handieneko aferak lantzen ditu. 
 
Elkartearen gobernu, kudeaketa, administrazio eta 
ordezkapenerako kide anitzeko organoa da. Eskualdeko erakunde 
publikoetako 17 ordezkarik, gizarte-erakundeetako 13 ordezkarik 
eta bestelako elkarte eta erakundetako 4 ordezkarik osatzen dute
 

Kide anitzeko organoa da: bere lurralde-eremuan elkartera 
aurkeztutako proiektuak bultzatzen, aztertzen, irizpena ematen, 
erabakitzen eta bideratzen ditu.  

Zuzendaritza-batzordeko 19 ordezkarik osatzen dute: toki
erakundeetako 9 kide ordezkarik, erakunde sektorialetako 8 
ordezkarik, eta gizarte-erakundeetako bi ordezkarik
 

Elkartearen organo betearazlea da, eta Elkartearen ordezkapen 
legala du. Kide anitzeko aginte-, administrazio-, kudeaketa
egikaritze-organoak deitzen ditu eta horien buru da.
 

RAKUNDE PUBLIKOAK: 17  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 

 

2. taula. Cederna Garalur Elkartearen zuzendaritza-batzordeko kideak

batzordea, batzorde 
organoak. Estatutuen arabera, 

organoak parekideak izanen dira; xede horretarako, sexu bakoitzak 

Batzar nagusia da Elkartearen organo subiranoa eta gorena, eta 
elkartutako erakunde guztiek osatzen dute. Elkartearen 
arrantzizko agiri organikoak onartzen ditu, eta garrantzi 

Elkartearen gobernu, kudeaketa, administrazio eta 
ordezkapenerako kide anitzeko organoa da. Eskualdeko erakunde 

erakundeetako 13 ordezkarik 
eta bestelako elkarte eta erakundetako 4 ordezkarik osatzen dute. 

eremuan elkartera 
aurkeztutako proiektuak bultzatzen, aztertzen, irizpena ematen, 

batzordeko 19 ordezkarik osatzen dute: toki-
erakundeetako 9 kide ordezkarik, erakunde sektorialetako 8 

erakundeetako bi ordezkarik 

eta Elkartearen ordezkapen 
, kudeaketa- eta 

organoak deitzen ditu eta horien buru da. 

13 
Turismoa, merkataritza, zerbitzuak eta 4 

Lehen sektorea, ingurumena eta baso- 4 

Industria eta enpresaburuen elkarteak   3 
2 
 

4 
1 
1 

arloko 1 

1 

batzordeko kideak 



 

 

LAN ESTRATEGIA.  

LEADER metodologia ezartzea: “tokiko baliabideak, soluzio globalak”.

Cederna Garalur Elkartearen lan
du. Tokiko baliabideak darabiltza ikuspegi oso batekin tokian 
bultzatzeko, enpleguan, bizi

Jarduera ekonomikoari dagokionez, erakunde publikoen ardura da a
zerbitzu publikoak hobetzea, eta enpresa

Ekimen pribatua eta publikoa batzeak aukera ematen du biztanleria erakartzeko eta 
bertakoa lurraldean mantentzeko, horrela despopulazioa saihestuz.

1. irudia. Azienda azoka Lesaka
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LEADER metodologia ezartzea: “tokiko baliabideak, soluzio globalak”.

Cederna Garalur Elkartearen lan-estrategiak LEADER “bottom-up” ikuspegia ezartzen 
du. Tokiko baliabideak darabiltza ikuspegi oso batekin tokian tokiko garapena 
bultzatzeko, enpleguan, bizi-kalitatean eta gobernantzan eraginez.  

Ikuspegi horren arabera, elkartearen lanaren 
oinarria elkartea definitzen duten balioak dira; 
besteak beste, lurraldearekiko hurbiltasuna, 
berdintasuna edo parte-hartzea.

Elkarteak Nafarroako Mendialdeko baliabide 
endogenoak erabiltzen ditu (besteak beste, 
lehen sektorea, basogintza, eskulangintza, 
ondarea nahiz turismoa) enpresa
sendotzeko zutabe gisa.  

Jarduera ekonomikoari dagokionez, erakunde publikoen ardura da a
zerbitzu publikoak hobetzea, eta enpresa-eskaintza osatzea.  

Ekimen pribatua eta publikoa batzeak aukera ematen du biztanleria erakartzeko eta 
bertakoa lurraldean mantentzeko, horrela despopulazioa saihestuz.   

irudia. Azienda azoka Lesakan. Iturria: Irantzu Pastor. 

 

LEADER metodologia ezartzea: “tokiko baliabideak, soluzio globalak”. 

up” ikuspegia ezartzen 
tokiko garapena 

Ikuspegi horren arabera, elkartearen lanaren 
oinarria elkartea definitzen duten balioak dira; 
besteak beste, lurraldearekiko hurbiltasuna, 

hartzea.  

Elkarteak Nafarroako Mendialdeko baliabide 
endogenoak erabiltzen ditu (besteak beste, 
lehen sektorea, basogintza, eskulangintza, 
ondarea nahiz turismoa) enpresa-ehuna 

Jarduera ekonomikoari dagokionez, erakunde publikoen ardura da azpiegitura eta 

Ekimen pribatua eta publikoa batzeak aukera ematen du biztanleria erakartzeko eta 

 

n. Iturria: Irantzu Pastor.  



 

 

Balioak.   

Sortu zenetik 30 urte hauetan, Cederna Garalur Elkartea Nafarroako Mendialdeko 
eragile politiko, sozial eta ekonomikoen ordezkaritza eta eztabaida

Cederna Garalur Elkartea, Tokiko Ekintza Talde
ezartzen du. Tokiko garapenerako estrategia globalak garatzen ditu, landa
premia eta baliabide endogenoetatik abiatuta.

Despopulazioaren aurka borrokatzeko, Elkartearen lana honako balio hauen ingurukoa 
da: lurraldea duen presentzia, parte

Lurraldea: Nafarroako 
Mendialdea 

Nafarroako Mendialdea lurralde zabala da, 5.000 km2 eta 493 
biztanleria
bakoitzaren giza, on
Cederna Garalur Elkartearen lan

Parte-hartzea 

Eskualde
herritarren, erakunde publikoen eta enpresen parte
du Nafarroako Men
konponbideak bilatze aldera.

Lankidetza 
Cederna Garalur Elkarteak lankidetza bultzatzen du tokian
eskualde
tokiko garapenerako eragilea izan dadin.

Aukera-berdintasuna 

Cederna Garalur Elkartearen ekintzen xedea da gizarte
inklusiboa eta aukera
eremu guztietan, eta bide horretan protagonismo berezia ematen zaie 
emakumeei eta gazteei.

 

2. irudia. Landarte programaren aurkezpena Lizoain
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Sortu zenetik 30 urte hauetan, Cederna Garalur Elkartea Nafarroako Mendialdeko 
eragile politiko, sozial eta ekonomikoen ordezkaritza eta eztabaida-foro irekia izan da.

Cederna Garalur Elkartea, Tokiko Ekintza Talde den aldetik, “LEADER” metodologia 
ezartzen du. Tokiko garapenerako estrategia globalak garatzen ditu, landa
premia eta baliabide endogenoetatik abiatuta.  

Despopulazioaren aurka borrokatzeko, Elkartearen lana honako balio hauen ingurukoa 
rraldea duen presentzia, parte-hartzea, lankidetza eta aukera-berdintasuna.

Nafarroako Mendialdea lurralde zabala da, 5.000 km2 eta 493 
biztanleria-entitate dituena. Lurraldearen hedadurak eta eskualde 
bakoitzaren giza, ondare eta ekonomia ezaugarriek markatzen dute 
Cederna Garalur Elkartearen lan-metodologia. 

Eskualde-mailan zein maila globalean, Cederna Garalur Elkarteak 
herritarren, erakunde publikoen eta enpresen parte
du Nafarroako Mendialdearen bizi-kalitatea hobetuko duten 
konponbideak bilatze aldera. 

Cederna Garalur Elkarteak lankidetza bultzatzen du tokian
eskualde-mailan, nazioan, baita Europa mailan ere, lankidetza hori 
tokiko garapenerako eragilea izan dadin. 

Cederna Garalur Elkartearen ekintzen xedea da gizarte
inklusiboa eta aukera-berdintasuna lortzea gizarte
eremu guztietan, eta bide horretan protagonismo berezia ematen zaie 
emakumeei eta gazteei. 

ia. Landarte programaren aurkezpena Lizoain-Arriasgoiti. 2020/06/25.

Sortu zenetik 30 urte hauetan, Cederna Garalur Elkartea Nafarroako Mendialdeko 
foro irekia izan da.  

den aldetik, “LEADER” metodologia 
ezartzen du. Tokiko garapenerako estrategia globalak garatzen ditu, landa-lurraldeen 

Despopulazioaren aurka borrokatzeko, Elkartearen lana honako balio hauen ingurukoa 
berdintasuna.  

Nafarroako Mendialdea lurralde zabala da, 5.000 km2 eta 493 
entitate dituena. Lurraldearen hedadurak eta eskualde 

dare eta ekonomia ezaugarriek markatzen dute 

mailan zein maila globalean, Cederna Garalur Elkarteak 
herritarren, erakunde publikoen eta enpresen parte-hartzea bultzatzen 

kalitatea hobetuko duten 

Cederna Garalur Elkarteak lankidetza bultzatzen du tokian-tokian, 
mailan, nazioan, baita Europa mailan ere, lankidetza hori 

Cederna Garalur Elkartearen ekintzen xedea da gizarte-garapen 
berdintasuna lortzea gizarte- eta lan-bizitzaren 

eremu guztietan, eta bide horretan protagonismo berezia ematen zaie 

 

Arriasgoiti. 2020/06/25. 



 

 

Xedea. 

Cederna Garalur Elkartearen azken helburua da Nafarroako Mendialdearen garapen 
endogenoa, jasangarria eta bateratua suspertzea: 

Garapen endogenoa Nafarroako Mendialdeko giza, eko
baliabideak identifikatu eta baliatu.  

Garapen jasangarria Ingurumenaren eta ekonomiaren ikuspuntutik.

Garapen harmonizatua eta 
solidarioa 

Esperientziak trukatzea ahalbidetu eta esku hartzeko elementu 
komunak identifikatu, N
ekonomia

 

 

Ikuspegia: Tokiko Garapen Agentziak (TGAk)

LEADER metodologiak berarekin dakar eskualdeen premien, erronken eta baliabideen 
hurbileko eta berariazko ezagutza, tokiko garapenera
eskualde bakoitzaren errealitate berezietara egokituta.

Cederna Garalur Elkarteak biztanleria
lurralde zabal baten kudeaketan aplikatu behar du filosofia hori.
eraginkor eta efizientean heltzeko, Elkarteak zortzi Tokiko Garapen Agentziatan banatu 
du Nafarroako Mendialdea; agentzia bakoitza Tokiko Garapen Eragile batek (TGE) 
dinamizatzen du.  
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Cederna Garalur Elkartearen azken helburua da Nafarroako Mendialdearen garapen 
garria eta bateratua suspertzea:  

Nafarroako Mendialdeko giza, ekonomia-, kultura-
baliabideak identifikatu eta baliatu.   
Ingurumenaren eta ekonomiaren ikuspuntutik. 

Esperientziak trukatzea ahalbidetu eta esku hartzeko elementu 
komunak identifikatu, Nafarroako Mendialdeko herri guztien giarte
ekonomia-kohesioa errazteko. 

Ikuspegia: Tokiko Garapen Agentziak (TGAk) 

LEADER metodologiak berarekin dakar eskualdeen premien, erronken eta baliabideen 
hurbileko eta berariazko ezagutza, tokiko garapenerako proposamenak dinamizatzeko, 
eskualde bakoitzaren errealitate berezietara egokituta.  

Cederna Garalur Elkarteak biztanleria- eta ekonomia-desberdintasun handiak dituen 
lurralde zabal baten kudeaketan aplikatu behar du filosofia hori. Bere lanari modu 

ginkor eta efizientean heltzeko, Elkarteak zortzi Tokiko Garapen Agentziatan banatu 
du Nafarroako Mendialdea; agentzia bakoitza Tokiko Garapen Eragile batek (TGE) 

Diziplina anitzeko profil profesionala da, 
bere eskualdeko baliabideen, pr
eta aukeren ezagutza sakona duena.
Garapen Eragileak presentzia fisiko 
etengabea du bere lurraldean, eta 
lankidetza estuan dihardu tokiko 
erakundeekin, herritarrekin eta 
enpresekin zerbitzu berriak eta 
enplegu-aukerak sortzeko.

Hartara, TGEek honako
dihardute: lurralde-azterketak eta 
analisiak egiten, finantzaketa
bilatzen, eskualdeko plan estrategikoak 
garatzen, tokiko foroetan parte hartzen, 
Agenda 21ak eta enplegua sustatzen.

Cederna Garalur Elkartearen azken helburua da Nafarroako Mendialdearen garapen 

- eta natura- 

Esperientziak trukatzea ahalbidetu eta esku hartzeko elementu 
afarroako Mendialdeko herri guztien giarte- eta 

LEADER metodologiak berarekin dakar eskualdeen premien, erronken eta baliabideen 
ko proposamenak dinamizatzeko, 

desberdintasun handiak dituen 
Bere lanari modu 

ginkor eta efizientean heltzeko, Elkarteak zortzi Tokiko Garapen Agentziatan banatu 
du Nafarroako Mendialdea; agentzia bakoitza Tokiko Garapen Eragile batek (TGE) 

Diziplina anitzeko profil profesionala da, 
bere eskualdeko baliabideen, premien 
eta aukeren ezagutza sakona duena. 
Garapen Eragileak presentzia fisiko 
etengabea du bere lurraldean, eta 
lankidetza estuan dihardu tokiko 
erakundeekin, herritarrekin eta 
enpresekin zerbitzu berriak eta 

aukerak sortzeko.  

Hartara, TGEek honako gai hauetan 
azterketak eta -

analisiak egiten, finantzaketa-iturriak 
bilatzen, eskualdeko plan estrategikoak 
garatzen, tokiko foroetan parte hartzen, 
Agenda 21ak eta enplegua sustatzen. 



 

 

CEDERNA GARALUR ELKARTEAREN ZERBITZUAK 

Zerbitzuen gutuna  

Elkarteak 2018an jasotako zerbitzuen gutunean honako jarduera hauek sartu dira:

1 Garapenerako estrategia landu, Nafarroako Mendialdeko ezaugarrietara eta erronketara 
egokitua. Estrategia hori eskualde

2 Nafarroako Mendialdeko ekonomia
mesedegarri izanen diren baliabideen, ekintzen eta proiektuen inguruan.

3 Toki Administrazioak, Autonomikoak, Estatukoak eta Europakoak sentsibilizatu, Nafarroako 
Mendialdeko baliabide endogenoei albait etekinik handiena ateratzeko, Mendialdearen garapen 
iraunkorra lortze aldera. 

4 Parte-hartze aktiboko lurraldeko lantaldeak sortu, eragile publikoei, pribatuei eta gizarte
arlokoei zabalik, toki-garapenerako orienta
sustatzeko eta erabakitzeko.

5 Prestakuntza-, ikerketa- 
Nafarroako Mendialdearen garapenak dituen arazoei buruz.

6 Nafarroako Mendialdeko garapenari eta beste eskualde eta/edo lurralde batzuekiko lankidetzari 
buruzko programak edo proiektuak landu, sustatu, bultzatu, horietan parte hartu eta kudeatu.

7 Landa-garapenaren arloan Elkarteko kideen artean (barruan) lankidetza eta esperientzien e
metodologien trukea sustatu, eta kanpoan, Cederna Garalur Elkartearen antzeko erakundeekin.

8 Nafarroako Mendialde osoari zerbitzu profesionalak eman, dohainik nahiz ordainduz:
erakundeak, enpresak eta herritarrak.

9 Finantzaketa-iturriak bilatu,
dituzten proiektuetarako. 

10 Emakumeen eta gizonen arteko aukera
oinarrizko zerbitzu publikoak, egokiak eta nahikoak, sustatu.

11 Elkartutako erakundeen eta elkartearen zerbitzuak erabiltzen dituzten pertsonen hizkuntza
eskubideak errespetatuak izateko eta eskubide horiek betetzeko konpromisoa.

3. irudia. “Jakiak ehuntzen” proiektua aurkezteko saioa. Aribe (2020/11/1)
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CEDERNA GARALUR ELKARTEAREN ZERBITZUAK  

Elkarteak 2018an jasotako zerbitzuen gutunean honako jarduera hauek sartu dira:

Garapenerako estrategia landu, Nafarroako Mendialdeko ezaugarrietara eta erronketara 
Estrategia hori eskualde-mailan eta Mendialde osoan planteatzen da

Nafarroako Mendialdeko ekonomia- eta gizarte-ehuna sentsibilizatu, haien interesentzat 
mesedegarri izanen diren baliabideen, ekintzen eta proiektuen inguruan. 
Toki Administrazioak, Autonomikoak, Estatukoak eta Europakoak sentsibilizatu, Nafarroako 
Mendialdeko baliabide endogenoei albait etekinik handiena ateratzeko, Mendialdearen garapen 

hartze aktiboko lurraldeko lantaldeak sortu, eragile publikoei, pribatuei eta gizarte
garapenerako orientazioa eta ekintza nagusiak identifikatzeko, adosteko, 

sustatzeko eta erabakitzeko. 
 eta informazio-jarduerak sustatu, antolatu, garatu eta hedatu; 

Nafarroako Mendialdearen garapenak dituen arazoei buruz. 
garapenari eta beste eskualde eta/edo lurralde batzuekiko lankidetzari 

buruzko programak edo proiektuak landu, sustatu, bultzatu, horietan parte hartu eta kudeatu.
garapenaren arloan Elkarteko kideen artean (barruan) lankidetza eta esperientzien e

metodologien trukea sustatu, eta kanpoan, Cederna Garalur Elkartearen antzeko erakundeekin.
Nafarroako Mendialde osoari zerbitzu profesionalak eman, dohainik nahiz ordainduz:
erakundeak, enpresak eta herritarrak. 

iturriak bilatu, bai erakundearen jardueretarako, bai lurraldeko eragileek landuko 

Emakumeen eta gizonen arteko aukera-berdintasuna eta diskriminaziorik eza bermatuko duten 
oinarrizko zerbitzu publikoak, egokiak eta nahikoak, sustatu. 

artutako erakundeen eta elkartearen zerbitzuak erabiltzen dituzten pertsonen hizkuntza
eskubideak errespetatuak izateko eta eskubide horiek betetzeko konpromisoa.

 

 

 

 

 

3. irudia. “Jakiak ehuntzen” proiektua aurkezteko saioa. Aribe (2020/11/1)

 

 

Elkarteak 2018an jasotako zerbitzuen gutunean honako jarduera hauek sartu dira:  

Garapenerako estrategia landu, Nafarroako Mendialdeko ezaugarrietara eta erronketara 
mailan eta Mendialde osoan planteatzen da. 

ehuna sentsibilizatu, haien interesentzat 

Toki Administrazioak, Autonomikoak, Estatukoak eta Europakoak sentsibilizatu, Nafarroako 
Mendialdeko baliabide endogenoei albait etekinik handiena ateratzeko, Mendialdearen garapen 

hartze aktiboko lurraldeko lantaldeak sortu, eragile publikoei, pribatuei eta gizarte-
zioa eta ekintza nagusiak identifikatzeko, adosteko, 

jarduerak sustatu, antolatu, garatu eta hedatu; 

garapenari eta beste eskualde eta/edo lurralde batzuekiko lankidetzari 
buruzko programak edo proiektuak landu, sustatu, bultzatu, horietan parte hartu eta kudeatu. 

garapenaren arloan Elkarteko kideen artean (barruan) lankidetza eta esperientzien eta 
metodologien trukea sustatu, eta kanpoan, Cederna Garalur Elkartearen antzeko erakundeekin. 
Nafarroako Mendialde osoari zerbitzu profesionalak eman, dohainik nahiz ordainduz: toki-

bai erakundearen jardueretarako, bai lurraldeko eragileek landuko 

berdintasuna eta diskriminaziorik eza bermatuko duten 

artutako erakundeen eta elkartearen zerbitzuak erabiltzen dituzten pertsonen hizkuntza-
eskubideak errespetatuak izateko eta eskubide horiek betetzeko konpromisoa. 

 

3. irudia. “Jakiak ehuntzen” proiektua aurkezteko saioa. Aribe (2020/11/1) 



 

 

Zerbitzuen sarea: Cederna Garalur Elkartearen lantaldea. 

Garapen-eragileez gain, Cederna Garalur Elkarteak talde txiki baten laguntza tekniko 
espezializatua du Elkartearen Antsoaingo bulegoetan, baita Arbizuko, Izizeko eta 
Lesakako zerbitzu-zentroetan ere.

Guztira, Elkarteak 23 pertsonako lantaldea du, hainbat profil profesional dituztenak eta 
elkarren osagarri direnak.
Mendialdeko herritar guztien arreta eraginkorra lor daiteke.

 GIZA BALIABIDEAK

 Zuzendaritza

Zerbitzu zentralak 

Administrazio eta kudeaketako teknikariak

Landa Garapeneko Programako teknikaria

Enpresetako, Ekintzailetzako, Enpleguko eta Prestakuntzako 

teknikaria

Turismoko eta proiektuetako teknikaria

Teknologia Berrie

Lurralde-

dinamizazioa 

Enplegu

Aholkularitza E

Uraren Bailarak

Pirinioak dinamizatzeko teknikaria

Mendialdea Elikadura
  

 RECURSOS TÉCNICOS

 Agencias de Desarrollo Comarcal

 Oficinas de atención al público

 Centros de Servicios (Arbizu, Lesaka, Iciz)

Tabla 3. taula. Cederna Garalur Elkartearen Zerbitzuen Gutuna.

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

en sarea: Cederna Garalur Elkartearen lantaldea.  

eragileez gain, Cederna Garalur Elkarteak talde txiki baten laguntza tekniko 
espezializatua du Elkartearen Antsoaingo bulegoetan, baita Arbizuko, Izizeko eta 

zentroetan ere.  

ra, Elkarteak 23 pertsonako lantaldea du, hainbat profil profesional dituztenak eta 
elkarren osagarri direnak. Langile guztien koordinazioari esker, Nafarroako 
Mendialdeko herritar guztien arreta eraginkorra lor daiteke. 

GIZA BALIABIDEAK 

Zuzendaritza-gerentzia 

Administrazio eta kudeaketako teknikariak 

Landa Garapeneko Programako teknikaria 

Enpresetako, Ekintzailetzako, Enpleguko eta Prestakuntzako 

teknikaria 

Turismoko eta proiektuetako teknikaria 

Teknologia Berrietako, Informazioko eta Komunikazioko teknikaria

Enplegu- eta toki-garapeneko eragileak 

Aholkularitza Energetikoa 

Uraren Bailarak 

Pirinioak dinamizatzeko teknikaria 

Mendialdea Elikadura 

RECURSOS TÉCNICOS 

ncias de Desarrollo Comarcal 

Oficinas de atención al público 

Centros de Servicios (Arbizu, Lesaka, Iciz) 

taula. Cederna Garalur Elkartearen Zerbitzuen Gutuna.

 

eragileez gain, Cederna Garalur Elkarteak talde txiki baten laguntza tekniko 
espezializatua du Elkartearen Antsoaingo bulegoetan, baita Arbizuko, Izizeko eta 

ra, Elkarteak 23 pertsonako lantaldea du, hainbat profil profesional dituztenak eta 
Langile guztien koordinazioari esker, Nafarroako 

23 

1 

4 

1 

Enpresetako, Ekintzailetzako, Enpleguko eta Prestakuntzako 2 

1 

tako, Informazioko eta Komunikazioko teknikaria 1 

8 

1 

1 

2 

1 

8 

19 

3 

taula. Cederna Garalur Elkartearen Zerbitzuen Gutuna. 
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2.1. 
NAFARROAKO LANDA GARAPENERAKO 

PROGRAMAREN JARRAIPENA, 2014
NAFARROAKO LANDA GARAPENERAKO 

ENA, 2014-2020.  



 

 

 

SARRERA.  

Cederna Garalur Elkartearen 2014
estrategia (TGPE) 19.02.01 neurrian kokatzen da: 2014
Garapenerako Programaren “Tokiko garapenerako LEADER lagunt

“Cederna Garalur 2014-2020 TGPE” estrategiak 6 milioi euro ditu, Europar Batasuneko 
LGENF funtsak % 65 eta Nafarroako Gobernuak % 35 batera finantzatuta.

Cederna Garalur Elkartearen TGPEak 32 jarduera
estrategikoren inguruan:  

1 Biztanleriari eutsi eta biztanleria hori finkatu, bizi
landa-eremuetako guneak jendez hustea saihestuko duten kalitateko zerbitzuak 
emanez. 

2 Lurraldean lehiakorrak, berritzaileak eta jasangarriak izanen diren l
eta basogintza-sektorea garatu

3 Natura-baliabideen ustiapen efizientea, baita energia aurrezteko eta energia 
eraginkortasunez erabiltzeko neurriak ere.

4 Zerbitzuen sektorea garatu eta ondareari balioa eman.
5 Industria-sektorea indartu, 

 

Cederna Garalur Elkarteak Nafarroako Mendialdean TGPEaren laguntza
kudeatzen ditu. Deialdi horiek irekita daude Nafarroako Mendialdean garatuko den 
edozein ekimen publiko edo pribatutarako.

Laguntza horiek dirulaguntzak dira, eta inbertsio osoaren gaineko dirulaguntza horien 
ehunekoa proiektuaren izaeraren baitan dago.
(mozkin ekonomikoa helburu dutenak) % 30eko baterako finantziazioa dute, eta 
ekoizpenekoak ez direnek (helburu nagusia gizarte onura da, ekonomiaren gainetik) % 
70ekoa.  

4. irudia. “Orreagako Gudua” erakusketa

kofinantzatutako proiektua.

16 

Cederna Garalur Elkartearen 2014-2020 aldirako tokiko garapen parte
estrategia (TGPE) 19.02.01 neurrian kokatzen da: 2014-2020 aldirako Landa 
Garapenerako Programaren “Tokiko garapenerako LEADER laguntza”.

2020 TGPE” estrategiak 6 milioi euro ditu, Europar Batasuneko 
LGENF funtsak % 65 eta Nafarroako Gobernuak % 35 batera finantzatuta.

Cederna Garalur Elkartearen TGPEak 32 jarduera-ildo jasotzen ditu, 5 ardatz 

Biztanleriari eutsi eta biztanleria hori finkatu, bizi-maila egokia bermatuko duten eta 
eremuetako guneak jendez hustea saihestuko duten kalitateko zerbitzuak 

Lurraldean lehiakorrak, berritzaileak eta jasangarriak izanen diren l
sektorea garatu 

baliabideen ustiapen efizientea, baita energia aurrezteko eta energia 
eraginkortasunez erabiltzeko neurriak ere. 
Zerbitzuen sektorea garatu eta ondareari balioa eman. 

sektorea indartu, eta enpresak eta enplegua sortzeari bultzada eman.

Cederna Garalur Elkarteak Nafarroako Mendialdean TGPEaren laguntza
kudeatzen ditu. Deialdi horiek irekita daude Nafarroako Mendialdean garatuko den 
edozein ekimen publiko edo pribatutarako.  

aguntza horiek dirulaguntzak dira, eta inbertsio osoaren gaineko dirulaguntza horien 
ehunekoa proiektuaren izaeraren baitan dago. Horrela, ekoizpeneko proiektuek 
(mozkin ekonomikoa helburu dutenak) % 30eko baterako finantziazioa dute, eta 

direnek (helburu nagusia gizarte onura da, ekonomiaren gainetik) % 

“Orreagako Gudua” erakusketa-zentroaren aurkezpena Luzaiden. 2014

kofinantzatutako proiektua. 2016ko deialdia 

2020 aldirako tokiko garapen parte-hartzailearen 
2020 aldirako Landa 

za”.  

 

2020 TGPE” estrategiak 6 milioi euro ditu, Europar Batasuneko 
LGENF funtsak % 65 eta Nafarroako Gobernuak % 35 batera finantzatuta.  

ildo jasotzen ditu, 5 ardatz 

maila egokia bermatuko duten eta 
eremuetako guneak jendez hustea saihestuko duten kalitateko zerbitzuak 

Lurraldean lehiakorrak, berritzaileak eta jasangarriak izanen diren lehen sektorea 

baliabideen ustiapen efizientea, baita energia aurrezteko eta energia 

eta enpresak eta enplegua sortzeari bultzada eman.. 

Cederna Garalur Elkarteak Nafarroako Mendialdean TGPEaren laguntza-deialdiak 
kudeatzen ditu. Deialdi horiek irekita daude Nafarroako Mendialdean garatuko den 

aguntza horiek dirulaguntzak dira, eta inbertsio osoaren gaineko dirulaguntza horien 
Horrela, ekoizpeneko proiektuek 

(mozkin ekonomikoa helburu dutenak) % 30eko baterako finantziazioa dute, eta 
direnek (helburu nagusia gizarte onura da, ekonomiaren gainetik) % 

 

2014-2020 LGPk 



 

 

2017-2020 aldian, guztira lau deialdi ireki dir
bitartez, 137 proiekturi eman zaie laguntza, alegia, aurkeztutako ekimenen % 67ri.

  Aurkeztutako proiektuak

Deialdia 
Laguntza 
guztira (€) 

Ekoizpenekoa

2016 2.000.967,17 

2017 1.772.477,00 

2018 1.082.000,00 

2019 647.181,26 

GUZTIRA 5.502.625,43 

4. taula. “Cederna Garalur TGPE” dei

2. grafikoa. Cederna Garalur 2014

arteko alderaketa, proiektuen izaeraren arabera.

 

5. irudia. Esako parke bio-osasungarria.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2016

Aurkeztutak. Ekoizpenekoa
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2020 aldian, guztira lau deialdi ireki dira; denetara 5,5 milioiko laguntza; horren 
bitartez, 137 proiekturi eman zaie laguntza, alegia, aurkeztutako ekimenen % 67ri.

Aurkeztutako proiektuak  Onartutako proiektuak.

Ekoizpenekoa 
Ez-

ekoizpenekoak 
GUZTIRA  Ekoizpenekoa 

11 32 43  10

23 70 93  16

10 26 36  7

11 19 30  7

63 139 202  41

“Cederna Garalur TGPE” deialdiak, 2014az geroztik.

 

Cederna Garalur 2014-2020 TGPE. Aurkeztutakoo eta onartutako proiektuen 

arteko alderaketa, proiektuen izaeraren arabera. 

osasungarria. 2014-2020 LGPk kofinantzatutako proiektua.

deialdia 

2017 2018

Aurkeztutak. Ez-ekoizpenekoak Onartutak.Ekoizpenekoa Onartutak. Ez-ekoizpenekoak

a; denetara 5,5 milioiko laguntza; horren 
bitartez, 137 proiekturi eman zaie laguntza, alegia, aurkeztutako ekimenen % 67ri.  

Onartutako proiektuak. 

 
Ez-

ekoizpenekoak 
GUZTIRA 

10 31 41 

16 34 50 

7 22 29 

7 9 16 

41 96 136 

aldiak, 2014az geroztik. 

 

Aurkeztutakoo eta onartutako proiektuen 

 

2020 LGPk kofinantzatutako proiektua. 2016ko 

2019

ekoizpenekoak



 

 

2020an LANDUTAKO EKINTZAK

2020an proiektuak aurkezteko deialdiak egin ziren.
2019ko deialdira aurkeztutako 17 proiekturi laguntzak ematea ebatzi zen, eta laguntzak 
norgehiagoka-printzipioaren arabera esleitu ziren, 6
bukatu arte. Onartutako proiektuetatik 8 ekoizpenekoak ziren eta 9 ez

Horrez gain, 2020an 2018ko 20 espediente ordaintzea ebatzi zen.

Laburbilduz, 2020an:  

 Cederna Garalur Elkarteak 2019ko deialdiko 16 proiektu
637.956 €. 

 Cederna Garalur Elkarteak 2018ko 20 espediente izapidetu ditu.

 

5. taula. Cederna Garalur 2014

 

Ekoizpeneko proiektuak 
Ekoizpenekoak ez diren proiektuak 
GUZTIRA 
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LANDUTAKO EKINTZAK 

2020an proiektuak aurkezteko deialdiak egin ziren. Bestalde, 2020ko apirilaren 6an, 
2019ko deialdira aurkeztutako 17 proiekturi laguntzak ematea ebatzi zen, eta laguntzak 

printzipioaren arabera esleitu ziren, 650.000 euro inguruko partida 
Onartutako proiektuetatik 8 ekoizpenekoak ziren eta 9 ez-ekoizpenekoak.

Horrez gain, 2020an 2018ko 20 espediente ordaintzea ebatzi zen.  

Cederna Garalur Elkarteak 2019ko deialdiko 16 proiektu onartu zituen; guztira 

Cederna Garalur Elkarteak 2018ko 20 espediente izapidetu ditu.

Cederna Garalur 2014-2020 TGPE. 2019ko deialdia. Onespena jaso zuten proiektuak.

Proiektu-
kopurua 

Diruz lagun daitekeen 
inbertsioa (€) 

Emandako l

7 1.248.292,53 
 9 1.142.634,89 

16 2.390.927,42 € 

Bestalde, 2020ko apirilaren 6an, 
2019ko deialdira aurkeztutako 17 proiekturi laguntzak ematea ebatzi zen, eta laguntzak 

50.000 euro inguruko partida 
ekoizpenekoak.  

onartu zituen; guztira 

Cederna Garalur Elkarteak 2018ko 20 espediente izapidetu ditu.  

Onespena jaso zuten proiektuak. 

Emandako laguntza (€) 

276.563,37 
361.393,49 

637.956,86 €  

 



 

 

6. irudia. “Los jabones de Montse” ekimenaren inaugurazioa.

LGPk kofinantzatutako proiektua.

6. taula. Cederna Garalur 2014

Neurria 

1.2.1 Erabilera anitzeko kultura-eremuak

1.2.3 Oinarrizko zerbitzu publikoak 
4.1.1 Ondareari eta turismoari buruzko 
prestakuntza eta sentsibilizazioa 

4.1.2 Ondareari balioa ematea 

4.2.1 Turismo-planak 

5.1.2 Ekonomiaren dibertsifikazioa 

5.2.1 Ekintzailetza 

GUZTIRA 

3. grafikoa. Cederna Garalur 2014

150.000,00

124.754,21
16.812,95

48.075,95

228.487,42
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“Los jabones de Montse” ekimenaren inaugurazioa. Agoitz, 2020/2/17.

LGPk kofinantzatutako proiektua. 2019ko deialdia. 

Cederna Garalur 2014-2020 TGPE. 2019ko deialdia. Onartutako proiektuak, neurriaren 

arabera. 

Proiektu-kopurua 
Diruz lagun daitekeen 

inbertsioa (€) 

eremuak 3 547.373,85

1 299.921,49

4.1.1 Ondareari eta turismoari buruzko 
1 

76.846,68

3 194.474,37

1 24.018,50

1 160.253,16

6 1.088.039,37

16 2.390.927,42

Cederna Garalur 2014-2020 TGPE. 2019ko deialdia. Emandako laguntzak, lan

ildoaren arabera 

150.000,00

19.826,33

50.000,00

124.754,21

1.2.1 Erabilera anitzeko kultura

1.2.3 Oinarrizko zerbitzu publikoak

4.1.1 Ondareari eta turismoari buruzko 
prestakuntza eta sentsibilizazioa

4.1.2 Ondareari balioa ematea

4.2.1 Turismo-planak

5.1.2 Ekonomiaren dibertsifikazioa

5.2.1 Ekintzailetza

Agoitz, 2020/2/17. 2014-2020 

Onartutako proiektuak, neurriaren 

Diruz lagun daitekeen 
Emandako laguntza (€) 

547.373,85 150.000,00 

299.921,49 19.826,33 

76.846,68 50.000,00 

194.474,37 124.754,21 

24.018,50 16.812,95 

160.253,16 48.075,95 

1.088.039,37 228.487,42 

2.390.927,42 637.956,86 

 

ndako laguntzak, lan-

 

1.2.1 Erabilera anitzeko kultura-eremuak

1.2.3 Oinarrizko zerbitzu publikoak

4.1.1 Ondareari eta turismoari buruzko 
prestakuntza eta sentsibilizazioa

4.1.2 Ondareari balioa ematea

planak

5.1.2 Ekonomiaren dibertsifikazioa



 

 

7. irudia. Nordic Walking zentroaren inaugurazioa Latasa (Imotz).

kofinantzatutako proiektua.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekintzailetzari laguntzeko zerbitzua.
"NAFARROA EKINTZAILEA" SAREA.
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Nordic Walking zentroaren inaugurazioa Latasa (Imotz). 2014-

kofinantzatutako proiektua. 2019ko deialdia. 

2.2. 
Ekintzailetzari laguntzeko zerbitzua.
"NAFARROA EKINTZAILEA" SAREA.

-2020 LGPk 

Ekintzailetzari laguntzeko zerbitzua. 
"NAFARROA EKINTZAILEA" SAREA.  



 

 

SARRERA 

Cederna Garalur Elkartearentzat, 1991n sortu zenetik, Nafarroako Mendialdeko tokiko 
garapenaren zutabeetako bat ekintzailetzari laguntzea izan da; izan ere, tokiko 
enpresa-sarea finkatzeak herritarrak erakartzen eta zerbitzu publikoak bul
laguntzen du, funtsezko alderdiak despopulatzea saihesteko.

Ekintzailetza Babesteko Zerbitzuaren bidez, Elkarteak enpresentzako sentsibilizazio
jarduerak lantzen ditu, laguntza teknikoa  ematen du eta prestakuntza
ditu.  

8. irudia. Ekintzailetzari buruzko hitzaldiak Irunberrin.

2014tik aurrera, jarduera horiek “Nafarroa Ekintzailea” Sarearen barnean txertatu ziren. 
Sare horretan, Nafarroako beste bederatzi erakundek ere parte hartzen dute, eta Nafar 
Lansare - Nafarroako Enplegu 

Gainera, 2019an eta 2020an, Cederna Garalur Elkartearen Ekintzailetzari Laguntzeko 
Zerbitzuak Nafarroako Kutxa Fundazioaren eta La Caixa Gizarte Ekintzaren laguntza 
ekonomikoa jaso zuen, InnovaSocial Fundazioaren bidez.

 

  

21 

Cederna Garalur Elkartearentzat, 1991n sortu zenetik, Nafarroako Mendialdeko tokiko 
garapenaren zutabeetako bat ekintzailetzari laguntzea izan da; izan ere, tokiko 

sarea finkatzeak herritarrak erakartzen eta zerbitzu publikoak bul
laguntzen du, funtsezko alderdiak despopulatzea saihesteko.   

Ekintzailetza Babesteko Zerbitzuaren bidez, Elkarteak enpresentzako sentsibilizazio
jarduerak lantzen ditu, laguntza teknikoa  ematen du eta prestakuntza

ia. Ekintzailetzari buruzko hitzaldiak Irunberrin.  

2014tik aurrera, jarduera horiek “Nafarroa Ekintzailea” Sarearen barnean txertatu ziren. 
Sare horretan, Nafarroako beste bederatzi erakundek ere parte hartzen dute, eta Nafar 

Nafarroako Enplegu Zerbitzuak kofinantzatzen du.  

Gainera, 2019an eta 2020an, Cederna Garalur Elkartearen Ekintzailetzari Laguntzeko 
Zerbitzuak Nafarroako Kutxa Fundazioaren eta La Caixa Gizarte Ekintzaren laguntza 
ekonomikoa jaso zuen, InnovaSocial Fundazioaren bidez.  

Cederna Garalur Elkartearentzat, 1991n sortu zenetik, Nafarroako Mendialdeko tokiko 
garapenaren zutabeetako bat ekintzailetzari laguntzea izan da; izan ere, tokiko 

sarea finkatzeak herritarrak erakartzen eta zerbitzu publikoak bultzatzen 

Ekintzailetza Babesteko Zerbitzuaren bidez, Elkarteak enpresentzako sentsibilizazio-
jarduerak lantzen ditu, laguntza teknikoa  ematen du eta prestakuntza-ekintzak egiten 

 

2014tik aurrera, jarduera horiek “Nafarroa Ekintzailea” Sarearen barnean txertatu ziren. 
Sare horretan, Nafarroako beste bederatzi erakundek ere parte hartzen dute, eta Nafar 

Gainera, 2019an eta 2020an, Cederna Garalur Elkartearen Ekintzailetzari Laguntzeko 
Zerbitzuak Nafarroako Kutxa Fundazioaren eta La Caixa Gizarte Ekintzaren laguntza 

 



 

 

EKINTZAILETZA KULTUR
SUSTATU.  

Ekintzailetzari laguntzeko zerbitzuaren lehen zutabea ekintzailetza
da, horren helburua izanik negozio bat abian jartzeko behar diren trebetasun 
pertsonalak eta sozialak 
horrek hainbat jarduera biltzen ditu bere baitan; besteak beste, enplegu
negozio-ideiak elkarri trukatzeko taldekako ekintzailetza
lankidetzan, enpresen benetako araz
lankidetza-, lidergo- edo proaktibitate

Jarduera horiek negozio-ideia bat duten tokian
bereziki, gazteei eta autoenpleguan beren lan
emakumeei.  

2020an, Cederna Garalur Elkarteak:

 Ekintzailetzari buruzko 2 mahai egin zituen, online, Lekunberrin; 11 lagunek esku 
hartu zuten.  

 Autoenpleguari buruzko 2 lantegi egin zituen Elizondon eta Zangozan; 11 lagunek 
esku hartu zuten.  

 Autoenpleguari buruzko bideo bat editatu zuen YouTube plataforman.
 25 berri  eman zituen argitara, Nafarroako Mendialdea eta ekintzailetza gai hartuta.
 5 hezkuntza-jarduera antolatu zituen Otsagabi, Altsasu, Zangoza eta Elizondoko 

ikastetxeekin lankidetzan.

COVID-19aren pandemiak eragindako egoera dela
antolatutako jarduera asko (elkartea parte

Bestalde, 2020an, Landa Eremuko Emakumearen Nazioarteko Eguna zela
autoenpleguko lantegiez gain, Cederna Garalur Elkarteak dibulgazio
zuen argitara sare sozialetan, Nafarroako Mendialdeko bost emakume ekintzaileren 
testigantzak jasotzen zituena.
honetan: https://www.youtube.com/watch?v=Q7gJoEKomgo

 

9. irudia. Bideoa: “Landa Eremuko Emakumeen  Eguna”
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EKINTZAILETZA KULTURAREN INGURUAN SENTSIBILIZATU ETA HURA 

Ekintzailetzari laguntzeko zerbitzuaren lehen zutabea ekintzailetza-izaera sustatzea 
da, horren helburua izanik negozio bat abian jartzeko behar diren trebetasun 
pertsonalak eta sozialak aurkitzen eta eskuratzen laguntzea. Ikaskuntza
horrek hainbat jarduera biltzen ditu bere baitan; besteak beste, enplegu

ideiak elkarri trukatzeko taldekako ekintzailetza-mahaiak edo, ikasleekin 
lankidetzan, enpresen benetako arazoei irtenbidea emateko diseinua, eta horrela 

edo proaktibitate-gaitasunak sustatu.  

ideia bat duten tokian-tokiko biztanleei bideratuta daude, eta, 
bereziki, gazteei eta autoenpleguan beren lan-baldintzak hobetzea xede duten 

2020an, Cederna Garalur Elkarteak:   

Ekintzailetzari buruzko 2 mahai egin zituen, online, Lekunberrin; 11 lagunek esku 

Autoenpleguari buruzko 2 lantegi egin zituen Elizondon eta Zangozan; 11 lagunek 

Autoenpleguari buruzko bideo bat editatu zuen YouTube plataforman.
25 berri  eman zituen argitara, Nafarroako Mendialdea eta ekintzailetza gai hartuta.

jarduera antolatu zituen Otsagabi, Altsasu, Zangoza eta Elizondoko 
etzan.  

19aren pandemiak eragindako egoera dela-eta, elkarteak edo hirugarrenek 
antolatutako jarduera asko (elkartea parte-hartzailea izanik) online egin 

Bestalde, 2020an, Landa Eremuko Emakumearen Nazioarteko Eguna zela
ntegiez gain, Cederna Garalur Elkarteak dibulgazio-

zuen argitara sare sozialetan, Nafarroako Mendialdeko bost emakume ekintzaileren 
testigantzak jasotzen zituena. Bideoa ikusgai dago YouTubeko kanalean, helbide 

https://www.youtube.com/watch?v=Q7gJoEKomgo.  

Bideoa: “Landa Eremuko Emakumeen  Eguna” Cederna Garalur Elkartea.

BILIZATU ETA HURA 

izaera sustatzea 
da, horren helburua izanik negozio bat abian jartzeko behar diren trebetasun 

Ikaskuntza-prozesu 
horrek hainbat jarduera biltzen ditu bere baitan; besteak beste, enplegu-lantegiak, 

mahaiak edo, ikasleekin 
oei irtenbidea emateko diseinua, eta horrela 

tokiko biztanleei bideratuta daude, eta, 
zea xede duten 

Ekintzailetzari buruzko 2 mahai egin zituen, online, Lekunberrin; 11 lagunek esku 

Autoenpleguari buruzko 2 lantegi egin zituen Elizondon eta Zangozan; 11 lagunek 

Autoenpleguari buruzko bideo bat editatu zuen YouTube plataforman.  
25 berri  eman zituen argitara, Nafarroako Mendialdea eta ekintzailetza gai hartuta.  

jarduera antolatu zituen Otsagabi, Altsasu, Zangoza eta Elizondoko 

eta, elkarteak edo hirugarrenek 
hartzailea izanik) online egin ziren.  

Bestalde, 2020an, Landa Eremuko Emakumearen Nazioarteko Eguna zela-eta, 
-bideo bat eman 

zuen argitara sare sozialetan, Nafarroako Mendialdeko bost emakume ekintzaileren 
Bideoa ikusgai dago YouTubeko kanalean, helbide 

 

Cederna Garalur Elkartea. 2020/10/15.  



 

 

 

 

7. taula. Ekintzailetzaren kulturaren inguruko sentsibilizazio

Cederna Garalur Elkarteak antolatuta.

Ekintzaileak atzeman:  
enplegu-lantegiak 

Ekintzaile-izaeraren inguruko 
sentsibilizazioa ikasleen artean: “The 

Case” lantegiak. 

Ekintzailetzari buruzko mahaiak

Ekintzailetza babesteko foroetan 
parte hartu. 

Dibulgazioa 

 

8. taula. Ekintzailetzari buruzko mahaiak eta autoenpleguari buruzko

 

Ekintzailetzari buruzko mahaia 

 

Lantegia: “Autoenplegua; enplegurako 
aukera bat” 

 

 

9. taula. Gazte ikasleen artean izaera ekintzailea sustatu.

Ekintzaren izenburua 

“Esperientzia ekintzaileak lehenengo 
pertsonan” izeneko lantegia 

 

“The Case” lantegia. 
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Ekintzailetzaren kulturaren inguruko sentsibilizazio-ekintzak eta sustapen

Cederna Garalur Elkarteak antolatuta.  

Negozio bati arrakastez heltzeko beharrezkoak diren 
gaitasun sozialak eta pertsonalak garatu. 
Enplegua babesteko dauden baliabideak erakutsi

raren inguruko 
sentsibilizazioa ikasleen artean: “The 

Nafarroako Mendialdeko arduradunen eta ekintzaileen 
zuzeneko testigantzak.  
16 eta 18 urte bitarteko gazteei bideratuta. 
Helburua: Lankidetza-izaera, talde
proaktiboak garatzea.   

Ekintzailetzari buruzko mahaiak 
Negozio-ideiak analizatzera eta ebaluatzera, informazioa 
trukatzera eta zalantzak ebaztera bideratutako taldekako 
saioak. 

Ekintzailetza babesteko foroetan Beste erakunde batzuek sustatuta, ekintza
jardunaldiak eta foroak antolatzen lagundu eta horietan parte 
hartu. 
Nafarroako Mendialdean ekintzailetzarekin lotura duten 
berriak eta ekitaldiak zabaldu. 

Ekintzailetzari buruzko mahaiak eta autoenpleguari buruzko lantegiak.

Non Data Iraupena 
(ord) 

Webminar 2020/10/26 3 
Webminar 2019/10/28 1 
GUZTIRA  4 
   

Lantegia: “Autoenplegua; enplegurako 
Webminar 2020/05/26 2,5 
Zangoza 2020/10/30 0,75 
GUZTIRA  3 

Gazte ikasleen artean izaera ekintzailea sustatu. 

Data Herria Non

“Esperientzia ekintzaileak lehenengo 

2020/06/15 Otsagabia Otsagabia
2020/10/26 Webminar Sakana LH IIP
2020/11/30 Zangoza Sierra de Leyre BHI
2020/12/17 Altsasu Sakana LH IIP
18/12/2020 Alsasua/Altsasu Sakana LH IIP
   

2020/12/10 
Elizondo  
(1. saioa) 

Elizondo LH BHI

2020/12/14 
Elizondo  
(2. saioa) 

Elizondo LH BHI

ustapen-ekintzak, 

Negozio bati arrakastez heltzeko beharrezkoak diren 
gaitasun sozialak eta pertsonalak garatu.  
Enplegua babesteko dauden baliabideak erakutsi 
Nafarroako Mendialdeko arduradunen eta ekintzaileen 

16 eta 18 urte bitarteko gazteei bideratuta.  
izaera, talde-lana eta jarrera 

ideiak analizatzera eta ebaluatzera, informazioa 
trukatzera eta zalantzak ebaztera bideratutako taldekako 

Beste erakunde batzuek sustatuta, ekintzailetza babesteko 
jardunaldiak eta foroak antolatzen lagundu eta horietan parte 

Nafarroako Mendialdean ekintzailetzarekin lotura duten 

lantegiak.  

Iraupena 
 

Bertaratuak 

4 

7 

28 
 

10 

1 

50 

Non 
Otsagabia DBHI 
Sakana LH IIP 
Sierra de Leyre BHI 
Sakana LH IIP 
Sakana LH IIP 

Elizondo LH BHI 

Elizondo LH BHI 



 

 

 

10. irudia. “The Case” lantegi praktikoan lan egiten.

 

11. irudia. “Esperientziak lehen pertsonan” lantegiaren aurkezpena:
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“The Case” lantegi praktikoan lan egiten. Elizondo 2020/12/10.

“Esperientziak lehen pertsonan” lantegiaren aurkezpena: xxxxx. Sakana LH IIP LH 

IIP Altsasu. 2020/12/17.  

 

Elizondo 2020/12/10. 

 

Sakana LH IIP LH 



 

 

LAGUNTZA EKINTZAILET

Cederna Garalur Elkartearen Ekintzaileei Laguntzeko Zerbitzuaren bigarren zutabea 
beren negozioari ekin nahi dioten pertsonentzako arreta
baita enpresa berriak sortzeko edo lehendik eratuta daudenak sendotzeko 
aholkularitza teknikoa emat

  

2020an, Cederna Garalur Elkarteak:

 Aurrez aurreko 654 kontsulta jaso zituen; 356 informazio orokorrari buruzkoak, eta 
304 aholkularitzari buruzkoak.

 192 ekintzaileri arreta egin zien: 100 emakumeak ziren, eta 92 gizonak.
 Enpresa-bideragarritasunari buruzko 18 plangintza landu zituen.
 79 enpresa martxan jartzen lagundu zuen:

erantzukizun mugatuko sozietate bat eta 4 mikro
 90 lanpostu berriri alta ematen lagundu zuen: 45 emakumerenak eta 45 gi
 Horiez gain, lehendik eratutako 177 enpresari egin zien arreta. Enpresa horietatik 

% 50ek bi urte baino gehiagoko antzinatasuna zuten.
kontsultatik gora egin zituzten.
enpresa horiek 381 kontsulta egin zituzten.

 

Maila kuantitatiboan, COVID
zuten zerbitzuaren zenbakietan, batez ere lehendik eratuta dauden enpresei 
emandako arretan; horien kontsultak bikoiztu egin dira 2019arekin
enpresa gehiagori egin zitzaien arreta.
konfinamenduak eta hurrengo hilabeteetako ziurgabetasunak ez zuten eragin larririk 
izan enpresak eta lanpostuak sortzeari dagokionez, eta aurreko urteetako k
eutsi zitzaien.   

 

4. grafikoa.

738
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LAGUNTZA EKINTZAILETZARI ETA ENPRESAK FINKATZEARI.  

alur Elkartearen Ekintzaileei Laguntzeko Zerbitzuaren bigarren zutabea 
beren negozioari ekin nahi dioten pertsonentzako arreta- eta informazio
baita enpresa berriak sortzeko edo lehendik eratuta daudenak sendotzeko 
aholkularitza teknikoa ematea ere.  

2020an, Cederna Garalur Elkarteak:  

Aurrez aurreko 654 kontsulta jaso zituen; 356 informazio orokorrari buruzkoak, eta 
304 aholkularitzari buruzkoak.  
192 ekintzaileri arreta egin zien: 100 emakumeak ziren, eta 92 gizonak.

asunari buruzko 18 plangintza landu zituen.   
79 enpresa martxan jartzen lagundu zuen: 66 autonomo, 8 sozietate irregular, 
erantzukizun mugatuko sozietate bat eta 4 mikro-kooperatiba.  
90 lanpostu berriri alta ematen lagundu zuen: 45 emakumerenak eta 45 gi
Horiez gain, lehendik eratutako 177 enpresari egin zien arreta. Enpresa horietatik 
% 50ek bi urte baino gehiagoko antzinatasuna zuten. Enpresa horiek 738 
kontsultatik gora egin zituzten. 105 enpresari laguntza eman zien finkatze

oriek 381 kontsulta egin zituzten.  

Maila kuantitatiboan, COVID-19aren pandemiaren ondorioek eragin nabarmena izan 
zuten zerbitzuaren zenbakietan, batez ere lehendik eratuta dauden enpresei 
emandako arretan; horien kontsultak bikoiztu egin dira 2019arekin alderatuta, eta % 65 
enpresa gehiagori egin zitzaien arreta. Bestalde, 2020ko udaberrian izandako 
konfinamenduak eta hurrengo hilabeteetako ziurgabetasunak ez zuten eragin larririk 
izan enpresak eta lanpostuak sortzeari dagokionez, eta aurreko urteetako k

. grafikoa. Erantzundako kontsultak. 2020. urtea. 
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Aurrez aurreko 654 kontsulta jaso zituen; 356 informazio orokorrari buruzkoak, eta 

192 ekintzaileri arreta egin zien: 100 emakumeak ziren, eta 92 gizonak.   

66 autonomo, 8 sozietate irregular, 

90 lanpostu berriri alta ematen lagundu zuen: 45 emakumerenak eta 45 gizonenak.  
Horiez gain, lehendik eratutako 177 enpresari egin zien arreta. Enpresa horietatik 

Enpresa horiek 738 
105 enpresari laguntza eman zien finkatze-fasean; 

19aren pandemiaren ondorioek eragin nabarmena izan 
zuten zerbitzuaren zenbakietan, batez ere lehendik eratuta dauden enpresei 

alderatuta, eta % 65 
Bestalde, 2020ko udaberrian izandako 

konfinamenduak eta hurrengo hilabeteetako ziurgabetasunak ez zuten eragin larririk 
izan enpresak eta lanpostuak sortzeari dagokionez, eta aurreko urteetako kopuruei 

 

Aholkularitza (enpresa berriak)

Kontsultak, eratutako enpresak
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Sortutako enpresak 68
10. taula. 

5. grafikoa. 2020. urtea.
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7. grafikoa. 2020. urtea.
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 Sortutako enplegua eta enpresak. 2020. urtea.   

 

2020. urtea. Sortutako enpresak, tipologiaren arabera.

. grafikoa. 2020. urtea. Sortutako lanpostuak.  
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12. irudia. 2020an Cederna Garalur Elkartearen laguntza jasoo zuten ekintzaileak.

https://www.navarraemprende.com/historias

Pyrenean House.

Mirentxu Goikoetxea.
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2020an Cederna Garalur Elkartearen laguntza jasoo zuten ekintzaileak.

https://www.navarraemprende.com/historias-reales 

 

Pyrenean House. Diseinua eta interiorismoa. Garaioa 

 

Mirentxu Goikoetxea. Community Manager. Altsasu. 

 

 

 

2020an Cederna Garalur Elkartearen laguntza jasoo zuten ekintzaileak. Iturria: 

 

 



 

 

Punto Eko.

Txokosfera.

8. grafikoa. Sortutako enpresak.
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Punto Eko. Produktu ekologikoen salmenta. Zangoza. 

Txokosfera. Bonboiak egin eta saldu. Leitza.  

Sortutako enpresak. 2014tik 2020ra bitarteko urteak.
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2014tik 2020ra bitarteko urteak.  
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9. grafikoa. Sortutako enpresak, tipologiaren arabera.

10. grafikoa. Sortutako lanpostuak.

11. grafikoa. Arreta ekintzaileei.
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enpresak, tipologiaren arabera. 2015etik 2020ra bitarteko urteak.

Sortutako lanpostuak. 2014tik 2020ra bitarteko urteak.

Arreta ekintzaileei. 2014tik 2020ra bitarteko urteak.
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2015etik 2020ra bitarteko urteak. 

 

2014tik 2020ra bitarteko urteak. 

 

2014tik 2020ra bitarteko urteak. 
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PRESTAKUNTZA 

Ekintzailetzari Laguntzeko Zerbitzu
bideratutako gaikako prestakuntza
ondorioz, aldatu behar izan ziren prestakuntza
zen) eta prestakuntza-metodologia; izan 
erabaki zen, JITSI plataforma erabilita.

Zailtasunak zailtasun, Cederna Garalur Elkarteak zerga
jarraitzea lortu zuen, eta turismo
zuen.  

2020an Cederna Garalur Elkarteak:

 9 lantegi antolatu zituen.
 58 lagunek hartu zuten parte (21 gizon eta 37 emakume).

11. taula.

 

Ekintzaren izena 

Jardunbide egokien eskuliburua. 1. bilera 

Jardunbide egokien eskuliburua. 2. bilera 

Antolatu zure paperak ogasunarekikoak betetzeko

Nola egin zuren izapideak Ogasunarekin linean 
ziurtapen digitalarekin 

Antolatu zure paperak ogasunarekikoak betetzeko

Nola egin zuren izapideak Ogasunarekin linean 
ziurtapen digitalarekin 

Antolatu zure paperak ogasunarekikoak betetzeko

Antolatu zure paperak ogasunarekikoak betetzeko

Nola egin zuren izapideak Ogasunarekin linean 
ziurtapen digitalarekin 

Nola egin zuren izapideak Ogasunarekin linean 
ziurtapen digitalarekin 

GUZTIRA  
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Ekintzailetzari Laguntzeko Zerbitzuaren hirugarren zutabea enpresei eta ekintzaileei 
bideratutako gaikako prestakuntza-ekintzak dira. 2020an, COVID-19aren pandemiaren 
ondorioz, aldatu behar izan ziren prestakuntza-egutegia (hiru hilabetez etenda egon 

metodologia; izan ere, webminarak edo online saioak antolatzea 
erabaki zen, JITSI plataforma erabilita.  

Zailtasunak zailtasun, Cederna Garalur Elkarteak zerga-arloko prestakuntza
jarraitzea lortu zuen, eta turismo-sektoreko kalitateari buruzko hitzaldi bat antol

2020an Cederna Garalur Elkarteak:  

antolatu zituen.  
hartu zuten parte (21 gizon eta 37 emakume).   

 

. taula. Prestakuntza-ikastaroak. 2020. urtea 

   

Herria 
Iraupena 
(orduak) Data 

Emakume
ak

Elizondo 4 2020/02/03 3

Elizondo 4 2020/03/03 3

Antolatu zure paperak ogasunarekikoak betetzeko Lesaka 4 2020/03/03 4

ak Ogasunarekin linean 
Lesaka 4 2020/03/05 5

Antolatu zure paperak ogasunarekikoak betetzeko Lekunberri 4 2020/03/10 4
Nola egin zuren izapideak Ogasunarekin linean 

Online 4 2020/07/17 3

tu zure paperak ogasunarekikoak betetzeko Online 4 2020/09/29 3
Antolatu zure paperak ogasunarekikoak betetzeko Online 3 2020/11/05 2

Nola egin zuren izapideak Ogasunarekin linean Online 
3 2020/11/19 5

izapideak Ogasunarekin linean Online 
3 2020/11/26 5

 37  37

 

 

 

 

 

 

 

aren hirugarren zutabea enpresei eta ekintzaileei 
19aren pandemiaren 

egutegia (hiru hilabetez etenda egon 
ere, webminarak edo online saioak antolatzea 

arloko prestakuntza-planarekin 
sektoreko kalitateari buruzko hitzaldi bat antolatu 

Bertaratuak 

Emakume
ak 

Gizonak GUZTIRA 

3 4 7 

3 3 6 

4 2 6 

5 1 6 

4 2 6 

3 1 4 

3 2 5 

2 2 4 

5 2 7 

5 2 7 

37 21 58 



 

 

 

13. irudia. Lantegia: “Nola egin zure izapideak ziurtagiria erabilia”.

Alkaiagan (Lesaka) duen zerbitzu

 

14. irudia. Lantegia: “Antolatu zure paperak ogasunarekikoak betetzeko”.
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Lantegia: “Nola egin zure izapideak ziurtagiria erabilia”. Cederna Garalur Elkarteak 

Alkaiagan (Lesaka) duen zerbitzu-zentroa. 2020/03/03. 

Lantegia: “Antolatu zure paperak ogasunarekikoak betetzeko”.

2020/03/10 

Cederna Garalur Elkarteak 

 

Lantegia: “Antolatu zure paperak ogasunarekikoak betetzeko”. Lekunberri, 

 



 

 

BESTELAKO JARDUERAK.
HEDAPENA  

Ekintzaileentzako aholkularitza
Elkarteak lankidetzan jardun zuen
enpresei laguntzearekin eta enplegua sustatzearekin zerikusia dutenekin, hain zuzen 
ere. Lankidetza horien ondorioz, foroetan parte hartu genuen, bilerak antolatu 
genituen, jardueren hedapena egin genuen eta proiektuak proposatu genituen.

12. taula. Partaidetza ekintzailetzari buruzko foroetan eta jardunaldietan

Ekintzaren izena 
Topaketa Burgin, konexio digitalaren garrantziaz 
hausnartzeko 

Sakanako enplegu-taldearen bilera 

InnovaSocial-en aurkezpena. IV. edizioa: Berrikuntza aro 
digitalean 

Diario de Navarra Foroa Otsagabian, despopulazioari eta 
ekintzailetzari buruzkoa 

Hauspotu- Herriak Bizituz. Agoitz 

Hauspotu- Herriak Bizituz. Galoze 

Despopulazioari buruzko jardunaldiak Nafarroako 
Parlamentuan 

“Hauxe da nire historia”: esperientzia ekintzaileak

Webminar: “Gatazken kudeaketa ekintzailetzaren arloan”

Webinar: “Ideiagintza: Nola sortu negozio-ideiak”

Aurkezpena: NEZ-NL Baztan - Bidasoa.  
eskaintzaren aurkezpena eta lankidetzarako 
proposamena. Oinarrizko gaitasun digitalen inguruko 
prestakuntzaren aurkezpena 

Webinar: “komunikazioaren kudeaketa gizarte
erakundeetan” 

Webinar: “negozio-ideia inspiratzaileak orainaldi berri 
honetarako” 

Webinar: “Nafarroako merkataritzaren digitalizazioa:
beste batzuek lortu dute” 

Webinar: “Tokian tokiko elikadura-ekoizpenaren 
bideragarritasun ekonomikorako ekintzailetza”

Rural Hun Nafarroa, Zangozan: prestakuntza birtuala, 
“Talde-ekintzailetza ikasi” 

Negozio eta jarduera publikoen Poltsa abian jarri

Tokiko Ekintza Taldeen eta LURSAREAren 
ekintzailetza-mapa sortu 

Webinar: gizarte-eragina areagotzeko teknologiak
Arrakasta izan duten kasuak 

2020ko “Nafarroa Ekintzailea” saria. AMEDNA Elkartea.
Hautagaien prestakuntza.  

Webinar: Digitalising Rural Areas: Europako lankidetza 
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BESTELAKO JARDUERAK. FOROETAN PARTE HARTU, EKINTZEN 

Ekintzaileentzako aholkularitza- eta prestakuntza-jarduketez gain, Cederna Garalur 
jardun zuen Foru Komunitateko beste proiektu batzuekin, 

enpresei laguntzearekin eta enplegua sustatzearekin zerikusia dutenekin, hain zuzen 
Lankidetza horien ondorioz, foroetan parte hartu genuen, bilerak antolatu 

eren hedapena egin genuen eta proiektuak proposatu genituen.

Partaidetza ekintzailetzari buruzko foroetan eta jardunaldietan

Udalerria Antolatzailea
Topaketa Burgin, konexio digitalaren garrantziaz 

Burgi Txantxalan

Altsasu  

Berrikuntza aro 
Iruñea 

"La Caixa"ko gizarte
ekintza

Diario de Navarra Foroa Otsagabian, despopulazioari eta 
Otsagabia Diario de Navarra

Agoitz Udalbiltza

Izize Udalbiltza

Despopulazioari buruzko jardunaldiak Nafarroako 
Iruñea 

Nafarr
Gobernua.

NUKF

esperientzia ekintzaileak Noain CEIN

“Gatazken kudeaketa ekintzailetzaren arloan” Online CEIN

ideiak” Online CEIN

 Prestakuntza-
eskaintzaren aurkezpena eta lankidetzarako 

Oinarrizko gaitasun digitalen inguruko 
Elizondo NEZ

gizarte-
Online CEIN

ideia inspiratzaileak orainaldi berri 
Online CEIN

“Nafarroako merkataritzaren digitalizazioa: 
Online 

Nafarroako Gobernua.
Merkataritz

Turismo ZN

ekoizpenaren 
bideragarritasun ekonomikorako ekintzailetza” 

Online  

prestakuntza birtuala, 
Zangoza El Hueco Elkartea

Negozio eta jarduera publikoen Poltsa abian jarri Iruñea 
CEIN

Nafarroako Gobernua:
Lan Zerbitzua.

Tokiko Ekintza Taldeen eta LURSAREAren 
Iruñea LURSAREA

eragina areagotzeko teknologiak. 
Online  

AMEDNA Elkartea. 
Iruñea AMEDNA

Europako lankidetza Online Nafarroako Gobernua:

FOROETAN PARTE HARTU, EKINTZEN 

jarduketez gain, Cederna Garalur 
Foru Komunitateko beste proiektu batzuekin, 

enpresei laguntzearekin eta enplegua sustatzearekin zerikusia dutenekin, hain zuzen 
Lankidetza horien ondorioz, foroetan parte hartu genuen, bilerak antolatu 

eren hedapena egin genuen eta proiektuak proposatu genituen.  

Partaidetza ekintzailetzari buruzko foroetan eta jardunaldietan 

Antolatzailea Data 

txalan 2020/01/25 

 2020/02/12 

"La Caixa"ko gizarte-
ekintza 

2020/02/13 

Diario de Navarra 2020/02/13 

Udalbiltza 2020/02/28 

Udalbiltza 2020/02/29 

Nafarroako 
Gobernua.  

NUKF 
2020/02/28 eta 29 

CEIN 2020/03/06 

CEIN 2020/05/06 

CEIN 2020/05/20 eta 21 

NEZ-NL 2020/06/05 

CEIN 2020/06/10 

CEIN 2020/06/17 

Nafarroako Gobernua. 
Merkataritza eta 

Turismo ZN 
2020/07/21 

 2020/07/21 

El Hueco Elkartea 2020/10/05 

CEIN 
Nafarroako Gobernua: 

Lan Zerbitzua.  
2020/09/15 

LURSAREA 2020/09/17 

 2020/09/30 

AMEDNA 2020/10/02 

roako Gobernua: 2020/10/07 



 

 

eta landa-eremuen digitalizazioa 

Webinar: Fundraising: eskatzearen artea 

Landa-enpleguko Open Spacea. NUPen Enpleguaren 
Topaketa Programa  

Webinar: toki-erakundeen gardentasuna 

“Emakumeak enpresaren zuzendaritzan” izeneko 
gidaren aurkezpena 

Ekintzailetza pandemia-garaian. Aukerako sektoreak:
osasuna, eko eta digitala 

Proiektu KOMUNALA: gizarte-berrikuntza Nafarroako 
guztion onerako.  

Nafarroako gizarte-erakundeen digitalizazioaren 
aurkezpena. 

“Nafarroako Emakume Ekintzailea, 2020” sari

Webinar: zure negozio ideian eragina izanen duten 10 
megajoera 

Webinar: Inpaktuaren bitartekaritza eta emaitzen 
ebaluazioa 

Webinar: finantza-estrategia arinak ekintzailetzan

  

 

 

15. irudia. Webminar: “Nafarroako merkataritza digitalizatzea: beste batzuek lortu dute”. 
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Kanpo Ekintzako ZN.

 Online  

NUPen Enpleguaren 
Iruñea NUP

 Online 
"La Caixa"ko 

ekintza

“Emakumeak enpresaren zuzendaritzan” izeneko 
Lizarra 

Nafarroako 
Berdintasunerako 

Institutua.
AMEDNA

Aukerako sektoreak: 
 

Nafarroako Gobern
Garapen 

Ekonomikorako 
Departamentua

berrikuntza Nafarroako 
Zangoza 

Nafarroako Kutxa 
Fundazioa.

Caixa"ko gizarte
ekintza.

erakundeen digitalizazioaren 
 

"La Caixa"ko gizarte
ekintza

“Nafarroako Emakume Ekintzailea, 2020” sari-banaketa Online AMEDNA

zure negozio ideian eragina izanen duten 10 
Online CEIN

emaitzen 
Online 

"La Caixa"ko gizarte
ekintza

estrategia arinak ekintzailetzan Online CEIN

15. irudia. Webminar: “Nafarroako merkataritza digitalizatzea: beste batzuek lortu dute”. 

2020/7/21. 

Kanpo Ekintzako ZN.  

 2020/10/14 

NUP 2020/10/28 

"La Caixa"ko gizarte-
ekintza 2020/11/11 

Nafarroako 
Berdintasunerako 

Institutua.  
AMEDNA 

2020/11/12 

Nafarroako Gobernua: 
Garapen 

Ekonomikorako 
Departamentua-CEIN 

2020/11/13 

Nafarroako Kutxa 
Fundazioa. "La 

Caixa"ko gizarte-
ekintza.  

2020/11/17 

"La Caixa"ko gizarte-
ekintza 2020/11/18 

AMEDNA 2020/11/24 

CEIN 2020/11/26 

"La Caixa"ko gizarte-
ekintza 2020/12/02 

CEIN 2020/12/14 eta 21 

 

15. irudia. Webminar: “Nafarroako merkataritza digitalizatzea: beste batzuek lortu dute”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energia Cederna Garalur. 
ENERGIA AHOLKULARITZAKO ETA ENERGIA 

EFIZIENTZIAKO ZERBITZUA
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2.3. 
Energia Cederna Garalur.  

ENERGIA AHOLKULARITZAKO ETA ENERGIA 
EFIZIENTZIAKO ZERBITZUA 

 
ENERGIA AHOLKULARITZAKO ETA ENERGIA 



 

 

AURKEZPENA. 

2015ean, Cederna Garalur Elkarteak energia
zerbitzua jarri zuen abian.  

Nafarroako Mendialde osoari zuzenduta dago, eta helburuak ditu, gaur egun, eraikin 
publikoetako eta pribatuetako energia
informazioa ematea, fakturan edo energia berriztagarrien instalazioan aurrezteari 
buruzko energia-aholkularitza ema
proiektuak eta laguntzen kudeaketa eta izapidetzea.

Horrela, zerbitzu honek energia
prozesu osoa hartzen du bere baitan:
aurrezteko eta energia-efizientziako memoriak, obra
energia-ikuskaritzak, eta dirulaguntzei buruzko informazioa eta izapideak.

energia Cederna Garalur zerbitzuak, aholkularitza
egiten parte hartzen, eta horrela, zerbitzuaren independentzia eta ekitatea bermatzen 
ditu, azken erabiltzailearen onura bilatuz, beti.

Hiru arlotan multzokatzen dira energia Cederna Garalur zerbitzuaren esku
informazioa eta sentsibilizazioa, energia
berean, 2020an, ingeniaritza energetikoko jarduketak honako hauek izan ziren: 
argiteria publikoa; udal-eraikinetako eta eraikin partikularretako eguzki
fotovoltaikoak eta termikoak; eraikinen ebaluazi
sareak edo karga elektrikoko puntuak instalatzeko azterlanak.

13. taula. energia Cederna Garalur zerbitzuaren esku

Esparrua 

Informazioa eta 
sentsibilizazioa 

 

Ingeniaritza energetikoa

 

Laguntzak bideratu 
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2015ean, Cederna Garalur Elkarteak energia-aholkularitzako eta 
 

e osoari zuzenduta dago, eta helburuak ditu, gaur egun, eraikin 
publikoetako eta pribatuetako energia-kudeaketari eta -efizientziari buruzko 
informazioa ematea, fakturan edo energia berriztagarrien instalazioan aurrezteari 

aholkularitza ematea, energia-autokontsumoa, energia
proiektuak eta laguntzen kudeaketa eta izapidetzea. 

Horrela, zerbitzu honek energia-gastua kudeatzeko, kontrolatzeko eta hobetzeko 
prozesu osoa hartzen du bere baitan: fakturen eta kontsumoen kontrola, ene

efizientziako memoriak, obra-proiektuak eta zuzendaritzak, 
ikuskaritzak, eta dirulaguntzei buruzko informazioa eta izapideak.

energia Cederna Garalur zerbitzuak, aholkularitza-zerbitzua den aldetik, ez du obrak 
arte hartzen, eta horrela, zerbitzuaren independentzia eta ekitatea bermatzen 

ditu, azken erabiltzailearen onura bilatuz, beti.  

Hiru arlotan multzokatzen dira energia Cederna Garalur zerbitzuaren esku
informazioa eta sentsibilizazioa, energia-ingeniaritza eta laguntzak izapidetzea.  Era 
berean, 2020an, ingeniaritza energetikoko jarduketak honako hauek izan ziren: 

eraikinetako eta eraikin partikularretako eguzki
fotovoltaikoak eta termikoak; eraikinen ebaluazio-txostenaren inbentarioa; eta bero
sareak edo karga elektrikoko puntuak instalatzeko azterlanak..  

taula. energia Cederna Garalur zerbitzuaren esku-hartzeak.

Actuaciones 
Energia-autokontsumoa 
Alkateen ituna 
Laguntzak: IDAE eta Nafarroako Gobernua
Europar Batasunaren NEXT funtsak 
Bonu soziala 
Fakturak optimizatzea 
 

Ingeniaritza energetikoa 

Energia-ikuskaritza eta ziurtapena 
Memoria baloratuak 
Proiektu teknikoak 
Obra-zuzendaritzak 
 

IDAE 
Nafarroako Gobernua. 

aholkularitzako eta -efizientziako 

e osoari zuzenduta dago, eta helburuak ditu, gaur egun, eraikin 
efizientziari buruzko 

informazioa ematea, fakturan edo energia berriztagarrien instalazioan aurrezteari 
autokontsumoa, energia-ingeniaritzako 

gastua kudeatzeko, kontrolatzeko eta hobetzeko 
fakturen eta kontsumoen kontrola, energia 

proiektuak eta zuzendaritzak, 
ikuskaritzak, eta dirulaguntzei buruzko informazioa eta izapideak.  

zerbitzua den aldetik, ez du obrak 
arte hartzen, eta horrela, zerbitzuaren independentzia eta ekitatea bermatzen 

 

Hiru arlotan multzokatzen dira energia Cederna Garalur zerbitzuaren esku-hartzeak: 
ingeniaritza eta laguntzak izapidetzea.  Era 

berean, 2020an, ingeniaritza energetikoko jarduketak honako hauek izan ziren: 
eraikinetako eta eraikin partikularretako eguzki-instalazio 

txostenaren inbentarioa; eta bero-

hartzeak. 

IDAE eta Nafarroako Gobernua 
 



 

 

INFORMAZIOA ETA SENT

2020an, energia Cederna Garalur zerbitzuak energia
kontsulta baino gehiagori erantzun zien eta bertatik bertako 40 bisita egin zituen.

Bestalde, zerbitzu honek hainbat informazio
hobetzeko laguntzei buruz, baita energia
hastapenari buruz ere.  

Laguntzei dagokienez, IDAEren deialdiari edo energia
proiektuetarako Nafarroako Gobernuak ematen dituen laguntzei buruzko ohiko 
informazio-saioei 2020an gehitu zitzaizkien toki
prebentziorako neurriak hartzeko ematen zaizkien eskualde
hitzaldiak. Horrez gain, “
aurrerapenaren berri eman zen unean
antolatu ziren herritarrentzat.

14 taulak Nafarroako Mendialdean antolatu ziren hitzaldien gaiak eta publiko hartzai
jasotzen ditu.  

Azkenik, 2020an, Cederna Garalur Elkarteak energia aurrezteko etxebizitzen eta 
eraikinen kudeaketa adimendunari buruzko webminar bat antolatu zuen azaroaren 
17an, Nafarroako Gobernuak antolatutako Energia Sentsibilizazioari buruzko IV. 
Jardunaldien barnean.  

Laburbilduz, 2020an energia Cederna Garalur
hauek burutu zituen: 

 Autokontsumoari, bonu sozialari eta laguntzei buruzko 8 hitzaldi.
 1.750 kontsultari erantzun eta 40 azterketa
 webminar bat antolatu zuen, kudeaketa adimendunari eta energia aurrezteari 

buruzkoa.  
 
 

12. grafikoa. energia Cederna Garalur. Erantzundako kontsultak 

 

 

950
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INFORMAZIOA ETA SENTSIBILIZAZIOA. EGINDAKO EKINTZAK.

2020an, energia Cederna Garalur zerbitzuak energia-kudeaketari buruzko 1.700 
kontsulta baino gehiagori erantzun zien eta bertatik bertako 40 bisita egin zituen.

Bestalde, zerbitzu honek hainbat informazio-hitzaldi antolatu zituen energia
hobetzeko laguntzei buruz, baita energia-autokontsumoaren eta horren onurei buruzko 

Laguntzei dagokienez, IDAEren deialdiari edo energia-efizientzia hobetzeko 
proiektuetarako Nafarroako Gobernuak ematen dituen laguntzei buruzko ohiko 

saioei 2020an gehitu zitzaizkien toki-erakundeei COVID
prebentziorako neurriak hartzeko ematen zaizkien eskualde-laguntzei buruzko 

rez gain, “NEXT UE” ekonomia suspertzeko Europako funtsen 
aurrerapenaren berri eman zen unean-unean, eta bonu sozialari buruzko hitzaldiak 
antolatu ziren herritarrentzat.  

taulak Nafarroako Mendialdean antolatu ziren hitzaldien gaiak eta publiko hartzai

Azkenik, 2020an, Cederna Garalur Elkarteak energia aurrezteko etxebizitzen eta 
eraikinen kudeaketa adimendunari buruzko webminar bat antolatu zuen azaroaren 
17an, Nafarroako Gobernuak antolatutako Energia Sentsibilizazioari buruzko IV. 

Laburbilduz, 2020an energia Cederna Garalur zerbitzuak honako informazio

Autokontsumoari, bonu sozialari eta laguntzei buruzko 8 hitzaldi.
1.750 kontsultari erantzun eta 40 azterketa-bisita.  

t antolatu zuen, kudeaketa adimendunari eta energia aurrezteari 

grafikoa. energia Cederna Garalur. Erantzundako kontsultak 

800
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Telefonoa

Posta electronika

Bisitak

EGINDAKO EKINTZAK.  

kudeaketari buruzko 1.700 
kontsulta baino gehiagori erantzun zien eta bertatik bertako 40 bisita egin zituen.  

hitzaldi antolatu zituen energia-efizientzia 
autokontsumoaren eta horren onurei buruzko 

entzia hobetzeko 
proiektuetarako Nafarroako Gobernuak ematen dituen laguntzei buruzko ohiko 

erakundeei COVID-19aren 
laguntzei buruzko 

UE” ekonomia suspertzeko Europako funtsen 
unean, eta bonu sozialari buruzko hitzaldiak 

taulak Nafarroako Mendialdean antolatu ziren hitzaldien gaiak eta publiko hartzailea 

Azkenik, 2020an, Cederna Garalur Elkarteak energia aurrezteko etxebizitzen eta 
eraikinen kudeaketa adimendunari buruzko webminar bat antolatu zuen azaroaren 
17an, Nafarroako Gobernuak antolatutako Energia Sentsibilizazioari buruzko IV. 

honako informazio-ekintza 

Autokontsumoari, bonu sozialari eta laguntzei buruzko 8 hitzaldi.  

t antolatu zuen, kudeaketa adimendunari eta energia aurrezteari 

grafikoa. energia Cederna Garalur. Erantzundako kontsultak  

 

Posta electronika



 

 

14. taula. Energia Cederna Garalur zerbitzuak egindako informazio

Laguntza-motak 
IDAE. Karbono gutxiko ekonomiara igarotzea errazten duten 
proiektu berezietarako laguntzak.
Nafarroako Gobernua. Toki-erakundeentzako laguntzak 0
bitarteko ikastetxeetako, Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako 
eta DBHko proiektuak gauzatzeko.
Nafarroako Gobernua. Laguntzak toki
efizientzia hobetzeko, energia berriztagarriak sustatzeko eta 
mugikortasun elektrikoa bultzatzeko proiektuetarako.
MOVES programa: mugikortasun efiziente eta ja
pizgarriak  

ETEetan eta industria-sektoreko enpresa handietan energia
efizientzia sustatzeko laguntzak.
Nafarroako Gobernua. Toki-erakundeentzako laguntzak, COVID
19aren ondorioak arintzeko neurriak har ditzaten.

Eraikinak zaharberritzeko laguntzak.
Europar Batasuna. Next Generation EU, ekonomia suspertzeko 
funtsak 

Informazioa: fakturak optimizatzea:
interpretatzea eta energia aurrezteko eta energia
neurriak proposatzea.  
Informazioa. Argindarrerako eta berokuntzarako bonu soziala

Klimaren eta energiaren aldeko alkateen ituna.
Tokiko energia-komunitateak.  

 

16. irudia. Energia
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Energia Cederna Garalur zerbitzuak egindako informazio-kanpaina, eta norentzat.

Norentzat 
Karbono gutxiko ekonomiara igarotzea errazten duten 

proiektu berezietarako laguntzak.  
Toki-erakundeak

erakundeentzako laguntzak 0-3 urte 
bitarteko ikastetxeetako, Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako 

uak gauzatzeko. 
Toki-erakundeak

Laguntzak toki-erakundeentzat; energia-
efizientzia hobetzeko, energia berriztagarriak sustatzeko eta 
mugikortasun elektrikoa bultzatzeko proiektuetarako.  

 

mugikortasun efiziente eta jasangarrirako Erakunde publikoak, enpresak, 
jabeen erkidegoak.

sektoreko enpresa handietan energia-
efizientzia sustatzeko laguntzak.  

Enpresak. 

erakundeentzako laguntzak, COVID-
arintzeko neurriak har ditzaten.  

Toki-erakundeak.

Eraikinak zaharberritzeko laguntzak.  Jabeen erkidegoak.
Next Generation EU, ekonomia suspertzeko 

Toki-erakundeak.

fakturak optimizatzea: Argindarraren faktura 
interpretatzea eta energia aurrezteko eta energia-efizientziarako 

Toki-erakundeak eta 
herritarrak.

Argindarrerako eta berokuntzarako bonu soziala  Herritarrak.

Klimaren eta energiaren aldeko alkateen ituna.  Toki-erakundeak.
Toki-erakundeak.

irudia. Energia-efizientziari buruzko IV. Jardunaldien egitaraua.

kanpaina, eta norentzat. 

 

erakundeak 

erakundeak 

Erakunde publikoak, enpresak, 
jabeen erkidegoak.  

  

erakundeak.  

Jabeen erkidegoak.  

erakundeak.  

erakundeak eta 
herritarrak.  

Herritarrak.  

akundeak.  
erakundeak.  

 

efizientziari buruzko IV. Jardunaldien egitaraua. 



 

 

ENERGIA INGENIARITZA

Energia Cederna Garalur zerbitzuaren jarduera nagusia ingeniaritza
honako fase hauek biltzen ditu: instalazioak aztertzea, energia
egiteko proiektu teknikoak, obra
prestatzea.  

Energia Cederna Garalur zerbitzuak ingeniaritza
erakundeei, enpresei eta partikularrei, honako esparru hauetan:
berritzea, udal-eraikinen birgaitze energetikoa, autokontsumorako instalazioak eta 
beste obra partikular batzuk.

Cederna Garalur Elkarteak honako hauek egin zituen 2020an:

 Kanpoko argiteria publikoari buruzko 2 proiektu.
 3 obra-zuzendaritza eta kanpoko argiteria publikorako 26 obra
 Argiteria publikoaren 13 ikuskaritza energetiko.
 Eguzki-instalazio fotovoltaikoei buruzko 8 azterlan.
 Autokontsumorako eguzki

eta obra-zuzendaritzakoak.
 Eguzki-instalazio fotovoltaikoei buruzko 9 memoria.
 Udal-eraikinen birgaitze energetikorako 6 memoria.

Jarraian ageri diren taulek lan
dituzte.  

15. taula. Kanpoko argiteria publikoa berritzeko egin diren esku

erakundeentzat (kontzejuak eta udalak).

Proiektu teknikoak 
II. fasea. Esa Elo: Altzorrizko bidea.
Urraulbeiti: Nardoze Andurra Agoitz
 Urraulbeiti:
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ENERGIA INGENIARITZA.  

Energia Cederna Garalur zerbitzuaren jarduera nagusia ingeniaritza
k biltzen ditu: instalazioak aztertzea, energia-ikuskaritza, obrak 

egiteko proiektu teknikoak, obra-zuzendaritzak eta laguntzak eskatzeko memoriak 

Energia Cederna Garalur zerbitzuak ingeniaritza-zerbitzu hori ematen die toki
ei eta partikularrei, honako esparru hauetan: argiteria publikoa 

eraikinen birgaitze energetikoa, autokontsumorako instalazioak eta 
beste obra partikular batzuk.  

Cederna Garalur Elkarteak honako hauek egin zituen 2020an: 

publikoari buruzko 2 proiektu.  
zuzendaritza eta kanpoko argiteria publikorako 26 obra-zuzendaritza.

Argiteria publikoaren 13 ikuskaritza energetiko.  
instalazio fotovoltaikoei buruzko 8 azterlan.  

Autokontsumorako eguzki-instalazio fotovoltaikoei buruzko 4 proiektu tekniko 
zuzendaritzakoak.  

instalazio fotovoltaikoei buruzko 9 memoria.  
eraikinen birgaitze energetikorako 6 memoria.  

Jarraian ageri diren taulek lan-eremu bakoitzean egindako esku-hartzeak jasotzen 

Kanpoko argiteria publikoa berritzeko egin diren esku-hartzeak. Norentzat:

erakundeentzat (kontzejuak eta udalak). 

Obra-zuzendaritzak Memoria teknikoak 
Altzorrizko bidea.  II. fasea. Esa 

Agoitz Alli 
Urraulbeiti: Nardoze Andurra Uitzi 

Astitz 
Errazkin 
Etxarri 
Arruitz 

Anotz 
Arteta 

Beasoain-Egillor 
Iltzarbe 
Saldise 
Senosiain 
Abaurregaina 
Egozkue 
Longida 
Zabaldika 
Auritz 
Arribe-Atallu 
Baraibar 
Urraulbeiti 
Esteribar 
Erromantzatua 
Domeñu 

Energia Cederna Garalur zerbitzuaren jarduera nagusia ingeniaritza-lanak dira, eta 
ikuskaritza, obrak 

zuzendaritzak eta laguntzak eskatzeko memoriak 

zerbitzu hori ematen die toki-
argiteria publikoa 

eraikinen birgaitze energetikoa, autokontsumorako instalazioak eta 

zuzendaritza.  

aikoei buruzko 4 proiektu tekniko 

hartzeak jasotzen 

Norentzat: toki-

 Ikuskapenak 
Otsagabia: Pilotalekua 
Urrotz Hiria: udal-lurzatia 
Esteribar: kiroldegia 
Etxarri: putzua 
Etxarri 
Agoitz: kirol-gunea 
Erronkari: ikastetxe 
publikoa. 
Astitz 
Itzaga: Edateko Uren 
Araztegia 
Otsagabia: Pilotalekua 
Urrotz Hiria: udal-lurzatia 
Esteribar: kiroldegia 
Etxarri: putzua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

16. taula. Argiteria- eta berokuntza

erakundeentzat (kontzejuak eta udalak).

Azterketak 

Espartza Zaraitzu: udaletxea 
eta aparkalekua  

Otsagabia:

Zangoza: ikastetxe publikoa Urrotz Hiria:

Erronkari: ikastetxe publikoa.  Esteribar:

Urrotz Hiria: udal-lurzatia Etxarri:
Garralda: pilotalekua  

Esteribar: kiroldegia 
 

Orreaga 
 

Otsagabia: pilotalekua  
  

17. taula. Argiteria- eta berokuntza

erakundeentzat (kontzej

Memoria teknikoak 
Elo. Berokuntza-instalazioa ikastetxe publikoan

Elo. Argiztapen-instalazioa ikastetxe publikoan
Goizueta. Argiztapen-instalazioa erabilera anitzeko 
eraikinean.   
Luzaide: pilotalekuko argiztapena berritzea.
Aurizberri: pilotalekuko argiztapena berritzea.
Zubieta: biomasako galdara udaletxean.

 

17.irudia.
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eta berokuntza-instalazioak jartzeko esku-hartzeak. Norentzat: toki

erakundeentzat (kontzejuak eta udalak). 

Proiektu teknikoak Obra-zuzendaritzak

Otsagabia: pilotalekua Otsagabia: pilotalekua

Urrotz Hiria: udal-lurzatia Urrotz Hiria: udal-lurz

Esteribar: kiroldegia Esteribar: kiroldegia 

Etxarri: putzua Etxarri: putzua 
 
 

 

 
 

 

eta berokuntza-instalazioak jartzeko esku-hartzeak. Norentzat: toki

erakundeentzat (kontzejuak eta udalak). 

Energia-efizientziari buruzko ikuskaritzak
kastetxe publikoan  Goizueta. Argiztapen-instalazioa e

eraikinean.   
instalazioa ikastetxe publikoan Luzaide: pilotalekuko argiztapena berritzea.

instalazioa erabilera anitzeko  

pilotalekuko argiztapena berritzea.   
pilotalekuko argiztapena berritzea.  

biomasako galdara udaletxean.   

17.irudia. Garatutako proiektuen mapa. 

 

hartzeak. Norentzat: toki-

zuzendaritzak 
Memoria 
teknikoak 

pilotalekua 
Otsagabia: 
Pilotalekua 

lurzatia 
Urrotz Hiria: 
udal-lurzatia 
Esteribar: 
kiroldegia 
Etxarri: putzua 
Etxarri 
Agoitz: kirol-
gunea 
Erronkari: 
ikastetxe 
publikoa. 
Astitz 
Itzaga: Edateko 
Uren Araztegia 

hartzeak. Norentzat: toki-

efizientziari buruzko ikuskaritzak 
instalazioa erabilera anitzeko 

talekuko argiztapena berritzea. 

 



 

 

ENERGIA INGENIARITZAREKIN LOTURA DUTEN BESTE PROIEKTU BATZUK

Arestian aipatutako lanez gain, energia Cederna Garalur zerbitzuak udal
eta partikularrei bideratutako bestelako azterlanak eta proiektuak babestu 

Horrez gain, urtero bezala, energia Cederna Garalur zerbitzuak Nafarroako 
Mendialdeko Eraikinen Ebaluazio Txostenaren 
arte txosten hori eduki beharra duten eraikinak jaso zituen.

Laburbilduz, 2020an energia 

 Pirinioetako Planarekin lotura duten bi proiektu lantzen lagundu 
 Udal-instalazioen 6 aurreproiektu eta memoria baloratu egin zituen.
 Eraikinen Ebaluazio Txostenaren Inbentarioa eguneratu zuen, eta guztira 484 

eraikin identifikatu zituen.
 Partikularrentzako 2 eguzki
 Bi etxebizitza partikularretan instalazio fotovoltaiko bana jartzeko memoria 

teknikoak idatzi zituen.

18. taula. energia Cederna Garalur. 2020an gauzatutako b

Proiektua 
Pirinioetako Plana 2020. Energia
Zaraitzuko Udalarentzat 
Pirinioetako Plana 2020. Erroibar, Auritz eta Orreagan energia berriztagarriak 
garatzeko proiektua 
Orotz-Betelun zentral hidroelektriko txiki bat instalatzeko aurreproiektua.
Orbaizetako arma-olan igogailua jartzeko memoria baloratua eta obra
Esteribarren argindarra kargatzeko puntua
obra-zuzendaritza.  
Getzen argiteria publikoko linea lurperatzeko proiektua.
Getzen behe-tentsioko sarea lurperatzeko proiektua.
Hiriko bero-sarearen azterketa Ezkarozen
Zubiriko etxebizitza baterako eguzki
Jaurrietako etxebizitza baterako eguzki
Uitziko etxebizitza batean planta fotovoltaiko bat i
Izabako apartahotel batean instalazio fotovoltaiko bat egiteko memoria teknikoa.

 

18. 
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ENERGIA INGENIARITZAREKIN LOTURA DUTEN BESTE PROIEKTU BATZUK

Arestian aipatutako lanez gain, energia Cederna Garalur zerbitzuak udal
eta partikularrei bideratutako bestelako azterlanak eta proiektuak babestu 

Horrez gain, urtero bezala, energia Cederna Garalur zerbitzuak Nafarroako 
Mendialdeko Eraikinen Ebaluazio Txostenaren Inbentarioa eguneratu zuen, eta 2022ra 
arte txosten hori eduki beharra duten eraikinak jaso zituen.  

Laburbilduz, 2020an energia Cederna Garalur zerbitzuak:  

Pirinioetako Planarekin lotura duten bi proiektu lantzen lagundu 
instalazioen 6 aurreproiektu eta memoria baloratu egin zituen.

Eraikinen Ebaluazio Txostenaren Inbentarioa eguneratu zuen, eta guztira 484 
entifikatu zituen.  

Partikularrentzako 2 eguzki-instalazio fotovoltaikoren azterketa egin zuen.
Bi etxebizitza partikularretan instalazio fotovoltaiko bana jartzeko memoria 
teknikoak idatzi zituen.  

taula. energia Cederna Garalur. 2020an gauzatutako beste jarduketa batzuk.

Energia-efizientziari buruzko proiektua Espartza 

Erroibar, Auritz eta Orreagan energia berriztagarriak 

Betelun zentral hidroelektriko txiki bat instalatzeko aurreproiektua.  
olan igogailua jartzeko memoria baloratua eta obra-zuzendaritza.

Esteribarren argindarra kargatzeko puntua instalatzeko memoria baloratua eta 

Getzen argiteria publikoko linea lurperatzeko proiektua. 
tentsioko sarea lurperatzeko proiektua. 

sarearen azterketa Ezkarozen. 
Zubiriko etxebizitza baterako eguzki-instalazio fotovoltaikoaren azterketa.  
Jaurrietako etxebizitza baterako eguzki-instalazio fotovoltaikoaren azterketa.  
Uitziko etxebizitza batean planta fotovoltaiko bat instalatzeko memoria teknikoa.  
Izabako apartahotel batean instalazio fotovoltaiko bat egiteko memoria teknikoa. 

 

18. irudia. Argindarra kargatzeko puntua. 

 

ENERGIA INGENIARITZAREKIN LOTURA DUTEN BESTE PROIEKTU BATZUK  

Arestian aipatutako lanez gain, energia Cederna Garalur zerbitzuak udal-erakundeei 
eta partikularrei bideratutako bestelako azterlanak eta proiektuak babestu zituen.  

Horrez gain, urtero bezala, energia Cederna Garalur zerbitzuak Nafarroako 
nbentarioa eguneratu zuen, eta 2022ra 

Pirinioetako Planarekin lotura duten bi proiektu lantzen lagundu zuen.  
instalazioen 6 aurreproiektu eta memoria baloratu egin zituen.  

Eraikinen Ebaluazio Txostenaren Inbentarioa eguneratu zuen, eta guztira 484 

instalazio fotovoltaikoren azterketa egin zuen.  
Bi etxebizitza partikularretan instalazio fotovoltaiko bana jartzeko memoria 

este jarduketa batzuk. 

Norentzat 
efizientziari buruzko proiektua Espartza Toki-erakundea.  

Erroibar, Auritz eta Orreagan energia berriztagarriak Toki-erakundea.  

Toki-erakundea. 
zuzendaritza.  Toki-erakundea. 

instalatzeko memoria baloratua eta Toki-erakundea. 

Toki-erakundea. 
Toki-erakundea. 
Toki-erakundea. 

Partikularra 
Partikularra 
Partikularra 

Enpresa  



 

 

LAGUNTZEN ETA DIRULA

Azkenik, energia Cederna Garalur zerb
IDAEren (Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko Institutua) eta Nafarroako 
Gobernuaren laguntzak eskatzeko eta izapidetzeko, energia aurrezt
efizientziako proiektuetarako.

IDAEren laguntzei dagokienez, 2020an argiteria publikoa berritzeko laguntzak 
izapidetu zituen, EGEF-AJPO 2014
Hazkunde Jasangarrirako Programa Operatiboa) programaren barnean. Programa hori 
20.000 biztanletik beherako toki
Auritz-Aurizberri eta Garde

Horrez gain, 40 memoria prestatu dira Nafarroako Gobernuak tokiko erakundeei 
ematen dizkien laguntzak eskatzeko, energia
mugikortasun elektrikoa sustatze aldera.
Estrategikoaren barruan dago.Bideratutako laguntzetatik 26 kanpoko argiteria publikoa 
berritzeko dira, 4 barneko argiteria berritzeko, 9 energia berriztagarrien instala
egiteko eta 1 ibilgailu elektrikoak kargatzeko puntua instalatzeko.

Guztira, 2020an Cederna Garalur Elkarteak

 Energia-proiektuetarako laguntzak emateko 42 espediente bideratu ditu toki
erakundeentzat (968.695 

 

19. taula. energia Cederna Garal

 Jarduera
IDAE Kanpoko argiteria

Nafarroako Gobernua 

Kanpoko argiteria 
Barneko argiteria 
Energia berriztagarriak instalatu
Mugikortasun elektrikoa

GUZTIRA  

 

13. 

792.117,75

285.117,74

8.642,27
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LAGUNTZEN ETA DIRULAGUNTZEN ESKAERA  

Azkenik, energia Cederna Garalur zerbitzuak laguntza eman zien tokiko erakundeei 
IDAEren (Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko Institutua) eta Nafarroako 
Gobernuaren laguntzak eskatzeko eta izapidetzeko, energia aurrezteko
efizientziako proiektuetarako.   

okienez, 2020an argiteria publikoa berritzeko laguntzak 
AJPO 2014-2020 (Eskualde Garapeneko Europako Funtsa

Hazkunde Jasangarrirako Programa Operatiboa) programaren barnean. Programa hori 
20.000 biztanletik beherako toki-erakundeei bideratuta dago. Aipatutako proiektuak 

Aurizberri eta Garde-Urzainki herri elkartuei dagozkie.  

Horrez gain, 40 memoria prestatu dira Nafarroako Gobernuak tokiko erakundeei 
ematen dizkien laguntzak eskatzeko, energia-efizientzia, energia berriztagarr
mugikortasun elektrikoa sustatze aldera. Deialdi hori 2030erako Nafarroako Plan 
Estrategikoaren barruan dago.Bideratutako laguntzetatik 26 kanpoko argiteria publikoa 
berritzeko dira, 4 barneko argiteria berritzeko, 9 energia berriztagarrien instala
egiteko eta 1 ibilgailu elektrikoak kargatzeko puntua instalatzeko.  

Guztira, 2020an Cederna Garalur Elkarteak:  

proiektuetarako laguntzak emateko 42 espediente bideratu ditu toki
erakundeentzat (968.695 €).  

energia Cederna Garalur. 2020an bideratutako laguntzen laburpena.

Jarduera-mota Espediente zk.: 
Kanpoko argiteria 2 
Kanpoko argiteria  26 
Barneko argiteria  4 
Energia berriztagarriak instalatu  9 
Mugikortasun elektrikoa 1 
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13. grafikoa. 2020 bideratutako laguntzak. 

 

792.117,75

42.270,26

285.117,74

Kanpoko argiteria

Barneko argiteria

Energia berriztagarriak instalatu 

Mugikortasun elektrikoa

tokiko erakundeei 
IDAEren (Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko Institutua) eta Nafarroako 

eko eta energia-

okienez, 2020an argiteria publikoa berritzeko laguntzak 
2020 (Eskualde Garapeneko Europako Funtsa-

Hazkunde Jasangarrirako Programa Operatiboa) programaren barnean. Programa hori 
Aipatutako proiektuak 

Horrez gain, 40 memoria prestatu dira Nafarroako Gobernuak tokiko erakundeei 
efizientzia, energia berriztagarriak eta 

Deialdi hori 2030erako Nafarroako Plan 
Estrategikoaren barruan dago.Bideratutako laguntzetatik 26 kanpoko argiteria publikoa 
berritzeko dira, 4 barneko argiteria berritzeko, 9 energia berriztagarrien instalazioak 

proiektuetarako laguntzak emateko 42 espediente bideratu ditu toki-

2020an bideratutako laguntzen laburpena. 

Zenbatekoa (€) 
159.452,57 
632.665,18 
42.270,26 

285.117,74 
8.642,27 

1.128.148,02 

 

Kanpoko argiteria

Barneko argiteria

Energia berriztagarriak instalatu 

Mugikortasun elektrikoa



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELKARTEAREN PROIEKTUAK.
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2.4. 
ELKARTEAREN PROIEKTUAK.ELKARTEAREN PROIEKTUAK.  



 

 

BELAUNALDI ALDAKETAREN INGURUKO AZTER
MENDIALDEKO MERKATARITZA S

2020an, Cederna Garalur elkarteak belaunaldi
Nafarroako Mendialdeko merkataritza
epe ertain-luzera tokiko ekintzailetza
dauden negozioen txandaketaren bidez.
gure Elkartearen arteko lankidetza

Aldez aurretik, Cederna Garalur Elkarteak Nafarroako Mendialdeko denda txikien 
inbentarioa egin zuen, eta 579 establezimendu identifikatu zituen, batez ere elikagaien 
eta ehungintzaren sektoreetan dihardutenak.

14. grafikoa. Nafarroako Mendialdeko tokiko merkataritzaren banaketa sektoreka

Ondoren, Cederna Garalur Elkarteak inkesta
helarazi zitzaien tokiko garapen

Horrela, Nafarroako Mendialdeko 50 dendaren erantzunetan oinarritzen da azterlana.

Azkenik, diagnostikoaren lehen ondorioak araztu egin ziren Cederna Garalur 
Elkartearen Tokiko Garapen Agentzien eta toki

Mendialdeko denda txikiei egindako inkestez gain, azterlanak lurraldeko hiru elkarteri 
egindako elkarrizketak ere biltzen ditu.
emaitzak Cederna Garalur Elkartearen taldearekin alderatu dira tarteko bi bileratan.

0,35%

1,55%

1,55%

7,77%1,38%

5,70%

1,90%

0,35%

1,21%

13,47%

0,17% 7,77%

2,59%

0,69%

2,94%
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BELAUNALDI ALDAKETAREN INGURUKO AZTERLANA NAFARROAKO 
MENDIALDEKO MERKATARITZA SEKTOREAN.  

2020an, Cederna Garalur elkarteak belaunaldi-aldaketaren inguruko azter
Nafarroako Mendialdeko merkataritza-sektorean, hamar urtera begira.

luzera tokiko ekintzailetza-bide bat irekitzeko aukera ematen du, 
dauden negozioen txandaketaren bidez. Dokumentua Nafarroako Gobernuaren eta 
gure Elkartearen arteko lankidetza-hitzarmen baten bidez landu da.  

Aldez aurretik, Cederna Garalur Elkarteak Nafarroako Mendialdeko denda txikien 
ta 579 establezimendu identifikatu zituen, batez ere elikagaien 

eta ehungintzaren sektoreetan dihardutenak.  

Nafarroako Mendialdeko tokiko merkataritzaren banaketa sektoreka

Ondoren, Cederna Garalur Elkarteak inkesta-eredu bat diseinatu zuen, eta hori dendei 
helarazi zitzaien tokiko garapen-agentzien eta merkatarien elkarteen bidez.

Horrela, Nafarroako Mendialdeko 50 dendaren erantzunetan oinarritzen da azterlana.

Azkenik, diagnostikoaren lehen ondorioak araztu egin ziren Cederna Garalur 
lkartearen Tokiko Garapen Agentzien eta toki-erakundeen ekarpenekin.

Mendialdeko denda txikiei egindako inkestez gain, azterlanak lurraldeko hiru elkarteri 
egindako elkarrizketak ere biltzen ditu. Bestalde, azterlanaren metodologia eta atariko 

derna Garalur Elkartearen taldearekin alderatu dira tarteko bi bileratan.

42,31%

0,35%
0,52%

4,66%

0,86%

1,90%
0,35%

2,94%

Elikadura

Armagintza

Artisautza

Bazarra eta  opariak

Kirolak

Etxetresnak elektrikoak

Elektronika

Loredenda

Belar-denda

Etxea eta burdindegia

Informatika

Loteria, zoria eta tabakoa

Altzariak

Musika

Optikak

Arropa eta oinetakoak

Erloju-dendak eta bitxi

Supermerkatua

Elikadura-denda

Lurrindegia

Liburu-denda, paper

NAFARROAKO 

aldaketaren inguruko azterlana egin du 
sektorean, hamar urtera begira. Azterlan horrek 
bide bat irekitzeko aukera ematen du, lehendik 

Dokumentua Nafarroako Gobernuaren eta 

Aldez aurretik, Cederna Garalur Elkarteak Nafarroako Mendialdeko denda txikien 
ta 579 establezimendu identifikatu zituen, batez ere elikagaien 

Nafarroako Mendialdeko tokiko merkataritzaren banaketa sektoreka 

 

n, eta hori dendei 
agentzien eta merkatarien elkarteen bidez.  

Horrela, Nafarroako Mendialdeko 50 dendaren erantzunetan oinarritzen da azterlana.  

Azkenik, diagnostikoaren lehen ondorioak araztu egin ziren Cederna Garalur 
erakundeen ekarpenekin.  

Mendialdeko denda txikiei egindako inkestez gain, azterlanak lurraldeko hiru elkarteri 
Bestalde, azterlanaren metodologia eta atariko 

derna Garalur Elkartearen taldearekin alderatu dira tarteko bi bileratan.  

Armagintza

Bazarra eta  opariak

Etxetresnak elektrikoak

Elektronika

denda

Etxea eta burdindegia

Informatika

Loteria, zoria eta tabakoa

Arropa eta oinetakoak

dendak eta bitxi-dendak

Supermerkatua

denda

Lurrindegia

denda, paper-denda eta prentsa



 

 

Inkestak 10 atal ditu:  

 Negozioaren deskribapena:
koadroak, tipologia, zenbat urte daramatzan zabalik.

 Langile-kopurua: autonomoak, 

 Irekitzeko orduak 

 Prestakuntza 

 Bezero-motak 

 Teknologia berrien erabilera

 Publizitatearen erabilera eta horretara bideratutako aurrekontua

 Familian bertan txanda emateko aukera

 Familiaz kanpoko txanda

 Dendaren bideragarritasuna

20. taula. Belaunaldi-aldaketaren inguruko azterlana.

Negozio

Janari-dendak, autozerbitzuak,
Elikagaiak 
Lurrindegia eta osagarriak
Pintura 
Burdindegia 
Etxetresna elektrikoak 
Altzariak 
Bazarra 
Ehun- eta oinetako-dendak
Liburu-denda, paper-denda eta prentsa
Belar-denda 
GUZTIRA  

 

 

21. taula. Azterlanean parte hartu duten Dendarien Elkarteen zerrenda.

Elkartea 
Denok Bat  
Larun Haizpe 
Doneztebeko Merkatarien Elkartea
Bertan Baztan 
Utzugune 

 

 

 

Elkarrizketatuen adina 50 urte edo gehiago da.
elkarrizketatutako negozio gehienek (% 60) 25 eta 100 urte bitartean daramate lanean; 
horrek agerian uzten du negozioek orain arte segida izan dutela.

Hauek dira txostenetik ateratako ondorio nagusiak:

44 

Negozioaren deskribapena: adina, generoa, kokapena, negozioak dituen metro 
koadroak, tipologia, zenbat urte daramatzan zabalik. 

autonomoak, langile kontratudunak.  

Teknologia berrien erabilera 

Publizitatearen erabilera eta horretara bideratutako aurrekontua

Familian bertan txanda emateko aukera 

Familiaz kanpoko txanda 

Dendaren bideragarritasuna  

aldaketaren inguruko azterlana. Elkarrizketatutako merkataritza

Negozio-tipologia Erantzun-kopurua

autozerbitzuak, supermerkatuak... 13
14

Lurrindegia eta osagarriak 

 

dendak 11
denda eta prentsa 

50

Azterlanean parte hartu duten Dendarien Elkarteen zerrenda.

Udalerria/eskualdea
Baztan-Bidasoa

Bera
Doneztebeko Merkatarien Elkartea Doneztebe

 Baztan
Sakana

Elkarrizketatuen adina 50 urte edo gehiago da. Horrez gain, ikerketaren arabera, 
negozio gehienek (% 60) 25 eta 100 urte bitartean daramate lanean; 

horrek agerian uzten du negozioek orain arte segida izan dutela.  

Hauek dira txostenetik ateratako ondorio nagusiak:  

adina, generoa, kokapena, negozioak dituen metro 

Publizitatearen erabilera eta horretara bideratutako aurrekontua 

Elkarrizketatutako merkataritza-tipologia. 

kopurua % 
13 26 
14 28 

2 4 
1 2 
1 2 
2 4 
1 2 
1 2 

11 22 
3 6 
1 2 

50 100 

Azterlanean parte hartu duten Dendarien Elkarteen zerrenda. 

Udalerria/eskualdea 
Bidasoa 

Bera 
Doneztebe 

Baztan 
Sakana 

Horrez gain, ikerketaren arabera, 
negozio gehienek (% 60) 25 eta 100 urte bitartean daramate lanean; 



 

 

 Nafarroako Mendialdeko establezimendurik ohikoenak elikadura
supermerkatu txikiak edo janari
Eskualdeburuetan daude gainerako merkataritza

 Tokiko merkataritza zaharra edo oso zaharra da udalerrietan; izan ere, 
establezimenduen % 74k 25 urte baino gehiago ditu, eta %
gehiago.  

 Saltokien % 50 emakume autonomoek kudeatzen dituzte, eta % 26 sozietateek.
 Dendetako arduradunen profil nagusia pertsona autonomoa da 

(elkarrizketatutako merkatarien % 74), eta denden % 28k langileak kontratatzen 
dituzte; elikadura-sektoreak eta supermerkatuek kontratatzen dituzte gehien.

 Inkestatutako denden % 44k ez dute uste prestakuntza beharrezkoa denik, 
beharbada elkarrizketatutako pertsonen adinaren ondorioz (50 urte edo 
gehiagokoak dira). Horien iritziz, esperientzia b
gainetik. 

 Inkestatuen iritziz, prestakuntza jasotzeko zailtasun handienak ordutegiak eta 
denbora falta dira.  

 Prestakuntza-premien artean, inkestari erantzun dioten pertsonek marketinaren 
alde egiten dute (bezeroarentzako arr
sustapenera bideratutako teknologia berrien alde ere.

 Establezimenduen % 4k baino ez dute web
salmenta, eta % 48k ez du tresna horietako bat bera ere erabiltzen.
58k tokiko kanalak erabiltzen ditu publizitatea egiteko.

 Inkestari erantzun dioten denden % 20k baino ez dute familian bertan 
txandakatzea. Familian txandakatzerik ez duten establezimenduen artean, % 
28,95 alokatzea planteatzen ari da, % 26,32 ixtea, eta % 28,95ek ez 
planteatu, nahiz eta ez diren oso baikorrak.
(% 10,5) ari da pentsatzen negozioa saltzea.

 

Txostenak, halaber, gomendioak jasotzen ditu, esparru hauetan:
asoziazionismoa, belaunaldi

Landa-eremuko merkataritzako 
asoziazionismoa.  

Belaunaldi-aldaketa, lagun egitea: 

Digitalizazioa  

 

45 

Nafarroako Mendialdeko establezimendurik ohikoenak elikadura
permerkatu txikiak edo janari-dendak, ehun- eta oinetako

Eskualdeburuetan daude gainerako merkataritza-tipologiak.  
Tokiko merkataritza zaharra edo oso zaharra da udalerrietan; izan ere, 
establezimenduen % 74k 25 urte baino gehiago ditu, eta % 44k 50 urte baino 

Saltokien % 50 emakume autonomoek kudeatzen dituzte, eta % 26 sozietateek.
Dendetako arduradunen profil nagusia pertsona autonomoa da 
(elkarrizketatutako merkatarien % 74), eta denden % 28k langileak kontratatzen 

sektoreak eta supermerkatuek kontratatzen dituzte gehien.
Inkestatutako denden % 44k ez dute uste prestakuntza beharrezkoa denik, 
beharbada elkarrizketatutako pertsonen adinaren ondorioz (50 urte edo 
gehiagokoak dira). Horien iritziz, esperientzia balioesten dute prestakuntzaren 

Inkestatuen iritziz, prestakuntza jasotzeko zailtasun handienak ordutegiak eta 
 

premien artean, inkestari erantzun dioten pertsonek marketinaren 
alde egiten dute (bezeroarentzako arreta, kasurako), baita kudeaketara eta 
sustapenera bideratutako teknologia berrien alde ere.  
Establezimenduen % 4k baino ez dute web-orria, sare sozialak edo online 
salmenta, eta % 48k ez du tresna horietako bat bera ere erabiltzen.

nalak erabiltzen ditu publizitatea egiteko.  
Inkestari erantzun dioten denden % 20k baino ez dute familian bertan 

Familian txandakatzerik ez duten establezimenduen artean, % 
28,95 alokatzea planteatzen ari da, % 26,32 ixtea, eta % 28,95ek ez 
planteatu, nahiz eta ez diren oso baikorrak. Nolanahi ere, gutxiengo bat soilik 
(% 10,5) ari da pentsatzen negozioa saltzea. 

Txostenak, halaber, gomendioak jasotzen ditu, esparru hauetan: 
asoziazionismoa, belaunaldi-aldaketa eta digitalizazioa:  

Asoziazionismorik eza. Eskualde guztiek ez dute 
dendarien elkarterik.  
Halako elkartzeak sustatzen saiatu, baita hainbat sektore 
tartean sartuta ere (ostalaritza eta turismoa, kasurako).

  

Eskualdatzearen bideragarritasuna berrikusteko, kostu 
gehigarrien azterketarekin lotuta (lokalaren alokairu, 
kasurako).  
Negozioaren kudeaketa eta ekonomia
berrikusteko.  
Garapen-agentzien bidez, negozioa beren gain hartu nahi 
izan dezaketen ekintzaileen eta dendarien arteko 
harremana errazteko.  
Negozioetan eman beharreko txandari balioa ematea 
ekintzailetzaren beste aukera gisa. 
Konponbideak bilatzeko laguntza profesionala.
Market Place bat abian jarri.  

Nafarroako Mendialdeko establezimendurik ohikoenak elikadura-dendak, 
eta oinetako-dendak dira. 

Tokiko merkataritza zaharra edo oso zaharra da udalerrietan; izan ere, 
44k 50 urte baino 

Saltokien % 50 emakume autonomoek kudeatzen dituzte, eta % 26 sozietateek.  
Dendetako arduradunen profil nagusia pertsona autonomoa da 
(elkarrizketatutako merkatarien % 74), eta denden % 28k langileak kontratatzen 

sektoreak eta supermerkatuek kontratatzen dituzte gehien.  
Inkestatutako denden % 44k ez dute uste prestakuntza beharrezkoa denik, 
beharbada elkarrizketatutako pertsonen adinaren ondorioz (50 urte edo 

alioesten dute prestakuntzaren 

Inkestatuen iritziz, prestakuntza jasotzeko zailtasun handienak ordutegiak eta 

premien artean, inkestari erantzun dioten pertsonek marketinaren 
eta, kasurako), baita kudeaketara eta 

orria, sare sozialak edo online 
salmenta, eta % 48k ez du tresna horietako bat bera ere erabiltzen.  Denden % 

Inkestari erantzun dioten denden % 20k baino ez dute familian bertan 
Familian txandakatzerik ez duten establezimenduen artean, % 

28,95 alokatzea planteatzen ari da, % 26,32 ixtea, eta % 28,95ek ez dute deus 
Nolanahi ere, gutxiengo bat soilik 

 merkataritzako 

Eskualde guztiek ez dute 

Halako elkartzeak sustatzen saiatu, baita hainbat sektore 
tartean sartuta ere (ostalaritza eta turismoa, kasurako). 
Eskualdatzearen bideragarritasuna berrikusteko, kostu 
gehigarrien azterketarekin lotuta (lokalaren alokairu, 

Negozioaren kudeaketa eta ekonomia-bideragarritasuna 

ioa beren gain hartu nahi 
izan dezaketen ekintzaileen eta dendarien arteko 

Negozioetan eman beharreko txandari balioa ematea 
  

Konponbideak bilatzeko laguntza profesionala.  



 

 

22. taula. Galdetegian esku hartu duten establezimenduak.

UDALERRIA DENDA

Agoitz 

Agoitz 

Agoitz Jose Javier Vi

Agoitz Tirso Baztan arraindegia

Agoitz 
Udaco supermerkatua (Kornelio 

Agoitz 

Areso Sastinea. Ostatua

Aurizberri 

Baztan-Elizondo Quevedo burdindegia

Baztan-Elizondo 

Baztan-Elizondo Leiza etxetresna elektrikoak

Baztan-Elizondo Mª Elina Rodriguez Merchan

Baztan-Elizondo 

Baztan-Elizondo Nafarpress liburu

Baztan-Elizondo 

Baztan-Elizondo 

Bera 

Bera 

Bera 

Betelu Rosa Estanga Arrizubieta

Bizkarreta/Gerendiain 
(Erroibar) 

La Tiendica de Biskarret

Doneztebe 

Doneztebe 

Etxarri Aranatz 

Etxarri Aranatz 

19. irudia.
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Galdetegian esku hartu duten establezimenduak. 

DENDA UDALERRIA 

Toki Eder (kirolak) Etxarri Aranatz 

Nekane gozotegia Etxarri Aranatz 

Jose Javier Vidondo Ilincheta Lakuntza 

Tirso Baztan arraindegia Leitza 
Jose Antonio Urquiola Cestau Y 

Udaco supermerkatua (Kornelio 
Gomez Valenzuela) 

Leitza 

Goiburu Leitza 

Ostatua-jatetxea-denda Leitza 

Erburo okindegia Lekunberri 

Quevedo burdindegia Lesaka 

Esarte harategia Lesaka 

a etxetresna elektrikoak Lesaka 

Mª Elina Rodriguez Merchan Lesaka 

Belzunegui anaiak Ledea 

Nafarpress liburu-denda Irunberri 
Jose Ignacio Burguete, SL 

Virgilio oinetakoak Irunberri 

Kattalingorri Otsagabia Erletxo (Maite Iriarte Eseverri)

Arturo Otsagabia Gayarre saltokia (Co

Igone paper-denda Otsagabia 

Agara Kirolak Otsagabia 

Rosa Estanga Arrizubieta Erronkari Ibaxa

La Tiendica de Biskarret Zangoza 

Alustiza lurrin-denda Zangoza 

Saldias Harategia Zangoza 

Coviran 
Zubiri 
(Esteribar) 

Aldaz Arraindegia 
Zubiri 
(Esteribar) 

 

. irudia. Inkestari erantzun dioten denden kokapena.  

 

DENDA 

Sabando Arropa-denda 

Traskil  

J.M. harategia Aguirre 

Jose Antonio Urquiola Cestau Y 
Otro 

Belarra belar-denda 

Bi Pauso 

Maimur liburu-denda 

Galburu okindegia 

Ordoki Altzariak, SL  

Deñe Abuin Arrasate 

Fagoaga harategia  

Bixkiak (Kirola eta Moda) 

Estankoa: 

Jose Ignacio Burguete, SL 
harategia 

Carmen Burguer Iriarte 

Erletxo (Maite Iriarte Eseverri) 

Gayarre saltokia (Co-aliment) 

Sagardoi harategia 

Coviran 

Ibaxa nekazaritzako elikagaiak 

Aianak lurrin-denda 

Juanto margoak 

Machin janari-denda 

Bacaicoa hestebeteak 

Cárnicas Arrieta S.L. 



 

 

TOPTOPA: MARKET PLACEa NAFARROAKO MENDIALDEKO TXIKIZKAKO 
MERKATARITZA SEKTORERAKO.

2020an, Cederna Garalur E
tokiko merkataritzaren online ataria.
modu berriak sendotu dira), 
txikiaren eta Nafarroako Mendialdeko tokiko enpresa ekoizleen eta artisa
txikien salmentak ikusaraztea, sustatzea eta handitzea.

Toptopa online merkataritzaren plataforma hemen dago erabilgarri: 
https://www.toptopa.shop/es

20. irudia. 

Ataria garatzeko, Cederna Garalur Elkarteak Denok Bat (Baztan
Sakana eta Iruñea) tokiko denden federazioaren aholkularitza jaso du.
Nafarroako Gobernuak kofinantziatu du, Elkartearekin sinatutako elkarlan hitzarmen 
baten bitartez. 

Toptopak honako indarguneak ematen dizkio sektoreari:

 Helburu nagusia Nafarroako Mendialdeko tokiko produktuak  tokiko saltokietan 
ezagutaraztea eta horiek kontsumitzea sustatzea da.

 Horregatik, landa-eremuko tokiko saltoki txikien online eskain
ecommerce, besteak beste, plataformek ez bezala; azken hori konpainia 
handien jabetzakoa, edo enpresa handiak biltzen dituena.

 Ez dute irabazi asmorik.
onuragarriak dira denda txikientzat, on
ezarritako baldintzekin alderatuta.

 Saltoki txikiei online bidezko salmenta ahalbidetzen zaie, denda birtual propiorik 
antolatu beharrik izan gabe.

 Tokiko saltokien marka

Ataria zabalik dago Nafarroako tokiko denden edozein elkartetara edo federaziotara 
atxikitako tokiko eta eskulangintzako produktuen edozein dendarentzat edo 
establezimendurentzat. Salbuespen gisa, elkarte
(Pirinioetan kasurako) enpresak

Bezeroei begira, eta merkatu tradizionalen antzera, 
diseinatu da; horren bidez, establezimenduetara sar daiteke, kategoriatan banatuta.
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MARKET PLACEa NAFARROAKO MENDIALDEKO TXIKIZKAKO 
MERKATARITZA SEKTORERAKO. 

2020an, Cederna Garalur Elkarteak ‘toptopa’ ataria jarri du martxan, Mendialdeko 
tokiko merkataritzaren online ataria. Pandemiaren urtean (horren ondorioz salmenta
modu berriak sendotu dira), toptoparen helburua da hurbileko landa
txikiaren eta Nafarroako Mendialdeko tokiko enpresa ekoizleen eta artisa
txikien salmentak ikusaraztea, sustatzea eta handitzea.  

opa online merkataritzaren plataforma hemen dago erabilgarri: 
https://www.toptopa.shop/es. 

 TopToparen iragarki-banda, www.toptopa.shop 

Ataria garatzeko, Cederna Garalur Elkarteak Denok Bat (Baztan-Bidasoa, Leitza, 
Sakana eta Iruñea) tokiko denden federazioaren aholkularitza jaso du.
Nafarroako Gobernuak kofinantziatu du, Elkartearekin sinatutako elkarlan hitzarmen 

opak honako indarguneak ematen dizkio sektoreari:  

Helburu nagusia Nafarroako Mendialdeko tokiko produktuak  tokiko saltokietan 
ezagutaraztea eta horiek kontsumitzea sustatzea da.  

eremuko tokiko saltoki txikien online eskaintza jasotzen du, 
ecommerce, besteak beste, plataformek ez bezala; azken hori konpainia 
handien jabetzakoa, edo enpresa handiak biltzen dituena.  
Ez dute irabazi asmorik. Atxikitze-klausulak eta salmenta
onuragarriak dira denda txikientzat, online merkataritzako plataforma handiek 
ezarritako baldintzekin alderatuta.  
Saltoki txikiei online bidezko salmenta ahalbidetzen zaie, denda birtual propiorik 
antolatu beharrik izan gabe.  
Tokiko saltokien marka-irudi bat sortzen laguntzen du.  

lik dago Nafarroako tokiko denden edozein elkartetara edo federaziotara 
atxikitako tokiko eta eskulangintzako produktuen edozein dendarentzat edo 

Salbuespen gisa, elkarte-sarerik ez dagoen eskualdeetan 
(Pirinioetan kasurako) enpresak beren izenean atxiki daitezke.  

Bezeroei begira, eta merkatu tradizionalen antzera, toptopa plaza birtual handi gisa 
diseinatu da; horren bidez, establezimenduetara sar daiteke, kategoriatan banatuta.

MARKET PLACEa NAFARROAKO MENDIALDEKO TXIKIZKAKO 

martxan, Mendialdeko 
Pandemiaren urtean (horren ondorioz salmenta-

oparen helburua da hurbileko landa-merkataritza 
txikiaren eta Nafarroako Mendialdeko tokiko enpresa ekoizleen eta artisautza-enpresa 

opa online merkataritzaren plataforma hemen dago erabilgarri: 

 

 

Bidasoa, Leitza, 
Sakana eta Iruñea) tokiko denden federazioaren aholkularitza jaso du. TopTopa 
Nafarroako Gobernuak kofinantziatu du, Elkartearekin sinatutako elkarlan hitzarmen 

Helburu nagusia Nafarroako Mendialdeko tokiko produktuak  tokiko saltokietan 

tza jasotzen du, 
ecommerce, besteak beste, plataformek ez bezala; azken hori konpainia 

klausulak eta salmenta-komisioak oso 
line merkataritzako plataforma handiek 

Saltoki txikiei online bidezko salmenta ahalbidetzen zaie, denda birtual propiorik 

lik dago Nafarroako tokiko denden edozein elkartetara edo federaziotara 
atxikitako tokiko eta eskulangintzako produktuen edozein dendarentzat edo 

sarerik ez dagoen eskualdeetan 

opa plaza birtual handi gisa 
diseinatu da; horren bidez, establezimenduetara sar daiteke, kategoriatan banatuta.  



 

 

Plaza birtual horren barruan, establezimendu bakoitza
denda birtuala du, eta horretan produktuen stocka, publizitatea, erosketak eta 
salmentak kudea ditzake.
bitartekari lana egiten du. 
itzultzeko epeak, ordaintzeko moduak, eta bestelakoak; dendak espazio birtualetik 
ematen die horien berri bezeroei.

Egindako salmenta bakoitzaren % 4 atxikitzen du plataformak.
bidaltzen zaio hartzaileari. Bezeroak produktua 
dezake. Produktua eskuragarri dagoela eta salmenta egiaztatu ondoren, 72 lanorduko 
epea dago entregatzeko (lanegunetan).

Toptopa 2020ko abenduan inauguratu zen.
emaitzak:  

 Atxikitako saltokiak:
 Salmentak guztira: 
 Bisitak guztira: 10.000. 
 Salmenten asteko batez besteko igoera:

 

21. irudia. Toptoparen hasierako pantaila.
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Plaza birtual horren barruan, establezimendu bakoitzak bere mikro
denda birtuala du, eta horretan produktuen stocka, publizitatea, erosketak eta 
salmentak kudea ditzake. Plataformak saltokiaren eta azken bezeroaren arteko 

 Dendak finkatzen ditu saltzeko baldintzak, ent
itzultzeko epeak, ordaintzeko moduak, eta bestelakoak; dendak espazio birtualetik 
ematen die horien berri bezeroei. 

Egindako salmenta bakoitzaren % 4 atxikitzen du plataformak. Produktua postaz 
bidaltzen zaio hartzaileari. Bezeroak produktua denda fisikoan jasotzea ere aukera 

Produktua eskuragarri dagoela eta salmenta egiaztatu ondoren, 72 lanorduko 
epea dago entregatzeko (lanegunetan).  

opa 2020ko abenduan inauguratu zen. 2021eko otsailera arte, honako hauek dira 

tako saltokiak: 52  
 4.500 €.  

10.000.  
Salmenten asteko batez besteko igoera: 100-150 bitartean.  

Toptoparen hasierako pantaila. www.toptopa.shop/es

 

k bere mikro-espazioa edo 
denda birtuala du, eta horretan produktuen stocka, publizitatea, erosketak eta 

Plataformak saltokiaren eta azken bezeroaren arteko 
Dendak finkatzen ditu saltzeko baldintzak, entregatzeko eta 

itzultzeko epeak, ordaintzeko moduak, eta bestelakoak; dendak espazio birtualetik 

Produktua postaz 
denda fisikoan jasotzea ere aukera 

Produktua eskuragarri dagoela eta salmenta egiaztatu ondoren, 72 lanorduko 

2021eko otsailera arte, honako hauek dira 

 

www.toptopa.shop/es 



 

 

RURAL HUB: GARAPEN ETA PRESTAKU
AZTERLAN-DIAGNOSTIKOA, NAFARR
DIGITALERAKO TRESNA 

2020an, Cederna Garalur Elkarteak ikerketa bat egin du Nafarroako Mendialdean 
proiektu teknologiko berritzaileak antzemateko, Elkarteak geroan eraldaketa digitaleko 
proiektuak bultza ditzan. Ikerketa Sakana Garapen Agentziaren laguntzarekin egin da, 
eta Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuaren baterako finantzaketa 
izan du.  

Azterlana:  

 23 proiektu berritzaile identifikatu ditu.
 8 aplikazio-esparru ezarri di

telekomunikazio-sareak, turismoa, telelana, administrazio elektronikoa eta 
lehen sektorea.  

 9 bilera egin dira proiektuaren koordinazioaren eta Cederna Garalur 
Elkartearen landa-garapeneko agentzien artean

Hasiera batean, Cederna Garalur Elkartearen Garapen Agentziek proposamenak, 
ideiak eta proiektuak identifikatu zituzten, Sakana Garapen Agentziak landutako 
diagnostiko-galdetegiaren barruan.
hauek bete behar zituzten: 

 Landa-eremuan berritzaileak eta berriak izatea.

 Osagai teknologiko sendoa edukitzea.

 Eskualdearen interesekoa izatea.

 Bideragarriak izatea, teknikoki eta ekonomikoki.

 Nafarroako Mendialdeko beste eskualdeetara eramangarria izatea, baita 
landa-eremuetara ere.

 

 

22. irudia. Itzagako haitzera bisita. (Iturria: 

49 

GARAPEN ETA PRESTAKUNTZA TEKNOLOGIKOARI 
DIAGNOSTIKOA, NAFARROAKO MENDIALDEKO ERA

DIGITALERAKO TRESNA GISA.  

2020an, Cederna Garalur Elkarteak ikerketa bat egin du Nafarroako Mendialdean 
proiektu teknologiko berritzaileak antzemateko, Elkarteak geroan eraldaketa digitaleko 

Ikerketa Sakana Garapen Agentziaren laguntzarekin egin da, 
eta Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuaren baterako finantzaketa 

23 proiektu berritzaile identifikatu ditu.  
esparru ezarri ditu: tokiko merkataritza, mugikortasuna, zainketak, 

sareak, turismoa, telelana, administrazio elektronikoa eta 

9 bilera egin dira proiektuaren koordinazioaren eta Cederna Garalur 
garapeneko agentzien artean.  

Hasiera batean, Cederna Garalur Elkartearen Garapen Agentziek proposamenak, 
ideiak eta proiektuak identifikatu zituzten, Sakana Garapen Agentziak landutako 

galdetegiaren barruan. Azkenik aukeratutako proiektuek honako ezaugarri 
  

eremuan berritzaileak eta berriak izatea.  

Osagai teknologiko sendoa edukitzea.  

Eskualdearen interesekoa izatea.  

Bideragarriak izatea, teknikoki eta ekonomikoki.  

Nafarroako Mendialdeko beste eskualdeetara eramangarria izatea, baita 
eremuetara ere.  

22. irudia. Itzagako haitzera bisita. (Iturria: www.izaga.es) 

 

NTZA TEKNOLOGIKOARI BURUZKO 
OAKO MENDIALDEKO ERALDAKETA 

2020an, Cederna Garalur Elkarteak ikerketa bat egin du Nafarroako Mendialdean 
proiektu teknologiko berritzaileak antzemateko, Elkarteak geroan eraldaketa digitaleko 

Ikerketa Sakana Garapen Agentziaren laguntzarekin egin da, 
eta Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuaren baterako finantzaketa 

tokiko merkataritza, mugikortasuna, zainketak, 
sareak, turismoa, telelana, administrazio elektronikoa eta 

9 bilera egin dira proiektuaren koordinazioaren eta Cederna Garalur 

Hasiera batean, Cederna Garalur Elkartearen Garapen Agentziek proposamenak, 
ideiak eta proiektuak identifikatu zituzten, Sakana Garapen Agentziak landutako 

Azkenik aukeratutako proiektuek honako ezaugarri 

Nafarroako Mendialdeko beste eskualdeetara eramangarria izatea, baita beste 

 



 

 

23 taulak azkenik aukeratutako proiektuak jasotzen ditu, baita proiektu horien jarduera
esparruak ere.  

23. taula. Rural Hub

Aplikazio-eremua Proiektua

Merkataritza 

Market Place, Denok Bat Merkatarien Federazioak koordinaturik.
Tokiko dirua:
Saltokiaren barneko kudeaketa
Tokiko
enpresa txikien artean B2B eta B2C tresnak zabaltzeko.
Salmenta digitalari buruz saltoki txikiei bideratutako prestakuntza
programa:
Nafarroako Mendialdeko ‘eskura’ zerbitzuen online plataforma.

Mugikortasuna: Ibilgailu 
partekatuak 

Kudea
Karkarcar.

Zaintzak 
Zahartze aktiboa, jarduera kognitiboak eta adineko pertsonen osasunaren 
zaintza A

Telekomunikazio-sareak 
Izaganet:
Guifi

Turismoa 

Peregrinobooking
Done Jakue Bide frantsesa eta GR12 identifikatzeko APP bat sortzea, 
Luzaide eta Orreaga tartean.
www.turismoromanico.com
egokitu.
Nafarroako Mendialdeko agenda digital bat sortu.

Telelana eta teleprestakuntza 

Tokiko prestakuntza
Online prestakuntza
Coliving spaces
Nafarroako ekintzaileen networking plataforma digitala sortu.
Dinabide

Administrazio elektronikoa 
Kontzejuetan ezagutza hobetu eta e
Zerbitzu publikoen plataf

Lehen sektorea Azienda bideoz zaintzea, espezie harrapariak kontrolatzeko.

 

 

23. irudia. Kudea >Go! Mugikortasun partekatuko plataforma.
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taulak azkenik aukeratutako proiektuak jasotzen ditu, baita proiektu horien jarduera

Rural Hub.  Eraldaketa digitaleko proiektuak, aukeratutakoak.

Proiektua 
Market Place, Denok Bat Merkatarien Federazioak koordinaturik.
Tokiko dirua: Ekhilur 
Saltokiaren barneko kudeaketa-prozesuen digitalizazioa hobetu.
Tokiko aholkularitza-enpresekiko eta gestoriekiko lankidetza, tokiko 
enpresa txikien artean B2B eta B2C tresnak zabaltzeko.
Salmenta digitalari buruz saltoki txikiei bideratutako prestakuntza
programa: legeria, fiskalizazioa, logistika, fidelizazioa, datuen ba
Nafarroako Mendialdeko ‘eskura’ zerbitzuen online plataforma.
Kudea-GO! 
Karkarcar. 
Zahartze aktiboa, jarduera kognitiboak eta adineko pertsonen osasunaren 
zaintza APPen bidez.  
Izaganet: Telekomunikazioen operadore publikoa, Urrotz Hirian.
Guifi-net.  
Peregrinobooking 
Done Jakue Bide frantsesa eta GR12 identifikatzeko APP bat sortzea, 
Luzaide eta Orreaga tartean.  
www.turismoromanico.com webgunea berritu eta bitarteko berrietara 
egokitu.  
Nafarroako Mendialdeko agenda digital bat sortu.
Tokiko prestakuntza-zentroen eta zentro teknologikoen arteko lankidetza.
Online prestakuntza-proiektu pilotua eskola-kontzentrazio batetik.
Coliving spaces 
Nafarroako ekintzaileen networking plataforma digitala sortu.
Dinabide 
Kontzejuetan ezagutza hobetu eta e-Administrazioa ezarri.
Zerbitzu publikoen plataforma bat garatu.  
Azienda bideoz zaintzea, espezie harrapariak kontrolatzeko.

Mugikortasun partekatuko plataforma. https://kudeaservicios.com

 

 

 

taulak azkenik aukeratutako proiektuak jasotzen ditu, baita proiektu horien jarduera-

Eraldaketa digitaleko proiektuak, aukeratutakoak. 

Market Place, Denok Bat Merkatarien Federazioak koordinaturik.  

prozesuen digitalizazioa hobetu.  
enpresekiko eta gestoriekiko lankidetza, tokiko 

enpresa txikien artean B2B eta B2C tresnak zabaltzeko. 
Salmenta digitalari buruz saltoki txikiei bideratutako prestakuntza-

legeria, fiskalizazioa, logistika, fidelizazioa, datuen babesa.  
Nafarroako Mendialdeko ‘eskura’ zerbitzuen online plataforma.  

Zahartze aktiboa, jarduera kognitiboak eta adineko pertsonen osasunaren 

Telekomunikazioen operadore publikoa, Urrotz Hirian.  

Done Jakue Bide frantsesa eta GR12 identifikatzeko APP bat sortzea, 

webgunea berritu eta bitarteko berrietara 

Nafarroako Mendialdeko agenda digital bat sortu.  
zentroen eta zentro teknologikoen arteko lankidetza.  

kontzentrazio batetik.  

Nafarroako ekintzaileen networking plataforma digitala sortu.  

Administrazioa ezarri.  

Azienda bideoz zaintzea, espezie harrapariak kontrolatzeko.  

 

https://kudeaservicios.com 



 

 

CEDERNA GARALUR ELKA

2020an, Cederna Garalur Elkartearen zuzendaritza
lantalde bat sortzea proposatu zuen, Nafarroako Mendialdean despopulatzea 
geldiaraziko duen erabateko konektibitatea lortze aldera.

Banda zabaleko lantaldea 12 pertsonak osatzen dute, gehienak Galoze, Leitza, 
Ultzama, Larraun eta Sakana Garapen Agentziako ordezkariak dira, eta Elkarteko 
teknikariak. Hauek dira helburuak:

 Nafarroako Mendialdeko eskualdeen eta udalerrien artean banda zabaleko 
sareak hedatzeko esperientziak partekatzea.

 Banda zabalaren hedapenean aurrera egiteko Gobernuak abian jarritako 
jarduketen berri ematea udalei:
Plan Zuzentzailearen jarraipena, eskualdeko eta Estatuko laguntzen deialdia.

 Banda zabaleko sareak hedatzeko administrazio
legeriarekin eta hedatzeko aukerekin lotuta toki
argitzea.  

 Telekomunikazio-operadoreekiko harreman erraztea.

 Toki-erakundeen, Nafarroako Gobernuaren 
publikoaren artean bitartekari lanak egitea, eta telekomunikazioen estaldurari 
buruzko kontsultak helaraztea.

2020an, Cederna Garalur Elkarteak honako alderdiok landu ditu:
lantaldea dinamizatu, toki-erakundeen kontsu
gida bat argitaratu.  

Zehazki, 20250an:  

 Banda zabalari buruzko lantaldearen 3 bilera egin ziren.
 Toki-erakundeek egindako 10 kontsultari erantzun zitzaien.
 13 bileretan parte hartu 
 Banda zabalari buruzko
 Gida aurkezteko, online bidezko 5 hitzaldi antolatu ziren, eta horietan 56 

lagunek esku hartu zuten.
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CEDERNA GARALUR ELKARTEAREN BANDA ZABALEKO LANTALDEA.

2020an, Cederna Garalur Elkartearen zuzendaritza-batzordeak banda zabaleko 
lantalde bat sortzea proposatu zuen, Nafarroako Mendialdean despopulatzea 
geldiaraziko duen erabateko konektibitatea lortze aldera.  

taldea 12 pertsonak osatzen dute, gehienak Galoze, Leitza, 
Ultzama, Larraun eta Sakana Garapen Agentziako ordezkariak dira, eta Elkarteko 

Hauek dira helburuak:  

Nafarroako Mendialdeko eskualdeen eta udalerrien artean banda zabaleko 
tzeko esperientziak partekatzea.  

Banda zabalaren hedapenean aurrera egiteko Gobernuak abian jarritako 
jarduketen berri ematea udalei: Nafarroako Gobernuaren Banda Zabalaren II 
Plan Zuzentzailearen jarraipena, eskualdeko eta Estatuko laguntzen deialdia.

anda zabaleko sareak hedatzeko administrazio-izapideekin, aplikagarria den 
legeriarekin eta hedatzeko aukerekin lotuta toki-erakundeek dituzten zalantzak 

operadoreekiko harreman erraztea.  

erakundeen, Nafarroako Gobernuaren eta NASERTIC
publikoaren artean bitartekari lanak egitea, eta telekomunikazioen estaldurari 
buruzko kontsultak helaraztea.  

2020an, Cederna Garalur Elkarteak honako alderdiok landu ditu: banda zabaleko 
erakundeen kontsultei erantzun eta banda zabalari buruzko 

Banda zabalari buruzko lantaldearen 3 bilera egin ziren.  
erakundeek egindako 10 kontsultari erantzun zitzaien.  

13 bileretan parte hartu genuen.  
Banda zabalari buruzko gida bat eman genuen argitara.  
Gida aurkezteko, online bidezko 5 hitzaldi antolatu ziren, eta horietan 56 
lagunek esku hartu zuten.  

 

24. irudia. Erronkari ibarrean 

banda zabaleko sarearen 

azpiegitura hedatzeko aukerak.

Iturria: Nafarroako Gobernua.

2020ko ekaina

 

 

 

NTALDEA.  

batzordeak banda zabaleko 
lantalde bat sortzea proposatu zuen, Nafarroako Mendialdean despopulatzea 

taldea 12 pertsonak osatzen dute, gehienak Galoze, Leitza, 
Ultzama, Larraun eta Sakana Garapen Agentziako ordezkariak dira, eta Elkarteko 

Nafarroako Mendialdeko eskualdeen eta udalerrien artean banda zabaleko 

Banda zabalaren hedapenean aurrera egiteko Gobernuak abian jarritako 
Nafarroako Gobernuaren Banda Zabalaren II 

Plan Zuzentzailearen jarraipena, eskualdeko eta Estatuko laguntzen deialdia.  

izapideekin, aplikagarria den 
erakundeek dituzten zalantzak 

NASERTIC sozietate 
publikoaren artean bitartekari lanak egitea, eta telekomunikazioen estaldurari 

banda zabaleko 
ltei erantzun eta banda zabalari buruzko 

Gida aurkezteko, online bidezko 5 hitzaldi antolatu ziren, eta horietan 56 

Erronkari ibarrean 

banda zabaleko sarearen 

azpiegitura hedatzeko aukerak. 

Nafarroako Gobernua. 

0ko ekaina 



 

 

 

Banda Zabaleko lantaldea 2020ko urtarrilean hasi zen lanean.
egiteko egutegia adostu bazen ere, COVID
atzeratzea behartu dute; horrez gain, bilera horiek online egin dira.
Garalur Elkarteak honako hauen berri eman dio lantaldeari: Nafarroako banda 
zabalaren inguruan izandako aurrerapenak; Nafarroako Gobernuak banda zabalaren 
inguruan landutako II. Plana; telekomunikazioen legea erreformatzeko 
aurreproiektuaren zirriborroaren argitalpena; eta operadoreentzako Estatuko laguntzen 
deialdiak.  

24. taula. Cederna Garalur Elkartearen banda zabaleko lantaldeko kideak.

Ordezkaria 

Ekaitz Astiz Martinez 

Xabier Torres Letona

Isabel Sanchez Alfaro

Carlos Alberto Ayechu Sancha

Josu Oreja Arratibel 

Mikel Zabaleta Aramendia

Gorka Obejero. 

Deñe Abuin Arrasate 

Ander Magallon Lusarre

Patxiku Irisarri 

Ibon Mimentza  

Lorea Jamar  

 

25. irudia. Cederna Garalur Elkartearen banda zabaleko 
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Banda Zabaleko lantaldea 2020ko urtarrilean hasi zen lanean. Bi hilean behin bilerak 
egiteko egutegia adostu bazen ere, COVID-19aren pandemiaren ondorioek bilerak 
atzeratzea behartu dute; horrez gain, bilera horiek online egin dira. Hala ere
Garalur Elkarteak honako hauen berri eman dio lantaldeari: Nafarroako banda 
zabalaren inguruan izandako aurrerapenak; Nafarroako Gobernuak banda zabalaren 
inguruan landutako II. Plana; telekomunikazioen legea erreformatzeko 

iborroaren argitalpena; eta operadoreentzako Estatuko laguntzen 

Cederna Garalur Elkartearen banda zabaleko lantaldeko kideak.

Lurraldea/Elkartea 

 Ultzamako Udala  

Xabier Torres Letona Baztango Udala  

Isabel Sanchez Alfaro Esteribarko Udala  

Carlos Alberto Ayechu Sancha Galozeko Udala 

 Larraungo Udala 

Mikel Zabaleta Aramendia Leitzako Udala  

Arruazuko Udala  

 Denok Bat  

Ander Magallon Lusarreta Agotzenea mikrokooperatiba  

Cederna Garalur Elkartea. Lehendakaritza.

Cederna Garalur Elkartea. Gerentzia.

Cederna Garalur Elkartea. Teknikaria

Cederna Garalur Elkartearen banda zabaleko lantaldearen bilera.

Bi hilean behin bilerak 
19aren pandemiaren ondorioek bilerak 

Hala ere, Cederna 
Garalur Elkarteak honako hauen berri eman dio lantaldeari: Nafarroako banda 
zabalaren inguruan izandako aurrerapenak; Nafarroako Gobernuak banda zabalaren 
inguruan landutako II. Plana; telekomunikazioen legea erreformatzeko 

iborroaren argitalpena; eta operadoreentzako Estatuko laguntzen 

Cederna Garalur Elkartearen banda zabaleko lantaldeko kideak. 

Lehendakaritza.  

Gerentzia. 

Teknikaria  

 

lantaldearen bilera. 2020ko otsaila.  



 

 

Bestalde, Cederna Garalur Elkarteak Nafarroako Mendialdeko hainbat udalerriren 
kontsultei erantzun die, batez ere hedapen
finantzaketa-bideei eta tokiko entitateek finantzatutako jar

Halaber, hainbat lurralde-bilera koordinatu eta horietan esku hartu da, estaldurarik ez 
duten eremuetan, batez ere Pirinioetan, banda zabaleko azpiegituren hedapenean 
aurrera egiten saiatzeko. Bilera horietara 
eta Nafarroako Gobernuko Telekomunikazioen Zuzendaritza Nagusia gonbidatu ziren, 
esku har zezaten. Estaldurari buruzko azterketa
Ezkarotzen ta Aezkoa Ibarrean egin ziren.

26. irudia. Nafarroako Gobernuak

landutako planaren aurkezpena.

Horrez gain, lurralde-mailan egindako bilera horietan, urtarrilaren 24an “
Txantxalan” taldearen urteko bilerara egin zen Burgin. Bilera horreta
eremu menditsuetan hedatzeko aukerak eta horrek tokiko ekonomian eta biztanlerian 
izanen duen eragina aztertu zien.

27. irudia. “Pirineo Txantxalan” jardunaldia, 2020/01/25.
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Bestalde, Cederna Garalur Elkarteak Nafarroako Mendialdeko hainbat udalerriren 
kontsultei erantzun die, batez ere hedapen-aukerei, operadoreekiko harremanei, 

bideei eta tokiko entitateek finantzatutako jarduerei buruzkoak.

bilera koordinatu eta horietan esku hartu da, estaldurarik ez 
duten eremuetan, batez ere Pirinioetan, banda zabaleko azpiegituren hedapenean 

Bilera horietara NASERTIC sozietate publikoa
eta Nafarroako Gobernuko Telekomunikazioen Zuzendaritza Nagusia gonbidatu ziren, 

Estaldurari buruzko azterketa-bilera horiek Erronkarin, Izizen, 
Ezkarotzen ta Aezkoa Ibarrean egin ziren.  

Nafarroako Gobernuak banda zabaleko azpiegiturak Erronkari Ibarrean hedatzeko 

landutako planaren aurkezpena. 2020ko ekaina.  

mailan egindako bilera horietan, urtarrilaren 24an “
Txantxalan” taldearen urteko bilerara egin zen Burgin. Bilera horretan, banda zabala 
eremu menditsuetan hedatzeko aukerak eta horrek tokiko ekonomian eta biztanlerian 
izanen duen eragina aztertu zien.  

“Pirineo Txantxalan” jardunaldia, 2020/01/25. Programa eta hizlariak.

Bestalde, Cederna Garalur Elkarteak Nafarroako Mendialdeko hainbat udalerriren 
aukerei, operadoreekiko harremanei, 

duerei buruzkoak.  

bilera koordinatu eta horietan esku hartu da, estaldurarik ez 
duten eremuetan, batez ere Pirinioetan, banda zabaleko azpiegituren hedapenean 

sozietate publikoaren ordezkariak 
eta Nafarroako Gobernuko Telekomunikazioen Zuzendaritza Nagusia gonbidatu ziren, 

bilera horiek Erronkarin, Izizen, 

 

banda zabaleko azpiegiturak Erronkari Ibarrean hedatzeko 

mailan egindako bilera horietan, urtarrilaren 24an “Pirineo 
n, banda zabala 

eremu menditsuetan hedatzeko aukerak eta horrek tokiko ekonomian eta biztanlerian 

 

Programa eta hizlariak.  



 

 

Halaber, Ultzamako Udalak proposatuta,
bilera bat antolatu zen, Ultzama Ibarreko konektibitatearen egoera aztertzeko.

25. taula.

Data Herria/Udalerria 

2020/10/08 
Izize (Galoze) 

2020/09/30 Narbarte 
(Bertizarana) 

2020/09/29 
Izize (Galoze) 

2020/09/03 
Erronkari 

2020/09/02 
Larraintzar (Ultzama)

2020/08/20 
Antsoain 

2020/06/23 
Antsoain 

2020/06/15 
Erronkari 

2020/05/14 
Online 

2020/02/24 
Ezkaroze 

2020/02/10 
Izize 

2020/01/24 
Burgi 

 

Azkenik, urrian, Cederna Garalur Elkarteak “Nafarroako Mendialdeko toki
erakundeentzako eta herritarrentzako banda zabalari buruzko gida” izeneko gida 
argitaratu zuen. Hizkera hurbila eta didaktikoa erabiliz idatzi zen. Dokumentu horren 
asmoa hainbat alderdi azaltzea da; besteak beste, banda zabaleko hainbat teknologia, 
horien gaitasuna, zerbitzuak, garraio
ereduak, indarrean dagoen legeria eta eskuragarri dauden laguntzak jasotzen ditu.
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Halaber, Ultzamako Udalak proposatuta, irailaren hasieran kontzejuei bideratutako 
bilera bat antolatu zen, Ultzama Ibarreko konektibitatearen egoera aztertzeko.

. taula. Aurrez aurreko bileretan esku hartzea. 

Esku hartu zuten erakundeak 
Cederna Garalur Elkartea 
Nasertic 
Galoze, Sartze, Gorzako 
Udaletako ordezkariak 

Nafarroako Gobernuaren zuntz 
optikoaren sarea Izize 
industrialderaino hedatzea.

Cederna Garalur Elkartea 
Bertizaranako Udala 

Atzerapena 
hedapenean.
aukerak Bertizaranako auzoetan.

Cederna Garalur Elkartea 
Nasertic 
Itzalleko Kontzejuaren 
ordezkariak 

Nafarroako Gobernuaren zuntz 
optikoaren sarea Izize 
industrialderaino hedatzea.

Cederna Garalur Elkartea 
Telekomunikazioen ZN 
Nasertic 
Despopulazioko ZN 
Udaletako ordezkariak 

Nafarroako Gobernuaren zuntz 
optikoaren sarea Erronkari 
Ibarrean hedatzea.

Larraintzar (Ultzama) 
Cederna Garalur Elkartea 
Nasertic 
Kontzejuetako ordezkariak 

Banda zabaleko sareen egoera 
Ultzaman 

Cederna Garalur Elkartea 
GESTEL 

GESTELek ematen dituen 
zerbitzuen aurkezpena

Cederna Garalur Elkartea 
EMBOU 

Petilla de Aragonen zerbitzuak 
hedatzeari bur

Cederna Garalur Elkartea 
Telekomunikazioen ZN 
Nasertic 
Udaletako ordezkariak 

Nafarroako Gobernuaren zuntz 
optikoaren sarea Erronkari 
Ibarrean hedatzea.

Proiektu estrategikoen ZN 
Cederna Garalur Elkartea 
Orbara eta Orbaitzetako 
Udaletako ordezkariak 

Orbaran eta Orbaizetan 
hedatzeko egon daitezkeen 
aukeren aurkezpena

Cederna Garalur Elkartea 
Telekomunikazioen ZN 
Pirinioetako Mahaia 

Pirinioetako eremu bakanduetan 
hedatzeko egon dait
aukeren azterketa.

Cederna Garalur Elkartea 
Nasertic 
Itzalleko Kontzejuaren 
ordezkariak 

Konektibitatea Itzalleko eta 
Aizpurgiko kontsultategietan.

Pirineo Txantxalan 
Cederna Garalur Elkartea 
Telekomunikazioen ZN 
Proiektu estrategikoen ZN 

Pirineo Txantxalanek antolatutako 
jardunaldian esku hartu.

Azkenik, urrian, Cederna Garalur Elkarteak “Nafarroako Mendialdeko toki
erakundeentzako eta herritarrentzako banda zabalari buruzko gida” izeneko gida 

Hizkera hurbila eta didaktikoa erabiliz idatzi zen. Dokumentu horren 
asmoa hainbat alderdi azaltzea da; besteak beste, banda zabaleko hainbat teknologia, 
horien gaitasuna, zerbitzuak, garraio-sareak eta sarbidea. Halaber, kudeaketa

oen legeria eta eskuragarri dauden laguntzak jasotzen ditu.

irailaren hasieran kontzejuei bideratutako 
bilera bat antolatu zen, Ultzama Ibarreko konektibitatearen egoera aztertzeko.  

Afera 
Nafarroako Gobernuaren zuntz 
optikoaren sarea Izize 
industrialderaino hedatzea.  

Atzerapena ADAMOko sarearen 
hedapenean. Hedapenerako 
aukerak Bertizaranako auzoetan.  
Nafarroako Gobernuaren zuntz 
optikoaren sarea Izize 
industrialderaino hedatzea. 

Nafarroako Gobernuaren zuntz 
optikoaren sarea Erronkari 
Ibarrean hedatzea.  

Banda zabaleko sareen egoera 

GESTELek ematen dituen 
zerbitzuen aurkezpena 

Petilla de Aragonen zerbitzuak 
hedatzeari buruzko azterketa.  

Nafarroako Gobernuaren zuntz 
optikoaren sarea Erronkari 
Ibarrean hedatzea. 

Orbaran eta Orbaizetan 
hedatzeko egon daitezkeen 
aukeren aurkezpena 

Pirinioetako eremu bakanduetan 
hedatzeko egon daitezkeen 
aukeren azterketa.  
Konektibitatea Itzalleko eta 
Aizpurgiko kontsultategietan.  

Pirineo Txantxalanek antolatutako 
jardunaldian esku hartu.   

Azkenik, urrian, Cederna Garalur Elkarteak “Nafarroako Mendialdeko toki-
erakundeentzako eta herritarrentzako banda zabalari buruzko gida” izeneko gida 

Hizkera hurbila eta didaktikoa erabiliz idatzi zen. Dokumentu horren 
asmoa hainbat alderdi azaltzea da; besteak beste, banda zabaleko hainbat teknologia, 

Halaber, kudeaketa-
oen legeria eta eskuragarri dauden laguntzak jasotzen ditu.  



 

 

Horrela, Cederna Garalur Elkartea Nafarroako Mendialdeko herritarrek eta toki
erakundeek egindako kontsulta ohikoenei erantzuten saiatzen da.

Gida egiteko, Elkarteak informazioa eskatu die Naser
Nafarroako Gobernuko Telekomunikazioen Zuzendaritza Nagusiari, Guifinet 
Fundazioari eta Dinabide zentro teknologikoari.

Gida gaztelaniaz eta euskaraz dago eskuragarri Elkartearen webgunean.
abenduan, Cederna Garalur Elkart
aurkezteko. Hitzaldi horietara 56 lagun bertaratu ziren.

 

 

 

28. irudia. Banda zabalari buruzko gida, Nafarroako Mendialdeko eragile publiko eta 

pribatuentzat.
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Horrela, Cederna Garalur Elkartea Nafarroako Mendialdeko herritarrek eta toki
erakundeek egindako kontsulta ohikoenei erantzuten saiatzen da.  

Gida egiteko, Elkarteak informazioa eskatu die Nasertic sozietate publikoari, 
Nafarroako Gobernuko Telekomunikazioen Zuzendaritza Nagusiari, Guifinet 
Fundazioari eta Dinabide zentro teknologikoari.  

Gida gaztelaniaz eta euskaraz dago eskuragarri Elkartearen webgunean.
abenduan, Cederna Garalur Elkarteak hainbat online hitzaldi antolatu zituen gida 
aurkezteko. Hitzaldi horietara 56 lagun bertaratu ziren.  

Banda zabalari buruzko gida, Nafarroako Mendialdeko eragile publiko eta 

pribatuentzat. Eskuragarri hemen: www.cederna.eu. 

 

 

Horrela, Cederna Garalur Elkartea Nafarroako Mendialdeko herritarrek eta toki-

tic sozietate publikoari, 
Nafarroako Gobernuko Telekomunikazioen Zuzendaritza Nagusiari, Guifinet 

Gida gaztelaniaz eta euskaraz dago eskuragarri Elkartearen webgunean. 2020ko 
eak hainbat online hitzaldi antolatu zituen gida 

Banda zabalari buruzko gida, Nafarroako Mendialdeko eragile publiko eta 

 



 

 

GENERO INDARKERIARI BURUZKO PRESTAKUNTZA PLANA.

“Genero-indarkeriari buruz jakin behar duzuna” izenburupean, Cederna Garalur 
Elkarteak gai horri buruzko prestakuntza
Nafarroako Berdintasunerako Institutuak finantzatu zuen, “Kontziliaziorako Tokiko 
Itunak” programaren barruan.

Plana online prestakuntza bidezko lantegi modura antolatu zen, eta hainbat saiotan 
eman zen, gaztelaniaz eta euskaraz, azaroaren 3tik 9ra b
iraupeneko hitzaldien helburuak ziren:

 Genero-diskriminazioaren egiturazko jatorria testuinguruan jartzea.

 Emakumeen egungo errealitateaz eta rolak betikotzeaz hausnartzea.

 Indarkeria-motak identifikatzea eta horiek aztertzea errazten duten tresnak 
irakastea.  

 Genero-indarkeriaren adierazpen guztien ondorioak ezagutzea.

Prestakuntza hori batez ere tokiko ordezkariei, udal
mugimenduei eta elkarteei bideratu zaie.

66 lagunek eman zuten izena hitzaldietan esku hartzeko, eta azken
hartu zuten parte, 45 emakumek eta 7 gizonek, Nafarroako Mendialdeko 32 
erakunderen ordezkari gisa.

Laburbilduz, 2020an Cederna Garalur Elkarteak:

 Online bidezko 2na orduko 6 prestakuntza
 52 lagunek esku hartu zut
 Nafarroako Mendialdeko 32 erakundek esku hartu zuten.

 

29 irudia. Genero-indarkeriari buruzko prestakuntza
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ENERO INDARKERIARI BURUZKO PRESTAKUNTZA PLANA.  

indarkeriari buruz jakin behar duzuna” izenburupean, Cederna Garalur 
Elkarteak gai horri buruzko prestakuntza-lantegi bat antolatu zuen

tasunerako Institutuak finantzatu zuen, “Kontziliaziorako Tokiko 
Itunak” programaren barruan.  

Plana online prestakuntza bidezko lantegi modura antolatu zen, eta hainbat saiotan 
eman zen, gaztelaniaz eta euskaraz, azaroaren 3tik 9ra bitartean.
iraupeneko hitzaldien helburuak ziren:  

diskriminazioaren egiturazko jatorria testuinguruan jartzea.

Emakumeen egungo errealitateaz eta rolak betikotzeaz hausnartzea.

motak identifikatzea eta horiek aztertzea errazten duten tresnak 

indarkeriaren adierazpen guztien ondorioak ezagutzea. 

Prestakuntza hori batez ere tokiko ordezkariei, udal-teknikariei eta emakumeen 
mugimenduei eta elkarteei bideratu zaie.  

66 lagunek eman zuten izena hitzaldietan esku hartzeko, eta azken
hartu zuten parte, 45 emakumek eta 7 gizonek, Nafarroako Mendialdeko 32 
erakunderen ordezkari gisa.  

Laburbilduz, 2020an Cederna Garalur Elkarteak:  

Online bidezko 2na orduko 6 prestakuntza-lantegi antolatu zituen.
52 lagunek esku hartu zuten: 45 emakumezko eta 7 gizonezko. 
Nafarroako Mendialdeko 32 erakundek esku hartu zuten.  

 

indarkeriari buruzko prestakuntza-saioa. 2020ko azaroa.

 

indarkeriari buruz jakin behar duzuna” izenburupean, Cederna Garalur 
en. Ekintza hori 

tasunerako Institutuak finantzatu zuen, “Kontziliaziorako Tokiko 

Plana online prestakuntza bidezko lantegi modura antolatu zen, eta hainbat saiotan 
tartean. Bina orduko 

diskriminazioaren egiturazko jatorria testuinguruan jartzea.  

Emakumeen egungo errealitateaz eta rolak betikotzeaz hausnartzea.  

motak identifikatzea eta horiek aztertzea errazten duten tresnak 

  

teknikariei eta emakumeen 

66 lagunek eman zuten izena hitzaldietan esku hartzeko, eta azkenean 52 lagunek 
hartu zuten parte, 45 emakumek eta 7 gizonek, Nafarroako Mendialdeko 32 

lantegi antolatu zituen.  
  

saioa. 2020ko azaroa. 



 

 

26. taula. “Genero-indarkeriari buruz jakin behar duzuna” izeneko prestakuntzan parte 

Cederna Garalur Elkartea 
Laurentxi Elkartea 
Arantzako Udala 
Urraulbeitiko Udala 
Agoizko Udala 
Burgiko Udala 
Kasedako Udala 
Doneztebeko Udala 
Imotzeko Udala 
Jaurrietako Udala 
Leitzako Udala 
Lesakako Udala 
Ledeako Udala 

Eloko Udala 
Oizko Udala 
Erronkariko Udala 
 

 

30. irudia.  “Genero-
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indarkeriari buruz jakin behar duzuna” izeneko prestakuntzan parte 

zuten erakundeak 

Zangozako Udala 
Uharte-Arakilgo Udala 
Doneztebeko Osasun Zentroa 
Emakumen Ugarana Elkartea 
Berako Ikastetxe Publikoa 
ASPACE Nafarroa Fundazioa 
Herkuntza 
Kasedako Langileak 
Kanpondoa Kirol Gunea SM  
Larraintzarko Eskola 
Malerrekako Mankomunitatea. Gizarte Zerbitzua
Itzagako Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatea
Zaraitzuko eta Nabaskozeko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen 
Mankomunitatea 
Miércoles Lilas Kaseda 
Turismo-bulegoa 
Irurtzungo Gizarte Zerbitzuak 
Ultzamaldeko eta Leitzaldeko Gizarte Zerbitzuak 
Mankomunitateak 

-indarkeriari buruz jakin behar duzuna” lantegiaren kartela 

 

 

 

 

indarkeriari buruz jakin behar duzuna” izeneko prestakuntzan parte hartzen 

Gizarte Zerbitzua 
o Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatea 

Zaraitzuko eta Nabaskozeko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen 

Leitzaldeko Gizarte Zerbitzuak 

indarkeriari buruz jakin behar duzuna” lantegiaren kartela 



 

 

JAKIAK EHUNTZEN: 
GOBERNANTZA EREDUA E

Jakiak ehuntzen ekimenak Zangozako Meri
banatzeko sare-multzo bat egituratu nahi du. Ekimenak Zangozerria, Pirinioaurrea eta 
Pirinioaurreko eskualdeak biltzen ditu.

Banaketa-sare horien bidez, tokiko nekazaritzako elikagaien ekoizpenaren eta 
kontsumoaren ekosistema osoa integratu nahi da:
eta eraldaketa, banaketa, saltokiak eta ostalaritza, kontsumitzaileak, eskola
eta abar.  

“Jakiak ehuntzen” proiektua ‘Daniel y Nina Carasso’ Fundazioak, Espartza Zaraitzuko 
Udalak eta Cederna Garalur Elkarteak finantzatzen dute.
publikok eta pribatuk esku 

Proiektuak ekintza horiek jasotzen ditu:

 Nekazaritzako elikagaien balio
guztien diagnostikoa egi

 Erakunde publikoek, enpresek, banatzaileek eta herritarrek parte hartuko duten 
elikadura-gobernantzako eredu bat diseinatzea eta abian jartzea.

 Profesionalen arteko topaketak antolatzea, nekazaritzako elikagaien sektoreko, 
merkataritzako, jatetxeeta
indartze aldera.  

 Nekazaritzako elikagaien sektorea herritarrei hurbiltzea.
 Zangozako Merindadean tokiko produktuaren banaketa logistikoko sare bat 

egituratzea.  

2020ko bigarren seihilekoan, “Jakiak ehuntze
diagnostikoa egin zen, Zangozako merindadearen lurraldearekin batera.

Lurralde-diagnostikoak honako hauek jasotzen ditu:

 AMIA azterketa bat (
elikadura-sistema jasangarri bat 

 Arazoen mapa bat, bertako biztanleekin zer alderdi landu behar diren jakiteko.
 Gomendio-multzo bat, esku

Txostenaren ondorioetako batzuk dira:

 Zangozako Merindadean eragile ugari daude elikagai
horrek aukera ematen digu sareen garapenean lan egiten hasteko.

 Gainera, eragile horiek zenbait ezaugarri partekatzen dituzte, lurraldera 
egokitutako elikadura

 Hala ere, lurraldean bakartze handia
elikagaiak lantzeko eta banatzeko azpiegiturarik ez dago.

 Nekazaritzako elikagaiekin lotura duten gaiak landu daitezkeen tokiko foroak 
egonagatik, ez dago Zangozako Merindade osoko foro adierazgarririk.
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 ZANGOZAKO MERINDADEAN ELIKAGAIEN 
GOBERNANTZA EREDUA ERAIKITZEN.  

Jakiak ehuntzen ekimenak Zangozako Merindadean tokiko eta sasoiko produktua 
multzo bat egituratu nahi du. Ekimenak Zangozerria, Pirinioaurrea eta 

Pirinioaurreko eskualdeak biltzen ditu.  

sare horien bidez, tokiko nekazaritzako elikagaien ekoizpenaren eta 
sistema osoa integratu nahi da: nekazaritzako elikagaien ekoizpena 

eta eraldaketa, banaketa, saltokiak eta ostalaritza, kontsumitzaileak, eskola

“Jakiak ehuntzen” proiektua ‘Daniel y Nina Carasso’ Fundazioak, Espartza Zaraitzuko 
eta Cederna Garalur Elkarteak finantzatzen dute. Proiektuan 25 eraku

publikok eta pribatuk esku hartzen dute:  

Proiektuak ekintza horiek jasotzen ditu:  

Nekazaritzako elikagaien balio-katean parte hartzen duten lurralde
guztien diagnostikoa egitea.  
Erakunde publikoek, enpresek, banatzaileek eta herritarrek parte hartuko duten 

gobernantzako eredu bat diseinatzea eta abian jartzea.
Profesionalen arteko topaketak antolatzea, nekazaritzako elikagaien sektoreko, 
merkataritzako, jatetxeetako eta banaketako profesionalen arteko harremana 

Nekazaritzako elikagaien sektorea herritarrei hurbiltzea.  
Zangozako Merindadean tokiko produktuaren banaketa logistikoko sare bat 

2020ko bigarren seihilekoan, “Jakiak ehuntzen” ekimenaren barnean lurralde
diagnostikoa egin zen, Zangozako merindadearen lurraldearekin batera.

diagnostikoak honako hauek jasotzen ditu:  

AMIA azterketa bat (Ahuleziak/Mehatxuak/Indarguneak/Aukerak), tokiko 
sistema jasangarri bat abian jartzeko.  

Arazoen mapa bat, bertako biztanleekin zer alderdi landu behar diren jakiteko.
multzo bat, esku-hartzeei lehentasuna emanez.  

Txostenaren ondorioetako batzuk dira:  

Zangozako Merindadean eragile ugari daude elikagai-katearen mail
horrek aukera ematen digu sareen garapenean lan egiten hasteko.
Gainera, eragile horiek zenbait ezaugarri partekatzen dituzte, lurraldera 
egokitutako elikadura-sistema eraikitzeko interes bateratuaz gain.
Hala ere, lurraldean bakartze handia dago, sektore gutxi elkartzen dira eta 
elikagaiak lantzeko eta banatzeko azpiegiturarik ez dago.  
Nekazaritzako elikagaiekin lotura duten gaiak landu daitezkeen tokiko foroak 
egonagatik, ez dago Zangozako Merindade osoko foro adierazgarririk.

N ELIKAGAIEN 

ndadean tokiko eta sasoiko produktua 
multzo bat egituratu nahi du. Ekimenak Zangozerria, Pirinioaurrea eta 

sare horien bidez, tokiko nekazaritzako elikagaien ekoizpenaren eta 
nekazaritzako elikagaien ekoizpena 

eta eraldaketa, banaketa, saltokiak eta ostalaritza, kontsumitzaileak, eskola-jantokiak 

“Jakiak ehuntzen” proiektua ‘Daniel y Nina Carasso’ Fundazioak, Espartza Zaraitzuko 
Proiektuan 25 erakunde 

katean parte hartzen duten lurralde-eragile 

Erakunde publikoek, enpresek, banatzaileek eta herritarrek parte hartuko duten 
gobernantzako eredu bat diseinatzea eta abian jartzea.  

Profesionalen arteko topaketak antolatzea, nekazaritzako elikagaien sektoreko, 
ko eta banaketako profesionalen arteko harremana 

Zangozako Merindadean tokiko produktuaren banaketa logistikoko sare bat 

n” ekimenaren barnean lurralde-
diagnostikoa egin zen, Zangozako merindadearen lurraldearekin batera.  

ukerak), tokiko 

Arazoen mapa bat, bertako biztanleekin zer alderdi landu behar diren jakiteko.  

katearen maila guztietan; 
horrek aukera ematen digu sareen garapenean lan egiten hasteko.  
Gainera, eragile horiek zenbait ezaugarri partekatzen dituzte, lurraldera 

sistema eraikitzeko interes bateratuaz gain.  
dago, sektore gutxi elkartzen dira eta 

Nekazaritzako elikagaiekin lotura duten gaiak landu daitezkeen tokiko foroak 
egonagatik, ez dago Zangozako Merindade osoko foro adierazgarririk.  



 

 

 Lurraldean diagnostiko ugari egin dira, baina ez dira gauzatu tokiko herritarren 
bizi-kalitatea hobetzeko ekintza zehatzak.
ez dira beti herritarren esku egon.

 Horrenbestez, emaitza nabariak emanen dituzten ekintzak abian jartze
erabilgarri dagoen informazioa erabiltzea gomendatzen da, aldi berean, 
biztanleriaren ahalduntzea bultzatuz, elikadura
erabilgarri bat hautemateko.

27. taula. “Jakiak ehuntzen” proiektuan esku hartzen duten erakundeak.

Cederna Garalur Elkartea 
Espartza Zaraitzuko udala.  

Agoizko Udala 

Aurizko Udala  

Esteribarko Udala.  

Garraldako Udala  
Ilunberriko Udala.  
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diagnostiko ugari egin dira, baina ez dira gauzatu tokiko herritarren 
kalitatea hobetzeko ekintza zehatzak. Horrez gain, azterlan horien emaitzak 

ez dira beti herritarren esku egon.  
Horrenbestez, emaitza nabariak emanen dituzten ekintzak abian jartze
erabilgarri dagoen informazioa erabiltzea gomendatzen da, aldi berean, 
biztanleriaren ahalduntzea bultzatuz, elikadura-sisteman aldaketa eraginkor eta 
erabilgarri bat hautemateko.  

 

“Jakiak ehuntzen” proiektuan esku hartzen duten erakundeak.

Luzaideko Udala Urrotz Hiriko Udala
Orreagako Udala Aezkoa Ibarreko Batzarra

Erromantzatuko Udala 
Irati Mankomunitatea (hiri
hondakin solidoak)

Orbaitzetako Udala 
Zangozak
mankomunitatea

Erroibarko Udala 
Auñamendi Gizarte Zerbitzuen 
Mankomunitatea

Urraulgoitiko Udala Arterra Bizimodu Elkartea
Urraulbeitiko Udala Entretantos Fundazioa

31. irudia. Potxaren Eguna, Zangozan. 

 

 

diagnostiko ugari egin dira, baina ez dira gauzatu tokiko herritarren 
Horrez gain, azterlan horien emaitzak 

Horrenbestez, emaitza nabariak emanen dituzten ekintzak abian jartzeko 
erabilgarri dagoen informazioa erabiltzea gomendatzen da, aldi berean, 

sisteman aldaketa eraginkor eta 

“Jakiak ehuntzen” proiektuan esku hartzen duten erakundeak. 

Urrotz Hiriko Udala 
Aezkoa Ibarreko Batzarra 

Irati Mankomunitatea (hiri-
hondakin solidoak) 
Zangozako zerbitzuen 
mankomunitatea 
Auñamendi Gizarte Zerbitzuen 
Mankomunitatea 

Arterra Bizimodu Elkartea 
Entretantos Fundazioa  

 



 

 

LANDA JASANGARRITASUNA:

“Landa jasangarritasuna” Cederna Garalur Elkartearen eta Nafarroaren Erdialdeko eta 
TEDER partzuergoen lankidetza
Gobernuaren eta Europar Batasunaren LGENFren finantziazioa du, 2014
aldirako Nafarroako Landa Garapeneko Programaren bidez.

Hamabi hilabeteko iraupena du. Proiektuaren helburua da Nafarroako Mendialdeko 
toki-erakundeei eta herritarrei laguntzea energia aurrezte
efizientzia hobetzen eta energia berriztagarrien erabilera susta dezaten.

Proiektuak bi lan-ildo ditu:  

 Tokiko erakundeei “Klimaren eta energiaren aldeko ekintza
jartzen laguntzea, baita haien energia
erabilera kontrolatzen ere.

 Herritarrei aholkularitza teknikoa eta informatiboa ematea ekonomia eta energia 
aurrezteko neurriei buruz, energia berriztagarrien erabilerari buruz eta energia
kontratuak aztertzea.

28. taula. “Landa jasangarritasuna” proiektua:

Lan-ildoak Ekintzak 

Toki-erakundeak 

“Covenant of MayorsforClimate & Energy 
Klimaren eta energiaren aldeko konpromisoak” 
ekimenerako laguntza 

Energia-kontsumoa kontrolatzeko eta 
hobetzeko, energia
berriztagarriak sustatzeko laguntza.

Herritarrak 
Energia aurrezteko eta hobetzeko aholkularitza 
teknikoa, energia berriztagarrien sustapena eta 
bonu soziala. 
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LANDA JASANGARRITASUNA: ENERGIA ONEAN PARTE HARTUZ.

“Landa jasangarritasuna” Cederna Garalur Elkartearen eta Nafarroaren Erdialdeko eta 
TEDER partzuergoen lankidetza-proiektua da Estellerrian. Proiektuak Nafarroako 

ta Europar Batasunaren LGENFren finantziazioa du, 2014
aldirako Nafarroako Landa Garapeneko Programaren bidez.  

 

Hamabi hilabeteko iraupena du. Proiektuaren helburua da Nafarroako Mendialdeko 
erakundeei eta herritarrei laguntzea energia aurrezteko neurriak ezartzen, energia

efizientzia hobetzen eta energia berriztagarrien erabilera susta dezaten.

 

Tokiko erakundeei “Klimaren eta energiaren aldeko ekintza
jartzen laguntzea, baita haien energia-kontsumoak eta energia berriztagarrien 
erabilera kontrolatzen ere.  
Herritarrei aholkularitza teknikoa eta informatiboa ematea ekonomia eta energia 
aurrezteko neurriei buruz, energia berriztagarrien erabilerari buruz eta energia
kontratuak aztertzea.  

 

anda jasangarritasuna” proiektua: Cederna Garalur Elkartearen lan

eta adierazleak. 

Adierazleak 

“Covenant of MayorsforClimate & Energy – 
Klimaren eta energiaren aldeko konpromisoak” 
ekimenerako laguntza teknikoa.  

 50 toki-erakunderekin arri gara 
harremanetan. 

 Alkatetzen 40 itun sinatu dira. 
 15 txosten egin dira.

 
kontsumoa kontrolatzeko eta 

hobetzeko, energia-efizientzia eta energia 
berriztagarriak sustatzeko laguntza.  

 600 kontratu inbentaria
 40 txosten

Energia aurrezteko eta hobetzeko aholkularitza 
teknikoa, energia berriztagarrien sustapena eta  75 herritarrek jaso dute arreta.

ENERGIA ONEAN PARTE HARTUZ.  

“Landa jasangarritasuna” Cederna Garalur Elkartearen eta Nafarroaren Erdialdeko eta 
Proiektuak Nafarroako 

ta Europar Batasunaren LGENFren finantziazioa du, 2014-2020 

Hamabi hilabeteko iraupena du. Proiektuaren helburua da Nafarroako Mendialdeko 
ko neurriak ezartzen, energia-

efizientzia hobetzen eta energia berriztagarrien erabilera susta dezaten.  

Tokiko erakundeei “Klimaren eta energiaren aldeko ekintza-planak” abian 
eta energia berriztagarrien 

Herritarrei aholkularitza teknikoa eta informatiboa ematea ekonomia eta energia 
aurrezteko neurriei buruz, energia berriztagarrien erabilerari buruz eta energia-

Cederna Garalur Elkartearen lan-ildoak, ekintzak 

 

erakunderekin arri gara 
harremanetan.  
Alkatetzen 40 itun sinatu dira.  
15 txosten egin dira. 

600 kontratu inbentariatu dira.  
40 txosten 

75 herritarrek jaso dute arreta. 



 

 

2020an, Cederna Garalur Elkarteak:

 Proiektuaren eta “Klimaren eta Energiaren 
eta ekimenaren 2 aurkezpen egin zituen Donezteben eta Agoitzen, irailaren 
23an.  

 Proiektua gauzatzeko teknikari aditu bat kontratatu zuen.
 Hainbat koordinazio

Nasuvinsarekin, lan
 Nafarroako Mendialdeko 14 erakunderi aholkuak eman 

Energiaren aldeko Alkatetzen Ituna” izeneko ekimenari buruz.
 Energia-inbentario bat egin 

erakundeen argindarraren 400 kontratu eta faktura baino gehiagorekin.
 Kontratu horiek Nafarroako Mendialdeko 83 toki

udalerrienak eta kontzejuenak barne.
dituzten ekintzak abian jartzeko erabilgarri dagoen infor
gomendatzen da, aldi berean, biztanleriaren ahalduntzea bultzatuz, elikadura
sisteman aldaketa eraginkor eta erabilgarri bat hautemateko.
 

 

31. irudia. Landa
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2020an, Cederna Garalur Elkarteak:  

Proiektuaren eta “Klimaren eta Energiaren aldeko Alkateen Ituna” proiektuaren 
eta ekimenaren 2 aurkezpen egin zituen Donezteben eta Agoitzen, irailaren 

Proiektua gauzatzeko teknikari aditu bat kontratatu zuen.  
Hainbat koordinazio-bilera egin zituen proiektuaren bazkideekin eta 

in, lan-metodologia zehazteko.  
Nafarroako Mendialdeko 14 erakunderi aholkuak eman zizkien
Energiaren aldeko Alkatetzen Ituna” izeneko ekimenari buruz.  

inbentario bat egin zuen, Klimaren aldeko Ituna sinatu 
ndarraren 400 kontratu eta faktura baino gehiagorekin.

Kontratu horiek Nafarroako Mendialdeko 83 toki-erakunderenak 
udalerrienak eta kontzejuenak barne. Horrenbestez, emaitza nabariak emanen 
dituzten ekintzak abian jartzeko erabilgarri dagoen informazioa erabiltzea 
gomendatzen da, aldi berean, biztanleriaren ahalduntzea bultzatuz, elikadura
sisteman aldaketa eraginkor eta erabilgarri bat hautemateko. 

31. irudia. Landa-jasangarritasunari buruzko eskuorria. 

 

aldeko Alkateen Ituna” proiektuaren 
eta ekimenaren 2 aurkezpen egin zituen Donezteben eta Agoitzen, irailaren 

proiektuaren bazkideekin eta 

zizkien “Klimaren eta 

, Klimaren aldeko Ituna sinatu zuten toki-
ndarraren 400 kontratu eta faktura baino gehiagorekin.  

erakunderenak ziren, 
Horrenbestez, emaitza nabariak emanen 

mazioa erabiltzea 
gomendatzen da, aldi berean, biztanleriaren ahalduntzea bultzatuz, elikadura-
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2.5. 
LURRALDE PROIEKTUAK.  



 

 

URAREN BAILARAK.  

Bestalde, Uraren Bailaraken bidez, Bidasoako Natura Bidea kontserbatu eta 
mantentze-lanak egiten zaizkio. Bide horrek Endarlatsa (Bera) eta Doneztebe lotzen 
ditu, 47 kilometroko ibilbidea eginez.

2020an, COVID-19aren pandemiak publikoari zabaldutako jarduerak egitea eta 
turismo-azoketara joatea eragotzi du.
lanak mantendu egin dira, Sunbillako Larrakaitz tunela konponduta, eta Igantziko 
zatian badenak eta arekak eraikita; Tokiko Agenda 21en bidez finantzatu ziren lanak.

32. irudia.

 

Horrez gain, Natura Bidea Elizondoraino luzatu da.
proposamena eguneratu da Nafarroako Gobernuak egindako oharrekin, eta 2020ko 
udan Bertizko Natura Parkea bisitatu zen, parkeko arduradunekin eta nazioarteko 
ordezkariekin batera proposatutak

Sustapenari dagokionez, 2020an Ttuku Ttuku Ipar Martxa elkartearekin lankidetzan 
jardun ginen, Bidasoako Natura Bidearen 
(abuztuaren 15ean eta 16an egin zen).
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Uraren Bailarak Baztan Bidasoa Turismo 
Garapena turismo-elkartearen turismo
Elkarteak Baztan-Bidasoako 18 udalerri batzen 
ditu. Udalekin adostuta, erakunde hori Cederna 
Garalur Elkarteak kudeatzen du.  

Uraren Bailaraken helburua da Baztan
eskualdeen turismoa sustatzea Bidasoaren Natura 
Bidearen bidez, eta eskualdeetako plan 
estrategikoak eta udalen banakako agendak 
koordinatuz.  

Bestalde, Uraren Bailaraken bidez, Bidasoako Natura Bidea kontserbatu eta 
lanak egiten zaizkio. Bide horrek Endarlatsa (Bera) eta Doneztebe lotzen 

ditu, 47 kilometroko ibilbidea eginez.  

19aren pandemiak publikoari zabaldutako jarduerak egitea eta 
azoketara joatea eragotzi du. Hala ere, Bidasoako Natura Bidea egokitzeko 

lanak mantendu egin dira, Sunbillako Larrakaitz tunela konponduta, eta Igantziko 
zatian badenak eta arekak eraikita; Tokiko Agenda 21en bidez finantzatu ziren lanak.

. irudia. Sunbillako Larrakaitz tunelaren egokitzapena.  

ain, Natura Bidea Elizondoraino luzatu da. Horretarako, hasierako 
proposamena eguneratu da Nafarroako Gobernuak egindako oharrekin, eta 2020ko 
udan Bertizko Natura Parkea bisitatu zen, parkeko arduradunekin eta nazioarteko 
ordezkariekin batera proposatutako trazadura bertatik bertara aztertzeko.

Sustapenari dagokionez, 2020an Ttuku Ttuku Ipar Martxa elkartearekin lankidetzan 
jardun ginen, Bidasoako Natura Bidearen Ibilketa nordikoaren Maratoia antolatzeko 
(abuztuaren 15ean eta 16an egin zen). Nafarroako ANELA (Alboko Esklerosi 

Uraren Bailarak Baztan Bidasoa Turismo 
elkartearen turismo-marka da. 

Bidasoako 18 udalerri batzen 
Udalekin adostuta, erakunde hori Cederna 

araken helburua da Baztan-Bidasoa 
eskualdeen turismoa sustatzea Bidasoaren Natura 
Bidearen bidez, eta eskualdeetako plan 
estrategikoak eta udalen banakako agendak 

Bestalde, Uraren Bailaraken bidez, Bidasoako Natura Bidea kontserbatu eta 
lanak egiten zaizkio. Bide horrek Endarlatsa (Bera) eta Doneztebe lotzen 

19aren pandemiak publikoari zabaldutako jarduerak egitea eta 
a Bidea egokitzeko 

lanak mantendu egin dira, Sunbillako Larrakaitz tunela konponduta, eta Igantziko 
zatian badenak eta arekak eraikita; Tokiko Agenda 21en bidez finantzatu ziren lanak.  

 

 

Horretarako, hasierako 
proposamena eguneratu da Nafarroako Gobernuak egindako oharrekin, eta 2020ko 
udan Bertizko Natura Parkea bisitatu zen, parkeko arduradunekin eta nazioarteko 

o trazadura bertatik bertara aztertzeko.  

Sustapenari dagokionez, 2020an Ttuku Ttuku Ipar Martxa elkartearekin lankidetzan 
nordikoaren Maratoia antolatzeko 

ELA (Alboko Esklerosi 



 

 

Amiotrofikoaren Nafarroako Elkartea) Elkartearen aldeko ekitaldi horrek bi kirol
eta hainbat hitzaldi jaso zituen bere programan.
Udalen eta Lacturale enpresaren babesa jaso zuen.

33. irudia. Ibilketa nordikoko maratoia iragartzen duen kartela.

Bestalde, 2020ko azaroan, Irantzu Pastorrek, Uraren Bailarakeko turismo
Nafarroako Enplegu Zerbitzuak (Nafar Lansare) Donezteben antolatutako sormen
proiektuen marketin-ikastaroan part
buruzko “AKTIBATU!” jardunaldian esku hartu zuen, Tolosan (Gipuzkoa).

Horrez gain, maiatzean turismo
webinar-en ekitaldian izan zen, Nafarroako Gobernuko Merkatari
Departamentuak eta SNE-Nafar Lansarek maiatzaren amaieran antolatua.

Azkenik, Bidasoako Natura Bidean, Doneztebetik igarotzean, jarritako kontagailu 
berdeen jarraipena egiten zuen Uraren Bailarakek. Kontagailu horiek eguneroko joan
etorrietan (oinez, bizikletaz edo autoz) bide hori erabiltzen duten pertsonen kopurua 
kuantifikatzeko aukera ematen dute.

Laburbilduz, 2020an Uraren Bailarakek:

 Bidasoako Natura Bidea egokitu 
bidea egokitu zen.  

 Bidasoako Natura Berdeko UGPSa eguneratu zen Doneztebe
 Ibilketa Nordikoko Maratoian lagundu genuen.
 Sormen-proiektuen gaineko marketinari buruzko ikastaroan parte hartu genuen.
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Amiotrofikoaren Nafarroako Elkartea) Elkartearen aldeko ekitaldi horrek bi kirol
eta hainbat hitzaldi jaso zituen bere programan. Ekitaldiak Doneztebeko eta Sunbillako 
Udalen eta Lacturale enpresaren babesa jaso zuen.  

Ibilketa nordikoko maratoia iragartzen duen kartela.

Bestalde, 2020ko azaroan, Irantzu Pastorrek, Uraren Bailarakeko turismo
Nafarroako Enplegu Zerbitzuak (Nafar Lansare) Donezteben antolatutako sormen

ikastaroan parte hartu zuen. Otsailean turismo eta naturari 
buruzko “AKTIBATU!” jardunaldian esku hartu zuen, Tolosan (Gipuzkoa).

Horrez gain, maiatzean turismo-sektorerako covidaren aurkako neurriei buruzko 
en ekitaldian izan zen, Nafarroako Gobernuko Merkataritza eta Turismo 

Nafar Lansarek maiatzaren amaieran antolatua.

Azkenik, Bidasoako Natura Bidean, Doneztebetik igarotzean, jarritako kontagailu 
berdeen jarraipena egiten zuen Uraren Bailarakek. Kontagailu horiek eguneroko joan

tan (oinez, bizikletaz edo autoz) bide hori erabiltzen duten pertsonen kopurua 
kuantifikatzeko aukera ematen dute. Erabilera-datuek xxx grafikoan daude.

Laburbilduz, 2020an Uraren Bailarakek:  

Bidasoako Natura Bidea egokitu zen Larrakaitzeko tunelean, eta
 

Bidasoako Natura Berdeko UGPSa eguneratu zen Doneztebe-Elizondo zatian.
Ibilketa Nordikoko Maratoian lagundu genuen.  

proiektuen gaineko marketinari buruzko ikastaroan parte hartu genuen.

Amiotrofikoaren Nafarroako Elkartea) Elkartearen aldeko ekitaldi horrek bi kirol-proba 
Ekitaldiak Doneztebeko eta Sunbillako 

 

Ibilketa nordikoko maratoia iragartzen duen kartela.  

Bestalde, 2020ko azaroan, Irantzu Pastorrek, Uraren Bailarakeko turismo-teknikariak, 
Nafarroako Enplegu Zerbitzuak (Nafar Lansare) Donezteben antolatutako sormen-

Otsailean turismo eta naturari 
buruzko “AKTIBATU!” jardunaldian esku hartu zuen, Tolosan (Gipuzkoa).  

sektorerako covidaren aurkako neurriei buruzko 
tza eta Turismo 

Nafar Lansarek maiatzaren amaieran antolatua.  

Azkenik, Bidasoako Natura Bidean, Doneztebetik igarotzean, jarritako kontagailu 
berdeen jarraipena egiten zuen Uraren Bailarakek. Kontagailu horiek eguneroko joan-

tan (oinez, bizikletaz edo autoz) bide hori erabiltzen duten pertsonen kopurua 
datuek xxx grafikoan daude.  

Larrakaitzeko tunelean, eta Igantziko 

Elizondo zatian.  

proiektuen gaineko marketinari buruzko ikastaroan parte hartu genuen.  



 

 

15. grafikoa. Bidasoako Natura Bidean dabiltzanen paso

34. irudia.
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o Natura Bidean dabiltzanen paso-adierazleak. Doneztebeko tartea.

2020. urtea 

 

 

. irudia. San Juan Xar (Igantzi). Iturria: Irantzu Pastor.  

Apirila Maiatza Ekaina Utzaila Abuztua Iraila Urria

Pertsonen Sarrerak Txirrindulen Irteerak Txirrindulen Sarrerak Autoen Irteerak 
 

Doneztebeko tartea. 

 

Azaroa Abendua

Autoen Sarrerak 



 

 

MENDIALDEA ELIKADURA
ELIKAGAIEN EKOIZPENA ETA KONTSUMO JASANGARRIA.

2019an, Cederna Garalur Elkartearen eta Mendialdeko 10 udalen arteko lankidetza
hitzarmen bati esker jarri zen abian foro hau. Udal horiek dira:
Atetz, Basaburua, Goizueta, Imotz, Larraun, Lekunberri eta Leitza.

Helburua zen eskualdean 
nekazaritzako eta abeltzaintzako lehen sektorea eta eraldaketa
hurbileko kontsumo-zirkuituen bidez merkaturatzea sustatuz, eta tokiko nekazaritzako 
elikagaiak turismo-baliabide

2019an, Mendialdea Elikadura
udaleko eta eskualdeko ikuspegia ezagutzeko, eta jarduerak dinamizatuko zituen talde 
eragile bat finkatu zuen udalerri bakoitzean.

2020an, herritar guztiei irekitako parte
helburu nagusi hauek izan ziren:

 Udalerri bakoitzean lan talde egonkorrak sustatzea, nekazaritzako elikagaiak 
ekoizten eta eraldatzen dituztenak, udal ordezkariak, dendak, ostalaritza, 
landetxeak eta kontsumo taldeak barne hartuko dituzten taldeak.

 Eskualdeko ekoizleen elkarte bat sortzea.

 Bertako produktua ezagutzea eta kontsumitzea sustatuko duen ekintza
ezartzea.  

 Lurralde-eragileen arteko sareak eta lankidetzak sortzea, nekazari
elikagaien inguruan eskualde

Parte-hartze prozesu horretan sei talde antolatu dira; bost sektorekoak eta lantalde bat. 
Lantalde horrek 2019az geroztik tokian
eragileak biltzen ditu.  

35. irudia. Mendialdea Elikadura.
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MENDIALDEA ELIKADURA: MENDIALDEAN TOKIKO ETA KALITATEKO 
ELIKAGAIEN EKOIZPENA ETA KONTSUMO JASANGARRIA.  

19an, Cederna Garalur Elkartearen eta Mendialdeko 10 udalen arteko lankidetza
hitzarmen bati esker jarri zen abian foro hau. Udal horiek dira: Araitz, Arano, Areso, 
Atetz, Basaburua, Goizueta, Imotz, Larraun, Lekunberri eta Leitza.  

 elikadura-sistema osasungarria eta jasangarria sustatzea, 
nekazaritzako eta abeltzaintzako lehen sektorea eta eraldaketa-prozesuak bultzatuz, 

zirkuituen bidez merkaturatzea sustatuz, eta tokiko nekazaritzako 
baliabide gisa azpimarratzea.  

2019an, Mendialdea Elikadura-k diagnostiko tekniko bat egin zuen lehen sektorearen 
udaleko eta eskualdeko ikuspegia ezagutzeko, eta jarduerak dinamizatuko zituen talde 
eragile bat finkatu zuen udalerri bakoitzean.  

ztiei irekitako parte-hartze prozesu konplexu bat egin zen, eta 
helburu nagusi hauek izan ziren:  

Udalerri bakoitzean lan talde egonkorrak sustatzea, nekazaritzako elikagaiak 
ekoizten eta eraldatzen dituztenak, udal ordezkariak, dendak, ostalaritza, 

xeak eta kontsumo taldeak barne hartuko dituzten taldeak.

Eskualdeko ekoizleen elkarte bat sortzea.  

Bertako produktua ezagutzea eta kontsumitzea sustatuko duen ekintza

eragileen arteko sareak eta lankidetzak sortzea, nekazari
elikagaien inguruan eskualde-kontzientzia garatzen laguntze aldera.

hartze prozesu horretan sei talde antolatu dira; bost sektorekoak eta lantalde bat. 
Lantalde horrek 2019az geroztik tokian-tokian sortu eta dinamizatu diren udal

 

Mendialdea Elikadura. Prozesu parte-hartzailearen eta tartean diren eragileen 

eskema.  

MENDIALDEAN TOKIKO ETA KALITATEKO 

19an, Cederna Garalur Elkartearen eta Mendialdeko 10 udalen arteko lankidetza-
Araitz, Arano, Areso, 

sistema osasungarria eta jasangarria sustatzea, 
prozesuak bultzatuz, 

zirkuituen bidez merkaturatzea sustatuz, eta tokiko nekazaritzako 

k diagnostiko tekniko bat egin zuen lehen sektorearen 
udaleko eta eskualdeko ikuspegia ezagutzeko, eta jarduerak dinamizatuko zituen talde 

hartze prozesu konplexu bat egin zen, eta 

Udalerri bakoitzean lan talde egonkorrak sustatzea, nekazaritzako elikagaiak 
ekoizten eta eraldatzen dituztenak, udal ordezkariak, dendak, ostalaritza, 

xeak eta kontsumo taldeak barne hartuko dituzten taldeak.  

Bertako produktua ezagutzea eta kontsumitzea sustatuko duen ekintza-plan bat 

eragileen arteko sareak eta lankidetzak sortzea, nekazaritzako 
kontzientzia garatzen laguntze aldera.  

hartze prozesu horretan sei talde antolatu dira; bost sektorekoak eta lantalde bat. 
tokian sortu eta dinamizatu diren udal-talde 

hartzailearen eta tartean diren eragileen 



 

 

Honako hauek izan ziren prozesu horren emaitzak:

 10 Udal-talde eta talde sektorial eragile finkatu ziren.
 Guztira 58 bilera egin ziren

hartu zuten.  
 15 lan-ildo identifikatu ziren, baita 56 ekintza ere.
 5 ardatz estrategiko eta 17 ekintza biltzen dituen ekintza
 Nekazaritzako elikagaien 7 azoka antolatu ziren eskualdeko 

herritan.  
 Mendialdeko Baserritarren Elkartea sortzen aurrerapausoak eman ziren.

36. irudia. Nekazaritzako elikagaien katea osatzen dutenak.

2020an, Cederna Garalur Elkarteak:

 5 Prozesu parte-hartzaile dinamizatu zituen:
ekoizleekin; merkataritza eta ostalaritzarekin; beste foro batzuekin.

 Udalen prozesu parte
esku hartu zuten (46 gizon eta 42 emakume).

 Tokiko talde eragileen kasuan, 2
pertsonak parte hartu zuten; 118 gizonek eta 131 emakumek. Halaber, 5 ardatz 
estrategikoren inguruko 19 lan

 Taldekako 11 saio edo dinamika egin ziren tokiko ekoizleekin. Horietan 138 
pertsonak parte hartu zuten (81 gizon eta 57 emakume), eta 14 lan
identifikatu dira 5 ardatzen inguruan.

 Ostalaritzari dagokionez, bi bilera antolatu ziren eta horietan 45 
establezimenduk esku hartu zuten, eta 22 proposamen egin ziren.

 Gainera, Leitzako berdintasun
15ean antolatutako emakume baserritarren topaketarako, Landa Eremuko 
Emakumearen Nazioarteko Eguna ospatze aldera.

 ‘Mendialdeko Azoka Ibiltaria 2020’ izeneko nekazaritzako elikagaien azoka 
ibiltaria antolatu genuen Plazaolako Partzuergoarekin lankidetzan. Azoka 7 
herritan antolatu zen 2020ko bigarren seihilekoan:
Goizueta, Baraibar, Lekunberri eta Leitza.

 Tokiko ekoizleei laguntza eman zitzaien Mendialdeko baserritar
eratzeko.   
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Honako hauek izan ziren prozesu horren emaitzak:  

talde eta talde sektorial eragile finkatu ziren.  
Guztira 58 bilera egin ziren, eta horietan 202 gizonek eta 225 emakumek esku 

ildo identifikatu ziren, baita 56 ekintza ere.  
5 ardatz estrategiko eta 17 ekintza biltzen dituen ekintza-plana zehaztu zen.
Nekazaritzako elikagaien 7 azoka antolatu ziren eskualdeko 

Mendialdeko Baserritarren Elkartea sortzen aurrerapausoak eman ziren.

 

Nekazaritzako elikagaien katea osatzen dutenak. 

2020an, Cederna Garalur Elkarteak:  

hartzaile dinamizatu zituen: udalekin; tokiko talde eragileekin; 
ekoizleekin; merkataritza eta ostalaritzarekin; beste foro batzuekin.
Udalen prozesu parte-hartzaileetan 17 bilera egin ziren, eta horietan 88 lagunek 
esku hartu zuten (46 gizon eta 42 emakume).  
Tokiko talde eragileen kasuan, 29 talde-dinamika egin ziren. Horietan 249 
pertsonak parte hartu zuten; 118 gizonek eta 131 emakumek. Halaber, 5 ardatz 
estrategikoren inguruko 19 lan-ildo identifikatu ziren.  
Taldekako 11 saio edo dinamika egin ziren tokiko ekoizleekin. Horietan 138 

onak parte hartu zuten (81 gizon eta 57 emakume), eta 14 lan
identifikatu dira 5 ardatzen inguruan.  
Ostalaritzari dagokionez, bi bilera antolatu ziren eta horietan 45 
establezimenduk esku hartu zuten, eta 22 proposamen egin ziren.

berdintasun-teknikariarekin lankidetzan jardun zuen urriaren 
15ean antolatutako emakume baserritarren topaketarako, Landa Eremuko 
Emakumearen Nazioarteko Eguna ospatze aldera.  
‘Mendialdeko Azoka Ibiltaria 2020’ izeneko nekazaritzako elikagaien azoka 

aria antolatu genuen Plazaolako Partzuergoarekin lankidetzan. Azoka 7 
herritan antolatu zen 2020ko bigarren seihilekoan: Latasa, Jauntsarats, Araitz, 
Goizueta, Baraibar, Lekunberri eta Leitza.  
Tokiko ekoizleei laguntza eman zitzaien Mendialdeko baserritar

, eta horietan 202 gizonek eta 225 emakumek esku 

plana zehaztu zen.  
Nekazaritzako elikagaien 7 azoka antolatu ziren eskualdeko beste hainbeste 

Mendialdeko Baserritarren Elkartea sortzen aurrerapausoak eman ziren.  

 

tokiko talde eragileekin; 
ekoizleekin; merkataritza eta ostalaritzarekin; beste foro batzuekin.  

hartzaileetan 17 bilera egin ziren, eta horietan 88 lagunek 

dinamika egin ziren. Horietan 249 
pertsonak parte hartu zuten; 118 gizonek eta 131 emakumek. Halaber, 5 ardatz 

Taldekako 11 saio edo dinamika egin ziren tokiko ekoizleekin. Horietan 138 
onak parte hartu zuten (81 gizon eta 57 emakume), eta 14 lan-ildo 

Ostalaritzari dagokionez, bi bilera antolatu ziren eta horietan 45 
establezimenduk esku hartu zuten, eta 22 proposamen egin ziren.  

teknikariarekin lankidetzan jardun zuen urriaren 
15ean antolatutako emakume baserritarren topaketarako, Landa Eremuko 

‘Mendialdeko Azoka Ibiltaria 2020’ izeneko nekazaritzako elikagaien azoka 
aria antolatu genuen Plazaolako Partzuergoarekin lankidetzan. Azoka 7 

Latasa, Jauntsarats, Araitz, 

Tokiko ekoizleei laguntza eman zitzaien Mendialdeko baserritarren elkarte bat 



 

 

29. taula. Mendialdea Elikadura.

  
Talde eragilea Bilera
Udalak 
Ekoizpena/Eraldaketa 
Merkataritza/Ostalaritza 
Beste batzuk 
GUZTIRA 

 

 

37. irudia. Mendialdea Elikadura.

30. taula. Mendialdea Elikadura.
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Mendialdea Elikadura. Prozesu parte-hartzailea. Talde eragileek egin zituzten 

bileren emaitzak. 

Bertaratuak Proposamenak
Bilera-kopurua Gizonak Emakumeak Lan-

17 46 42 
11 81 57 
2 0 7 

16 3 30 
46 130 136 15

Mendialdea Elikadura. Imozko talde eragilearen bilera. 2020/03/09

Mendialdea Elikadura. Eskualdeko azoka ibiltaria eta kartela (Goizueta).

 

Herria 
Latasa (Imotz) 
Jauntsarats (Basaburua) 
Araitz (*) 
Goizueta 
Baraibar 
Lekunberri 
Leitza 
 
(*) COVID-19aren pandemi
murrizketen ondorioz, azokaren ordez 
tokiko produktuen saskiak banatu ziren.

Talde eragileek egin zituzten 

Proposamenak 
-ildoak Ekintzak 
5 19 
5 15 
5 22 
  

15 56 

 

2020/03/09 

iltaria eta kartela (Goizueta). 2020. urtea 

Data 
2020/07/05 

 2020/08/29 
2020/10/25 
2020/11/08 
2020/11/22 
2020/12/13 
2020/12/20 

 
19aren pandemiak eragindako 

murrizketen ondorioz, azokaren ordez 
tokiko produktuen saskiak banatu ziren. 



 

 

 

 

 

38. irudia. Azoka ibiltaria Jauntsaratsen (Basaburua).

31. taula. 

Ildo Estrategikoa 

Nekazaritzako elikagaien ekoizpena 

Eraldaketa. Ekintza kolektiboak 

Banaketa-sustapena eta turismoa 

Salmenta: Herriko dendak, azokak, 
ostalaritza 

Kontsumitzaileak: komunikazioa eta 
sentsibilizazioa 
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Azoka ibiltaria Jauntsaratsen (Basaburua). 2020/08/29. 

 

 Mendialdea Elikadura. 2021eko Ekintza Plana. 

Esku-hartzea (proposamena) 

 
Eskualdeko Baserritarrak Elkartearen sustapena.
Lurrak udalekin batera kudeatu. 
Mimukai 
Lankidetza Plazaola Partzuergoarekin eta landetxeek
Ekoitzitako/eraldatutako nekazaritzako elikagaien eta tokiko 
produktuen katalogoa.  
Celtic neighbours 
Eskualdeko azoka ibiltaria.  
Merkataritza: Tokiko produktuentzako txokoak edo 
erakusmahaiak jarri.  
Ostalaritza: menuetan tokiko produktuak sartu.
Hezkuntza: eskola-jatetxeetan tokiko produktuak sartu.

komunikazioa eta 

Didaktika-unitateak eskoletan 
Sukaldaritzako topaketak 
Arano: Urtaroei eta herri-ezagutzari lotutako urteko lana.
Leitza: urlehortarrak eta narrastiak babestu.
Araitz: zuhaitzak txertatzeari buruzko lantegia
Atetz: lurraldearen erabileren mapaketa 
Hitzaldi- eta lantegi-zikloa, urtaro bakoitzari lotuta
Elikadurari eta osasunari buruzko hitzaldiak eta lantegiak

 

2020/08/29.  

Eskualdeko Baserritarrak Elkartearen sustapena.  

Lankidetza Plazaola Partzuergoarekin eta landetxeekin.  
Ekoitzitako/eraldatutako nekazaritzako elikagaien eta tokiko 

Tokiko produktuentzako txokoak edo 

menuetan tokiko produktuak sartu. 
jatetxeetan tokiko produktuak sartu.  

ari lotutako urteko lana.  
urlehortarrak eta narrastiak babestu.  
zuhaitzak txertatzeari buruzko lantegia 

  
zikloa, urtaro bakoitzari lotuta 

ruzko hitzaldiak eta lantegiak  



 

 

PIRINIOETAKO PLANA.

2019an, Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusiak Pirinioetako Plana jarri zuen 
abian, 2017an “Nafarroako Parlamentuan Pirinioak Balioesteko Txostena” izenekoaren 
ondorioetatik sortutako proposamen

2020an, Zuzendaritza Nagusi horrek lankidetza
Garalur Elkartearekin, Planean jasotako ekintzen dinamizazioa eta jarraipena egiteko.
Hala, Elkarteak Pirinioetako Planean gizarte
koordinazioan ere inplikatuta dago, Gu Pirinioa, Planaren Talde Eragileko turismo
koordinazio-arloetako bi teknikariren bidez. Azken talde horretako kide da, halaber, 
Lursarea, Nafarroaren Jasangarritasunerako Agentzia.

Horrez gain, Pirinioetako Planaren 
hauek ere burutu zituen:  

 Lurralde Taldearen Gobernantza Plana abian jartzen lagundu. Plan horretan, 
Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusiak eta Lursareak ere lan egiten 
dute.  

 5 lantalderen koordinazioa.
kultura eta ondarea; despopulazioa; nekazaritza eta abeltzaintza.

 Pirinioetako Planari lotutako proiektuak gauzatzeko toki
bideratutako laguntzen deialdiaren oinarriak ze

 Udal- eta eskualde
deialdira.  

 Laguntzen deialdia aurkezteko lau bilera koordinatu eta horietan eta parte 
hartu.  

 “GuPirinioa” Lurralde Taldearen aurkezpen
hartu eta horren berri eman.

 Erronkarin, Ezkarozen, Ariben eta Auritzen, herritarrek parte hartzea zabalik 
zuten 4 partaidetza-

 Nafarroako Gobernuko Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusiar
Pirinioaurreko Arroen arteko akordio bat negoziatu, Pirinioaurrearekin lotura 
duten proiektuetan lan egiteko.

 Otsagabian Ekintzailetza Polo bat sortzeko bileretan parte hartu genuen.
 Nagore eta oroz Beteluko atzealdeko urtegien turismo

mahaian parte hartu genuen.
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PIRINIOETAKO PLANA.  

2019an, Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusiak Pirinioetako Plana jarri zuen 
abian, 2017an “Nafarroako Parlamentuan Pirinioak Balioesteko Txostena” izenekoaren 
ondorioetatik sortutako proposamenak gauzatzeko.  

2020an, Zuzendaritza Nagusi horrek lankidetza-hitzarmen bat sinatu zuen Cederna 
Garalur Elkartearekin, Planean jasotako ekintzen dinamizazioa eta jarraipena egiteko.
Hala, Elkarteak Pirinioetako Planean gizarte-eragile gisa parte hartzeaz g
koordinazioan ere inplikatuta dago, Gu Pirinioa, Planaren Talde Eragileko turismo

arloetako bi teknikariren bidez. Azken talde horretako kide da, halaber, 
Lursarea, Nafarroaren Jasangarritasunerako Agentzia.  

inioetako Planaren barnean, Cederna Garalur Elkarteak honako ekintza 

Lurralde Taldearen Gobernantza Plana abian jartzen lagundu. Plan horretan, 
Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusiak eta Lursareak ere lan egiten 

talderen koordinazioa. Turismoa eta hurbiltasuneko merkataritza; euskara; 
kultura eta ondarea; despopulazioa; nekazaritza eta abeltzaintza.
Pirinioetako Planari lotutako proiektuak gauzatzeko toki
bideratutako laguntzen deialdiaren oinarriak zehazteko lankidetza.

eta eskualde-mailako 8 proiektu aurkeztu zituen arestian aipatutako 

Laguntzen deialdia aurkezteko lau bilera koordinatu eta horietan eta parte 

“GuPirinioa” Lurralde Taldearen aurkezpen-jardunaldian (ekainaren 
hartu eta horren berri eman.  
Erronkarin, Ezkarozen, Ariben eta Auritzen, herritarrek parte hartzea zabalik 

-forotan esku hartu genuen (martxoan eta ekainean).
Nafarroako Gobernuko Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusiar
Pirinioaurreko Arroen arteko akordio bat negoziatu, Pirinioaurrearekin lotura 
duten proiektuetan lan egiteko.  
Otsagabian Ekintzailetza Polo bat sortzeko bileretan parte hartu genuen.
Nagore eta oroz Beteluko atzealdeko urtegien turismo-garapenerak
mahaian parte hartu genuen.  

2019an, Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusiak Pirinioetako Plana jarri zuen 
abian, 2017an “Nafarroako Parlamentuan Pirinioak Balioesteko Txostena” izenekoaren 

hitzarmen bat sinatu zuen Cederna 
Garalur Elkartearekin, Planean jasotako ekintzen dinamizazioa eta jarraipena egiteko. 

eragile gisa parte hartzeaz gain, horren 
koordinazioan ere inplikatuta dago, Gu Pirinioa, Planaren Talde Eragileko turismo- eta 

arloetako bi teknikariren bidez. Azken talde horretako kide da, halaber, 

 

, Cederna Garalur Elkarteak honako ekintza 

Lurralde Taldearen Gobernantza Plana abian jartzen lagundu. Plan horretan, 
Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusiak eta Lursareak ere lan egiten 

Turismoa eta hurbiltasuneko merkataritza; euskara; 
kultura eta ondarea; despopulazioa; nekazaritza eta abeltzaintza.  
Pirinioetako Planari lotutako proiektuak gauzatzeko toki-erakundeei 

hazteko lankidetza.  
mailako 8 proiektu aurkeztu zituen arestian aipatutako 

Laguntzen deialdia aurkezteko lau bilera koordinatu eta horietan eta parte 

jardunaldian (ekainaren 30a) parte 

Erronkarin, Ezkarozen, Ariben eta Auritzen, herritarrek parte hartzea zabalik 
forotan esku hartu genuen (martxoan eta ekainean).  

Nafarroako Gobernuko Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusiaren eta 
Pirinioaurreko Arroen arteko akordio bat negoziatu, Pirinioaurrearekin lotura 

Otsagabian Ekintzailetza Polo bat sortzeko bileretan parte hartu genuen.  
garapenerako lan-



 

 

39. irudia. “Gu Pirinioa” ekimenaren aurkezpena, Burgin.

 

32. taula. Pirinioetako Planarekin (2020) lotura duten proiektuak gauzatzeko toki

bideratutako laguntzen deialdia.

Erakundea 

Artzibarko Udala 

Erroibarko Udala 
Aezkoako Batzar Nagusia 

Aezkoako Batzar Nagusia 

Orbara 
Hiriberri Aezkoa 
Eska-Zaraitzuko Hondakin Solidoen 
Mankomunitatea 
Luzaideko Udala 
GUZTIRA 

71 

“Gu Pirinioa” ekimenaren aurkezpena, Burgin. 2020/06/30.

 

Pirinioetako Planarekin (2020) lotura duten proiektuak gauzatzeko toki

bideratutako laguntzen deialdia. Cederna Garalur Elkarteak aurkeztutako proiektuak.

Proiektua 

Landa-garapeneko eredu integratzaile eta 
jasangarri bat ezarri ibarrerako. 

Energia berriztagarriak garatu eta ezarri
Autokarabanentzako zerbitzugunea sortu
Erlan Irabia tokiko bidezidorra egokitzeko, 
interpretatzeko eta berriz homologatzeko 

proiektua. 
Orbarako aterpetxea 
Aterpetxea Hiriberrin 

Zaraitzuko Hondakin Solidoen 
Konpostatze-proiektua, Ezka-Zaraitzu - 2019

Ibilbide berdeak Luzaiden 
 

 

 

 

2020/06/30. 

Pirinioetako Planarekin (2020) lotura duten proiektuak gauzatzeko toki-erakundeei 

lkarteak aurkeztutako proiektuak.  

Emandako 
dirulaguntza 

garapeneko eredu integratzaile eta 
6.631,18€ 

Energia berriztagarriak garatu eta ezarri 18.150€ 
Autokarabanentzako zerbitzugunea sortu 6.500€ 
Erlan Irabia tokiko bidezidorra egokitzeko, 

ko 1.360€ 

12.000€ 
2.640€ 

2019 4.175€ 

7.744€ 
59.200,18€ 



 

 

40. irudia. Pirinioetako Ekintza Planaren aurkezpena.

41. irudia. “GuPirinioa” ekimenaren web

72 

Pirinioetako Ekintza Planaren aurkezpena. Auritz. 2020/06/16. 

 

“GuPirinioa” ekimenaren web-orria. www.gupirinioa.eus

 

 

 

2020/06/16.  

 

www.gupirinioa.eus 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOKIAN TOKIKO DINAMIZAZIOA.
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2.6. 
TOKIAN TOKIKO DINAMIZAZIOA.TOKIAN TOKIKO DINAMIZAZIOA.  



 

 

SARRERA 

Cederna Garalur Elkarteak bi eginkizun betetzen ditu Nafarroako Mendialdean:
proiektu propioak (eskualdekoak edo globalak) jartzen ditu abian, biztanleriaren 
sektoreetara bideratutako berariazko ekintzen bidez.

Hala ere, Tokiko Ekintza Talde gisa duen balio erantsi nagusia eskualde bakoitzeko 
eragileek sortzen dituzten tokiko ekimenetan inplikatzea da.
eragileen bidez Cederna Garalur Elkarteak bere lurraldean duen presentzia fisikoari 
esker, Elkarteko teknikariek lagunduta.
honako alderdi hauek hartzen ditu barne:

 Udal- eta eskualde
proiektu horien gidari lurraldeko eragile politikoak, ekonomikoak e
izanik.  

 Finantziazioa bilatzea, proiektu horiek ezartze aldera.

 Finantza-baliabideak eta proiektu berriak erakartzea Nafarroako 
Mendialderantz.  

 Lan-saioak eta jarduketak zabaltzea.

 Tokian tokiko eztabaida foroak antolatzea, kudeatzea eta ho
hartzea.  

 Toki-erakundeen ordezkaritza.

 Erakunde publiko eta pribatuen eta Nafarroako Gobernuko erakundeen arteko 
bitartekaritza.  

Tokiko dinamizazioaren arloan, Cederna Garalur Elkarteak tokiko proiektuak sortzeko, 
horiek abian jartzeko eta k
saioak antolatzea, bitartekaritza, finantzaketa bilatzea, memoria baloratuak prestatzea, 
baimenak kudeatzea eta proiektuak zabaltzea.

42. irudia. 

Memoria honen bigarren kapituluak Elkarteak 2020an parte hartu duen ekintzak 
zehatz-mehatz azaltzen ditu. Ekintza horiek hurrengo atal horretan laburbildu dira.
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Cederna Garalur Elkarteak bi eginkizun betetzen ditu Nafarroako Mendialdean:
proiektu propioak (eskualdekoak edo globalak) jartzen ditu abian, biztanleriaren 
sektoreetara bideratutako berariazko ekintzen bidez.  

okiko Ekintza Talde gisa duen balio erantsi nagusia eskualde bakoitzeko 
eragileek sortzen dituzten tokiko ekimenetan inplikatzea da. Hori egingarri da garapen
eragileen bidez Cederna Garalur Elkarteak bere lurraldean duen presentzia fisikoari 

eko teknikariek lagunduta. Halaxe ulertzen dugu tokiko dinamizazioa, eta 
honako alderdi hauek hartzen ditu barne:  

eta eskualde-mailako proiektu estrategikoetan lankidetzan jardutea, 
proiektu horien gidari lurraldeko eragile politikoak, ekonomikoak e

Finantziazioa bilatzea, proiektu horiek ezartze aldera.  

baliabideak eta proiektu berriak erakartzea Nafarroako 

saioak eta jarduketak zabaltzea.  

Tokian tokiko eztabaida foroak antolatzea, kudeatzea eta ho

erakundeen ordezkaritza.  

Erakunde publiko eta pribatuen eta Nafarroako Gobernuko erakundeen arteko 

Tokiko dinamizazioaren arloan, Cederna Garalur Elkarteak tokiko proiektuak sortzeko, 
horiek abian jartzeko eta kudeatzeko faseetan esku hartzen du, besteak beste:
saioak antolatzea, bitartekaritza, finantzaketa bilatzea, memoria baloratuak prestatzea, 
baimenak kudeatzea eta proiektuak zabaltzea.  

 Bicimugi proiektuaren aurkezpena: 2020/02/07. 

a honen bigarren kapituluak Elkarteak 2020an parte hartu duen ekintzak 
mehatz azaltzen ditu. Ekintza horiek hurrengo atal horretan laburbildu dira.

Cederna Garalur Elkarteak bi eginkizun betetzen ditu Nafarroako Mendialdean: batetik, 
proiektu propioak (eskualdekoak edo globalak) jartzen ditu abian, biztanleriaren 

okiko Ekintza Talde gisa duen balio erantsi nagusia eskualde bakoitzeko 
Hori egingarri da garapen-

eragileen bidez Cederna Garalur Elkarteak bere lurraldean duen presentzia fisikoari 
Halaxe ulertzen dugu tokiko dinamizazioa, eta 

mailako proiektu estrategikoetan lankidetzan jardutea, 
proiektu horien gidari lurraldeko eragile politikoak, ekonomikoak eta sozialak 

baliabideak eta proiektu berriak erakartzea Nafarroako 

Tokian tokiko eztabaida foroak antolatzea, kudeatzea eta horietan esku 

Erakunde publiko eta pribatuen eta Nafarroako Gobernuko erakundeen arteko 

Tokiko dinamizazioaren arloan, Cederna Garalur Elkarteak tokiko proiektuak sortzeko, 
udeatzeko faseetan esku hartzen du, besteak beste: lan-

saioak antolatzea, bitartekaritza, finantzaketa bilatzea, memoria baloratuak prestatzea, 

 

 

a honen bigarren kapituluak Elkarteak 2020an parte hartu duen ekintzak 
mehatz azaltzen ditu. Ekintza horiek hurrengo atal horretan laburbildu dira.  



 

 

DINAMIZAZIO EKINTZAK 2020an.

COVID-19aren pandemiagatik ezarri dituen murrizketak gorabehera, Ceder
Elkarteak tokiko ekintzen dinamizazioari eutsi dio.

Beste hainbat mugarriren artean, Cederna Garalur Elkarteak 2020an:

 Toki-dinamizazioko 126 proiektutan parte hartu zuen.
 Erregio-mailako 26 erakunde publikorekin eta pribaturekin jardun zuen 

lankidetzan.  
 Tokiko Agenda 21eko 33 proiektutan lan egin zuen Nafarroako Mendialdean.
 6 pertsonak parte hartu zuten Toki Administrazioko Zuzendaritza Nagusiak 

sustatu zuen “Landa Berrikuntzako Landa Eragilea” izeneko ikastaroan.
 Mendialde Behereko enpre

erreferentzia.  
 Nafarroako Gobernuko Kultura Departamentuak sustatutako “Landarte” 

programarako proiektuak prestatzen lagundu zuen.
 Europako 4 lankidetza
 Langileak hautatzeko 19 prozesuta
 21 ikastaro eta prestakuntza

Nafarroako Mendialdean.

Memoriaren bigarren kapituluak 
atala azaltzen du xehetasunez.

43. irudia. Genero-indarkeriaren aurkako Izaga Mankomunitatearen protokoloaren aurkezpena.
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DINAMIZAZIO EKINTZAK 2020an.  

19aren pandemiagatik ezarri dituen murrizketak gorabehera, Ceder
Elkarteak tokiko ekintzen dinamizazioari eutsi dio.  

Beste hainbat mugarriren artean, Cederna Garalur Elkarteak 2020an:  

dinamizazioko 126 proiektutan parte hartu zuen.  
mailako 26 erakunde publikorekin eta pribaturekin jardun zuen 

Tokiko Agenda 21eko 33 proiektutan lan egin zuen Nafarroako Mendialdean.
6 pertsonak parte hartu zuten Toki Administrazioko Zuzendaritza Nagusiak 
sustatu zuen “Landa Berrikuntzako Landa Eragilea” izeneko ikastaroan.
Mendialde Behereko enpresen direktorioa eman zuen argitara: 500 

Nafarroako Gobernuko Kultura Departamentuak sustatutako “Landarte” 
programarako proiektuak prestatzen lagundu zuen.  
Europako 4 lankidetza-proiektutan lan egin zuen.  
Langileak hautatzeko 19 prozesutan parte hartu zuen.  
21 ikastaro eta prestakuntza-ekintza antolatzen eta zabaltzen lagundu zuen 
Nafarroako Mendialdean.  

Memoriaren bigarren kapituluak 2 taulan jasota dauden tokiko dinamizazio
atala azaltzen du xehetasunez.  

indarkeriaren aurkako Izaga Mankomunitatearen protokoloaren aurkezpena.

Agoitz. 2020/11/11. 

19aren pandemiagatik ezarri dituen murrizketak gorabehera, Cederna Garalur 

 

mailako 26 erakunde publikorekin eta pribaturekin jardun zuen 

Tokiko Agenda 21eko 33 proiektutan lan egin zuen Nafarroako Mendialdean.  
6 pertsonak parte hartu zuten Toki Administrazioko Zuzendaritza Nagusiak 
sustatu zuen “Landa Berrikuntzako Landa Eragilea” izeneko ikastaroan.  

sen direktorioa eman zuen argitara: 500 

Nafarroako Gobernuko Kultura Departamentuak sustatutako “Landarte” 

ekintza antolatzen eta zabaltzen lagundu zuen 

taulan jasota dauden tokiko dinamizazio-ekintzen 

 

indarkeriaren aurkako Izaga Mankomunitatearen protokoloaren aurkezpena. 



 

 

33. taula. Tokian tokiko proiektuen zerrenda.

Proiektuaren izena 

Agotzenea eko-heziketako zentroa.

Altsasuko dendarien IV. azoka.

Altsasuko Udaleko garapen-batzordea.

Altsasuko Udaleko mendi-batzordea.

Arras Baztan markaren fundazioa.
BELAGUA ETA LABÉROUAT:   PIRINIOETAKO NA
ESTRATEGIA. 

Beste erakunde batzuen ikastaroak antolatzen lagundu.

BICIMUGI (EUROVELO III) 

Datu Pertsonalak Babesteko Legea betetzeko prozedura.

Ederbidea zentroen bideragarritasun

‘El Buen Vivir’ ekimena. 

Energiaren hedapenari eta sentsibilizazioari buruzko IV. jardunaldia.

Enpresa-mintegiak 

‘Eremua’, Esteribarko BTT Tr

Erroibar - Erronkariko mikologia

Eslabako Santa Criz aztarnategi erromatarra kudeatzeko eta balioesteko plana.

Espainiako landa-garapeneko sarea: lankidetza “Landa

Etxebizitzen inguruko esku-hartzea

Gamesaren itxiera (Agoitz). Laguntzeko hainbat jarduketa, Cederna Garalur Elkartearen aldetik.

Genero-indarkeriaren aurkako Izaga Mankomunitatearen jarduera
Gizarte-berrikuntza bultzatzea ekintzailetza sustatzearen
eremuetan, Leader ikuspegiarekin: ‘CERCANA’ plataforma.

Gurutze Gorriaren laguntza-programa errefuxiatuentzat, Agoitz.

H20 GUREA. 

HAUSPOTU programa: gizarte

Hirugarren adinekoentzako prestakuntza teknologia berrietan.

Hurbiltasuneko txikizkako merkataritza sustatzeko plana, 2018

Ikastaroa: “Gizarte Berrikuntzarako Landa Eragilea”.

Iratiko Natura Bidea 

Irunberriko Arroilen interpretazio

Izaganet, telekomunikazioen operadore publikoa.

Jardunaldiak ordezkaritza gisa.

“Kafe konpondu” lantegia. 

Kintoan Barna 

Klimaren eta energiaren aldeko alkateen ituna.

Kontagailu berdeak. 

KULTURGUNEA. 

Laguntzak eta dirulaguntzak.

Landa Eremuko Emakumeen Berrikuntzarako Bikai

LANDARTE. 

Langileak aukeratzeko prozesuak.

Larraun, Ura eta Lurra. 

Lesakako coworking-zentroa
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Tokian tokiko proiektuen zerrenda. 2020. urtea. 

heziketako zentroa. 

Altsasuko dendarien IV. azoka. 

batzordea. 

batzordea. 

Arras Baztan markaren fundazioa. 
T:   PIRINIOETAKO NATURA-ONDAREA BALIOESTEKO 

Beste erakunde batzuen ikastaroak antolatzen lagundu. 

rtsonalak Babesteko Legea betetzeko prozedura. 

Ederbidea zentroen bideragarritasun-plana, Plazaolaren bidean. 

Energiaren hedapenari eta sentsibilizazioari buruzko IV. jardunaldia. 

‘Eremua’, Esteribarko BTT Trail gunea. 

Erronkariko mikologia-parkea. 

Eslabako Santa Criz aztarnategi erromatarra kudeatzeko eta balioesteko plana.

garapeneko sarea: lankidetza “Landa-emakume erresilienteak” kanpainan.

hartzeak Pirinioaurreko Arroetan. 

Gamesaren itxiera (Agoitz). Laguntzeko hainbat jarduketa, Cederna Garalur Elkartearen aldetik.

indarkeriaren aurkako Izaga Mankomunitatearen jarduera-protokoloa.
berrikuntza bultzatzea ekintzailetza sustatzearen inguruan, Nafarroako landa

eremuetan, Leader ikuspegiarekin: ‘CERCANA’ plataforma. 

programa errefuxiatuentzat, Agoitz. 

HAUSPOTU programa: gizarte-ekonomia eraldatzaileko proiektuei laguntza. 

ako prestakuntza teknologia berrietan. 

Hurbiltasuneko txikizkako merkataritza sustatzeko plana, 2018-2020. 

Ikastaroa: “Gizarte Berrikuntzarako Landa Eragilea”. 

Irunberriko Arroilen interpretazio-zentroa. 

n operadore publikoa. 

Jardunaldiak ordezkaritza gisa. 

Klimaren eta energiaren aldeko alkateen ituna. 

Laguntzak eta dirulaguntzak. 

Landa Eremuko Emakumeen Berrikuntzarako Bikaintasun Sariak. 

Langileak aukeratzeko prozesuak. 

 

ONDAREA BALIOESTEKO 

Eslabako Santa Criz aztarnategi erromatarra kudeatzeko eta balioesteko plana. 

emakume erresilienteak” kanpainan. 

Gamesaren itxiera (Agoitz). Laguntzeko hainbat jarduketa, Cederna Garalur Elkartearen aldetik. 

protokoloa. 
inguruan, Nafarroako landa-

 



 

 

Mendialde Behereko enpresen direktorioa.

Metrobaserri- Helpbidea. 

Mimukai. Lesakako coworking

MINTECO.  Intereseko adierazpenak: d

Mugikortasunaren Europako Astea.

Nafar Lansare - Nafarroako Enplegu Zerbitzuarekin 
inguruko ikastaroak antolatzeko.

Nafarroako Ekonomia Zirkularraren Parkea.

Nafarroako unibertsitateen udako ikastaroak: Orreaga.

Nekazaritza ekologikoaren aldeko hirien sarea.

Nobel Hirien Europako Sarea.

Ondarearen Europako jardunaldiak.

‘Orratz Ondareak/Herencia de aguja e hilo’ proiektua.

“Orreagako Gudua” erakusketa

Pirinioaurreko arroei buruzko turismo

Pirinioaurreko arroetan, Zangozerrian eta Nafarroa Erdialdean ematen den despopulazioari 
buruzko azterketa. 

Pirinioaurreko kultura-agenda eta turismo

Pirinioetako galtzada erromatarra

Plazaola Partzuergo Turistikoa.

Rural Femmes. 

Sakanako Behatoki Sozioekonomikoa.

SASCIRATI. 

Smart Rural 21. 

Tokiko Agenda 21 

Tokiko Garapen Jasangarrirako Jardunbide Egokien ‘Jose Ignacio Sanz Arbizu’ XI. Saria.

Trail Grazers Bid. 

Turismo-kontseilua 

Txistorraren eguna Arbizun. 

XPLORA sarea. 

Zangozerriko eskualde-mailako blogak
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Mendialde Behereko enpresen direktorioa. 

Mimukai. Lesakako coworking-zentroa. 

MINTECO.  Intereseko adierazpenak: despopulazioaren aurkako borrokari heltzeko proiektuak.

Mugikortasunaren Europako Astea. 

Nafarroako Enplegu Zerbitzuarekin -NEZ- lankidetza, gaitasun digitalen 
inguruko ikastaroak antolatzeko. 

Nafarroako Ekonomia Zirkularraren Parkea. 

farroako unibertsitateen udako ikastaroak: Orreaga. 

Nekazaritza ekologikoaren aldeko hirien sarea. 

Nobel Hirien Europako Sarea. 

Ondarearen Europako jardunaldiak. 

‘Orratz Ondareak/Herencia de aguja e hilo’ proiektua. 

“Orreagako Gudua” erakusketa-zentroa eta turismo-informaziorako gunea Luzaiden.

Pirinioaurreko arroei buruzko turismo-informazioa. 

Pirinioaurreko arroetan, Zangozerrian eta Nafarroa Erdialdean ematen den despopulazioari 

agenda eta turismo-agenda 

Pirinioetako galtzada erromatarra 

Plazaola Partzuergo Turistikoa. 

Sakanako Behatoki Sozioekonomikoa. 

Tokiko Garapen Jasangarrirako Jardunbide Egokien ‘Jose Ignacio Sanz Arbizu’ XI. Saria.

 

mailako blogak 

 

 

espopulazioaren aurkako borrokari heltzeko proiektuak. 

lankidetza, gaitasun digitalen 

informaziorako gunea Luzaiden. 

Pirinioaurreko arroetan, Zangozerrian eta Nafarroa Erdialdean ematen den despopulazioari 

Tokiko Garapen Jasangarrirako Jardunbide Egokien ‘Jose Ignacio Sanz Arbizu’ XI. Saria. 



 

 

44. irudia. Herriko behi gorri arrazako IV. argazki

45. irudia. “Las Cartas de

lantzeko saioak, ‘Landarte’ programaren barnean.

34. taula. Tokiko dinamizazio
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Herriko behi gorri arrazako IV. argazki-lehiaketaren aurkezpena.

2020/01/24. 

“Las Cartas de Mendigatxa” (“Mendigatxaren ‘uskarazko’ gutunak”) proiektua 

lantzeko saioak, ‘Landarte’ programaren barnean. Bidankoze, 2020/06/17.

Tokiko dinamizazio-proiektuak. Adierazleak, lan-arloen arabera.

 

lehiaketaren aurkezpena. Elizondo, 

 

Mendigatxa” (“Mendigatxaren ‘uskarazko’ gutunak”) proiektua 

Bidankoze, 2020/06/17.  

arloen arabera. 



 

 

Arloa 

Tokiko Agenda 21 

Nekazaritzako elikagaiak, tokiko produktuak eta produktu ekologikoak

Merkataritza eta Turismoa 

Lankidetza.  

COVID-19 

Despopulazioa 

Tokiko enpresa-ehuna suspertu

Ekonomia zirkularra: hondakinak kudeatzea

Pirinioak garatzeko estrategiak

Genero-berdintasuna 

Teknologia berriak 

Beste batzuk 

Ondare historiko, etnografiko, natural eta kulturalaren balioa 
nabarmendu.  
Lehen sektorea 

GUZTIRA  

 

35. taula. Cederna Garalur Elkartearen lankidetza eskualdeko erakundeekin eta e

Foroa, erakundea 

ANEL 

Arras Baztan 
Josenea Lan Elkartea 
Altsasuko Udala 
Altsasuko Udala.  

Eslabako Udala 

Leitzako Udala 
Luarcako Udala (Asturias) 
Turismo-kontseilua 
Plazaolako Turismo Partzuergoa 
Nafarroako Gobernuaren Zuzendaritza 
Nagusia 
Nafarroako Gobernuaren Barne ZN
Nafarroako GObernuko Proiektu Estrategikoen 
ZN 
Entretantos Fundazioa 
Aezkoako Batzar Nagusia 
Agoizko Udaleko kultura-batzordea.
LURSAREA 

Itzagako Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatea

NASERTIC 
Espainiako landa-garapeneko sarea
Nafar lansare - Nafarroako Enplegu Zerbitzua
Nafarroako Unibertsitatea 
Nafarroako unibertsitateak 
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Proiektu

kazaritzako elikagaiak, tokiko produktuak eta produktu ekologikoak 

 

ehuna suspertu 

hondakinak kudeatzea 

Pirinioak garatzeko estrategiak 

Ondare historiko, etnografiko, natural eta kulturalaren balioa 

Cederna Garalur Elkartearen lankidetza eskualdeko erakundeekin eta e

Proiektua, adibidea 
EDERBIDEA zentroen bideragarritasun
Plazaolaren bidean. 
Arras Baztan Fundazioa  
Nafarroako Ekonomia Zirkularraren Parkea.
Mendi Batzordeak 
Garapenen Batzordea 
Eslabako Santa Criz aztarnategi erromatarra 
kudeatzeko eta balioesteko plana.
Mimukai 
Nobel Hirien Europako Sarea.  
Turismo-kontseilua 

 Plazaolako Partzuergoa 
Nafarroako Gobernuaren Zuzendaritza 

Kontagailu berdeak.   

Nafarroako Gobernuaren Barne ZN Metrobaserri-Helpbidea 
Nafarroako GObernuko Proiektu Estrategikoen 

Pirinioetako Plana 

Jakiak ehuntzen 
SASC IRATI 

batzordea.  Kulturgunea.  
‘CERCANA’ plataforma.  

Itzagako Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatea 
Genero-indarkeriaren aurkako udalaren jarduera
protokoloa.  
Banda Zanalari buruzko GTa 

garapeneko sarea “Landa-emakume erresilienteak” kanpaina.
Nafarroako Enplegu Zerbitzua Gaitasun digitalak trebatzeko ikastaroa

Mendialde Behereko enpresen direkto
Udako ikastaroak 

Proiektu-kopurua 

33 

5 

10 

4 

17 

4 

8 

6 

1 

5 

6 

7 

19 

1 

126 

Cederna Garalur Elkartearen lankidetza eskualdeko erakundeekin eta entitateekin. 

zentroen bideragarritasun-plana, 

Nafarroako Ekonomia Zirkularraren Parkea.   

Eslabako Santa Criz aztarnategi erromatarra 
kudeatzeko eta balioesteko plana.  

indarkeriaren aurkako udalaren jarduera-

emakume erresilienteak” kanpaina. 
Gaitasun digitalak trebatzeko ikastaroa 
Mendialde Behereko enpresen direktorioa.   
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2.7. 
COVID-19a. 



 

 

COVID-19ak ERAGINDAKO PANDEMIAREN ONDORIOAK ARINTZEKO 
ESKU-HARTZEAK 

2020ko martxoan, COVID
hilabetez luzatu zen etxeko konfinamenduaren dekretua ekarri zuen.

Pandemiak eragin handia izan du Nafarroako Mendialdeko herritarren eguneroko 
bizitzan, eta mugara eraman ditu enpresen eta toki
baliabideak, baita aldaketak ere jarduerar

Cederna Garalur Elkartea ez da aldaketa horietatik kanpo geratu.
Elkarteak koordinaziorako eta herritarrei arreta egiteko eredu berriak ezarri ditu arian
arian.  

 Erakundeko langileen telelana sustatu da.

 Aurrez aurreko lanpostuak Covidaren aurkako segurtasun
ditu: eskularruak, maskarak eta desinfektatzeko produktuak erosi ditu, eta 
segurtasuneko pantailak jarri ditu.

 Online bidezko lan
hitzorduaren bidezko arreta

Bestalde, pandemiak ez du Elkarteak lurraldean egiten duen lana oztopatu, memoria 
honetako beste atal batzuetan ikus daitekeenez.
Elkarteak 2020ko martxotik ekainera bitartean, konfinam
gogorrenetan, landutako jarduera nagusiak hartzen ditu kontuan, hiru ataletan 
laburbildurik: informazioa; enpresei eta saltoki txikiei laguntzea; segurtasun
zabaltzea.  

Informazioa.  

Konfinamenduak berarekin ekarri zuen zerbit
guztia itxi behar izatea, baita joan
bizitza aldatu zuen. Nafarroako Mendialdean, herritarren, dendarien eta toki
erakundeen bat-bateko antolaketa altruistak baliabideak
pertsona ahulenei.  

Cederna Garalur Elkarteak toki
bilduz eta zabalduz. Horrela, Cederna Garalur Elkarteak:

 Enpresei eta udalei zuzendutako bi inkesta (online) egin eta bidali z
haien egoeraren berri izateko.

  Atal bat argitaratu zen Elkartearen web
COCIDarekin lotura zuten laguntzen zerrenda eguneratuarekin.
bost ataletan banatuta zegoen:
araberako neurriak, laguntza generikoak, norberaren konturako langileentzako 
berariazko laguntza, prestakuntza.

 Akitania-Euskadi-Nafarroa euroeskualdeak landutako inkesta zabaltzea, mugak 
ixtearen ondorioei aurre egiteko proposamenak jasotzeko.
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19ak ERAGINDAKO PANDEMIAREN ONDORIOAK ARINTZEKO 

2020ko martxoan, COVID-19ak eragindako kutsatzeen gorakada esponentzialak bi 
zatu zen etxeko konfinamenduaren dekretua ekarri zuen.  

Pandemiak eragin handia izan du Nafarroako Mendialdeko herritarren eguneroko 
bizitzan, eta mugara eraman ditu enpresen eta toki-erakundeen finantza
baliabideak, baita aldaketak ere jardueraren antolaketan.  

Cederna Garalur Elkartea ez da aldaketa horietatik kanpo geratu. 2020ko martxotik, 
Elkarteak koordinaziorako eta herritarrei arreta egiteko eredu berriak ezarri ditu arian

Erakundeko langileen telelana sustatu da.  

anpostuak Covidaren aurkako segurtasun-neurrietara egokitu 
ditu: eskularruak, maskarak eta desinfektatzeko produktuak erosi ditu, eta 
segurtasuneko pantailak jarri ditu.  

Online bidezko lan-bilerak lehenetsi zaizkio bilera fisikoei, eta aurretiko 
ren bidezko arreta-sistema indartu da.  

Bestalde, pandemiak ez du Elkarteak lurraldean egiten duen lana oztopatu, memoria 
honetako beste atal batzuetan ikus daitekeenez. Kapitulu honek Cederna Garalur 
Elkarteak 2020ko martxotik ekainera bitartean, konfinamenduaren hilabeterik 
gogorrenetan, landutako jarduera nagusiak hartzen ditu kontuan, hiru ataletan 

informazioa; enpresei eta saltoki txikiei laguntzea; segurtasun

Konfinamenduak berarekin ekarri zuen zerbitzu publiko eta tokiko merkataritza ia 
guztia itxi behar izatea, baita joan-etorriak debekatzea ere; horrek landa

Nafarroako Mendialdean, herritarren, dendarien eta toki
bateko antolaketa altruistak baliabideak eskuratzea erraztu zien 

Cederna Garalur Elkarteak toki-erakundeei eta herritarrei lagundu zien, informazioa 
Horrela, Cederna Garalur Elkarteak:  

Enpresei eta udalei zuzendutako bi inkesta (online) egin eta bidali z
haien egoeraren berri izateko.  

Atal bat argitaratu zen Elkartearen web-orrian, legegintzako berrikuntzen eta 
COCIDarekin lotura zuten laguntzen zerrenda eguneratuarekin.
bost ataletan banatuta zegoen: Informazio orokorra, ekonomia
araberako neurriak, laguntza generikoak, norberaren konturako langileentzako 
berariazko laguntza, prestakuntza.  

Nafarroa euroeskualdeak landutako inkesta zabaltzea, mugak 
ixtearen ondorioei aurre egiteko proposamenak jasotzeko.  

19ak ERAGINDAKO PANDEMIAREN ONDORIOAK ARINTZEKO 

19ak eragindako kutsatzeen gorakada esponentzialak bi 

Pandemiak eragin handia izan du Nafarroako Mendialdeko herritarren eguneroko 
erakundeen finantza- eta giza 

2020ko martxotik, 
Elkarteak koordinaziorako eta herritarrei arreta egiteko eredu berriak ezarri ditu arian-

neurrietara egokitu 
ditu: eskularruak, maskarak eta desinfektatzeko produktuak erosi ditu, eta 

bilerak lehenetsi zaizkio bilera fisikoei, eta aurretiko 

Bestalde, pandemiak ez du Elkarteak lurraldean egiten duen lana oztopatu, memoria 
Kapitulu honek Cederna Garalur 

enduaren hilabeterik 
gogorrenetan, landutako jarduera nagusiak hartzen ditu kontuan, hiru ataletan 

informazioa; enpresei eta saltoki txikiei laguntzea; segurtasun-neurriak 

zu publiko eta tokiko merkataritza ia 
etorriak debekatzea ere; horrek landa-eremuetako 

Nafarroako Mendialdean, herritarren, dendarien eta toki-
eskuratzea erraztu zien 

erakundeei eta herritarrei lagundu zien, informazioa 

Enpresei eta udalei zuzendutako bi inkesta (online) egin eta bidali zizkien, 

orrian, legegintzako berrikuntzen eta 
COCIDarekin lotura zuten laguntzen zerrenda eguneratuarekin. Sekzio hori 

Informazio orokorra, ekonomia-sektoreen 
araberako neurriak, laguntza generikoak, norberaren konturako langileentzako 

Nafarroa euroeskualdeak landutako inkesta zabaltzea, mugak 



 

 

 Turismo Behatokiak COVID
inkesta zabaltzea.  

Enpresei eta tokiko saltokiei babesa.

Cederna Garalur Elkarteak tokiko kontsumoa sustatzeko kanpainetan lagundu du, eta 
Nafarroako Mendialdeko enpresei COVIDaren ondor
aholkularitza eman die.  

Beste hainbat jarduketen artean, Elkarteak:

 Lankidetzan jardun 
Irunberriko udalekin “covid bonuak” abian jartzen, tokiko merkataritzan 
erosketak sustatze aldera.

  Martxan jarritako neurri legegileei eta laguntzei buruzko informazioa eman 
enpresei.  

 Enpresek eskatutako 12 laguntza iz

 Salgaiak etxean entregatzeko zerbitzua duten saltokien inbentarioa egin 
Erronkariko eta Zaraitzuko udalekin lankidetzan, herritarren artean zabaltzeko.

 Enpresen eta udalen artean zabaldu zuen “Zure dendak hurbilago” kanpaina, 
Nafarroako Gobernuko Merkataritza eta Turismo Zuzendaritza Nagusiak 
sustatua, eta kanpainarekin bat e
zizkien.  

COVID-19aren aurkako segurtasun neurriak zabaltzea.

 Produktuak merkaturatzea sustatu zirkuitu laburretan:
nekazaritza-ustiategien artean Landa Garapeneko eta Ingurumeneko 
Departamentuak produktuak maneiatzeko definitutako protokoloa zabaltzea.

 Turismo-sektoreari zuzendutako eskuliburuak eta protokoloak, Nafarroako 
Gobernuak eta SICTEDek (Espainiako Turismo Idazkaritza) landuak.

 ANELek enpresan ezarri beharreko segurtasun
online prestakuntzan laguntzea.

 Donejakue Bideko Udalerrien Elkartearekin lankidetza Esteribar, Erroibar eta 
Aezkoa eskualdeetan COVID
buruzko txosten bat egiteko.

42. irudia. Altsasuko tokiko merk
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rismo Behatokiak COVID-19ak sektorean duen eraginari buruz egindako 
 

Enpresei eta tokiko saltokiei babesa.  

Cederna Garalur Elkarteak tokiko kontsumoa sustatzeko kanpainetan lagundu du, eta 
Nafarroako Mendialdeko enpresei COVIDaren ondorioak arintzeko laguntzei buruzko 

Beste hainbat jarduketen artean, Elkarteak:  

Lankidetzan jardun zuen Altsasu, Agoitz, Etxarri-Aranatz, Esteribar, Leitza eta 
Irunberriko udalekin “covid bonuak” abian jartzen, tokiko merkataritzan 
rosketak sustatze aldera.  

Martxan jarritako neurri legegileei eta laguntzei buruzko informazioa eman 

Enpresek eskatutako 12 laguntza izapidetzen lagundu zuen.  

Salgaiak etxean entregatzeko zerbitzua duten saltokien inbentarioa egin 
Erronkariko eta Zaraitzuko udalekin lankidetzan, herritarren artean zabaltzeko.

Enpresen eta udalen artean zabaldu zuen “Zure dendak hurbilago” kanpaina, 
Nafarroako Gobernuko Merkataritza eta Turismo Zuzendaritza Nagusiak 
sustatua, eta kanpainarekin bat egin nahi zuten enpresei aholkuak eman 

19aren aurkako segurtasun neurriak zabaltzea.  

Produktuak merkaturatzea sustatu zirkuitu laburretan: Tokiko erakundeen eta 
ustiategien artean Landa Garapeneko eta Ingurumeneko 

produktuak maneiatzeko definitutako protokoloa zabaltzea.

sektoreari zuzendutako eskuliburuak eta protokoloak, Nafarroako 
Gobernuak eta SICTEDek (Espainiako Turismo Idazkaritza) landuak.

ANELek enpresan ezarri beharreko segurtasun-protokoloei bu
online prestakuntzan laguntzea.   

Donejakue Bideko Udalerrien Elkartearekin lankidetza Esteribar, Erroibar eta 
Aezkoa eskualdeetan COVID-19aren aurkako aterpetxe seguruen sareari 
buruzko txosten bat egiteko. 

 

Altsasuko tokiko merkataritza “covid-19 merkataritza-bonuetara” atxikitzeko 

kanpaina.  

19ak sektorean duen eraginari buruz egindako 

Cederna Garalur Elkarteak tokiko kontsumoa sustatzeko kanpainetan lagundu du, eta 
ioak arintzeko laguntzei buruzko 

Aranatz, Esteribar, Leitza eta 
Irunberriko udalekin “covid bonuak” abian jartzen, tokiko merkataritzan 

Martxan jarritako neurri legegileei eta laguntzei buruzko informazioa eman zien 

Salgaiak etxean entregatzeko zerbitzua duten saltokien inbentarioa egin zuen, 
Erronkariko eta Zaraitzuko udalekin lankidetzan, herritarren artean zabaltzeko.  

Enpresen eta udalen artean zabaldu zuen “Zure dendak hurbilago” kanpaina, 
Nafarroako Gobernuko Merkataritza eta Turismo Zuzendaritza Nagusiak 

gin nahi zuten enpresei aholkuak eman 

Tokiko erakundeen eta 
ustiategien artean Landa Garapeneko eta Ingurumeneko 

produktuak maneiatzeko definitutako protokoloa zabaltzea.  

sektoreari zuzendutako eskuliburuak eta protokoloak, Nafarroako 
Gobernuak eta SICTEDek (Espainiako Turismo Idazkaritza) landuak.  

protokoloei buruz emandako 

Donejakue Bideko Udalerrien Elkartearekin lankidetza Esteribar, Erroibar eta 
19aren aurkako aterpetxe seguruen sareari 

bonuetara” atxikitzeko 



 

 

36. taula. Cederna Garalur Elkarteak COVID

arintzeko egindako jardueren laburpena.

Informazioa 

Enpresei eta tokiko saltokiei 
babesa. 

Segurtasun neurrien zabalpena. 

 

 

 

43. irudia. COVIDari buruzko informazio
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Cederna Garalur Elkarteak COVID-19ak eragindako pandemiaren ondorioak 

arintzeko egindako jardueren laburpena. 

Online inkestak toki-erakundeei eta enpresei. 
Web-orrian lege-neurri eguneratuak argitaratu. 
Turismo-sektorera eta mugako eremuetara bideratutako beste 
erakunde batzuen inkestak zabaldu. 
Laguntzei buruzko informazioa eta laguntzak izapidetu.
“Covidaren aurkako bonuak” 6 udalerritan abian jartzen lagundu.
“Zure dendak hurbilago” kanpainaren zabalpena.
Webminar prestakuntzan parte hartu, ANELek antolatua.
Nafarroako Gobernuak nekazaritza-, abeltzaintza
sektoreei zuzendutako neurrien zabalpena. 
Donejakue Bideko aterpetxe seguruen sareari buruzko txostena 
lantzen lagundu. 

COVIDari buruzko informazio-atala Cederna Garalur Elkartearen web

 

 

 

 

19ak eragindako pandemiaren ondorioak 

sektorera eta mugako eremuetara bideratutako beste 

Laguntzei buruzko informazioa eta laguntzak izapidetu. 
” 6 udalerritan abian jartzen lagundu. 

“Zure dendak hurbilago” kanpainaren zabalpena. 
Webminar prestakuntzan parte hartu, ANELek antolatua. 

, abeltzaintza- eta turismo-

Donejakue Bideko aterpetxe seguruen sareari buruzko txostena 

 

atala Cederna Garalur Elkartearen web-orrian.  



 

 

NAFARROAKO 
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3. 
NAFARROAKO 

MENDIALDEAN LANDUTAKO 
JARDUEREN MEMORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENDIALDEAN LANDUTAKO 



 

 

SARRERA 

Tokiko Ekintza Taldea den aldetik, ez da erraza landa
kontzeptua definitzea. Normalean, TET baten lana Taldeak proiektu zehatzak kudeatu 
eta gauzatzearekin lotzen da, lurralde osoari mesede egiten dio
ekintzekin, kasu honetan Nafarroako Mendiari.

Cederna Garalur Elkartea halako proiektuen buru da, eta horiek gauzatzen ditu.
Nolanahi ere, Nafarroako Mendialdean Elkarteak duen balio erantsi nagusia eskualde 
bakoitzeko tokiko eragileek gida
Jarraian aipatuko den bezala, Elkartearen inplikazioak berarekin dakartza foroetan 
parte hartzea, lan-bilerak antolatzea, eragileekin hitz egitea, erakundeak ordezkatzea, 
oroitidazkiak eta proiektuak au
multzoari "dinamizazioa" deitzen diogu. Horrek aukera ematen digu, lantalde txiki 
batekin, tokiko premia aldakorrei azkar, malgutasunez eta eraginkortasunez 
erantzuteko.  

Ondorengo orrialdeetan, Cederna Gara
Mendialdean laguntza eman dien dinamizazio
horrek, ordea, ez ditu biltzen Elkarteak esku hartu duen ekimen guztiak, zaila baita 
Elkartearen inplikazio-maila kuantitatiboki justifika

Halaber, txostenak ez du jasotzen jada finantza
Elkartearen lana: 2014-
ekintzailetza sustatzeko ekintzak Nafarroa Ekintzailea Sarearen barruan (NEZ
Lansarearekin batera finantzatuta), edo Landa Garapeneko Departamentuak Tokiko 
Ekintza Taldeekin eta Lursarearekiko berariazko hitzarmen baten barruan 
finantzatutako ekonomia zirkularreko jarduerak.

 

43. irudia. Jasangarritasunari buruzko azoka 
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Tokiko Ekintza Taldea den aldetik, ez da erraza landa-eremuaren dinamizazio
Normalean, TET baten lana Taldeak proiektu zehatzak kudeatu 

eta gauzatzearekin lotzen da, lurralde osoari mesede egiten dio
ekintzekin, kasu honetan Nafarroako Mendiari.  

Cederna Garalur Elkartea halako proiektuen buru da, eta horiek gauzatzen ditu.
Nolanahi ere, Nafarroako Mendialdean Elkarteak duen balio erantsi nagusia eskualde 
bakoitzeko tokiko eragileek gidatutako ekimenak martxan jartzeko duen inplikazioa da.
Jarraian aipatuko den bezala, Elkartearen inplikazioak berarekin dakartza foroetan 

bilerak antolatzea, eragileekin hitz egitea, erakundeak ordezkatzea, 
oroitidazkiak eta proiektuak aurkeztea edo zabaltzea. Ekintza indibidual horien 
multzoari "dinamizazioa" deitzen diogu. Horrek aukera ematen digu, lantalde txiki 
batekin, tokiko premia aldakorrei azkar, malgutasunez eta eraginkortasunez 

Ondorengo orrialdeetan, Cederna Garalur Elkartearen taldeak Nafarroako 
Mendialdean laguntza eman dien dinamizazio-ekintza asko zehazten dira.
horrek, ordea, ez ditu biltzen Elkarteak esku hartu duen ekimen guztiak, zaila baita 

maila kuantitatiboki justifikatzea.  

Halaber, txostenak ez du jasotzen jada finantza-esparru jakin bat duten proiektuekiko 
-2020 Landa Garapenerako Programa, enplegua eta 

ekintzailetza sustatzeko ekintzak Nafarroa Ekintzailea Sarearen barruan (NEZ
kin batera finantzatuta), edo Landa Garapeneko Departamentuak Tokiko 

Ekintza Taldeekin eta Lursarearekiko berariazko hitzarmen baten barruan 
finantzatutako ekonomia zirkularreko jarduerak.  

Jasangarritasunari buruzko azoka - Urrotz Hiria 2020/09/

eremuaren dinamizazio-
Normalean, TET baten lana Taldeak proiektu zehatzak kudeatu 

eta gauzatzearekin lotzen da, lurralde osoari mesede egiten dioten berariazko 

Cederna Garalur Elkartea halako proiektuen buru da, eta horiek gauzatzen ditu. 
Nolanahi ere, Nafarroako Mendialdean Elkarteak duen balio erantsi nagusia eskualde 

tutako ekimenak martxan jartzeko duen inplikazioa da. 
Jarraian aipatuko den bezala, Elkartearen inplikazioak berarekin dakartza foroetan 

bilerak antolatzea, eragileekin hitz egitea, erakundeak ordezkatzea, 
Ekintza indibidual horien 

multzoari "dinamizazioa" deitzen diogu. Horrek aukera ematen digu, lantalde txiki 
batekin, tokiko premia aldakorrei azkar, malgutasunez eta eraginkortasunez 

lur Elkartearen taldeak Nafarroako 
ekintza asko zehazten dira. Oroitidazki 

horrek, ordea, ez ditu biltzen Elkarteak esku hartu duen ekimen guztiak, zaila baita 

esparru jakin bat duten proiektuekiko 
2020 Landa Garapenerako Programa, enplegua eta 

ekintzailetza sustatzeko ekintzak Nafarroa Ekintzailea Sarearen barruan (NEZ-Nafar 
kin batera finantzatuta), edo Landa Garapeneko Departamentuak Tokiko 

Ekintza Taldeekin eta Lursarearekiko berariazko hitzarmen baten barruan 

 

0/09/29 



 

 

PROIEKTUAK.  

Agotzenea eko-heziketako zentroa.

Agotzenea 2018an jarri zen abian Zubirin (Esteribar), jasangarritasuneko hezkuntza
zentro bihurtzeko asmoz, bio
prestakuntza-eskaera gero eta zaba
aisialdiarekin eta turismoarekin lotura duen aurrekaririk gabeko natura
bizipenezko hezkuntza-esperientzia eskaintzea da.

Agotzeneak prestakuntza-
Eraikin turistikoa bera langabeei bideratutako prestakuntza
prestakuntzan azaldutako bio
Garalur Elkartearen, Nafar Lansare
Estrategikoetako Zuzendaritza Nagusiaren interesa piztu du.

2020an, Cederna Garalur Elkarteak Proiektu Estrategikoetako Zuzendaritza Nagusiak 
egindako azterketa-bisita antolatzen lagundu zuen.
Elkarteak zentroaren jardu
bidez.  

Altsasuko dendarien IV. azoka.

Urrian egiten den urteroko ekitaldia da, eta Altsasuko Udalak eta herriko Merkatarien 
Elkarteak antolatzen dute. 

Cederna Garalur Elkarteak Sakanan duen Garapen Ag
administratiboan eta antolaketan laguntzen du.

Altsasuko Udaleko garapen

Cederna Garalur Elkartea udal horretako garapen
eginkizunak dira: deialdiak bidaltzea, aktak eta txostenak egi
prestatzea, ordenantza-proposamenak egitea eta proiektuetarako finantzaketa 
bilatzea, Batzordearen bileretan parte hartzeaz gain.

2020an Cederna Garalur Elkarteak ondorengo ekimenetan lan egin zuen:

 Altsasuko Udalaren eta ‘ADE
elkartearen arteko hitzarmena, Altsasuko V. Merkataritza Azoka antolatzeko:
hitzarmen-zirriborroa prestatu eta Batzordearen aitzinean izapidetu.

 Merkataritzaren V. Azoka:
 Aurrekontua lantzeko prestakuntza teknikoa, genero
 Altsasuko Azoka 2020:

eta horren izapidetzearen jarraipena.
zuten eskualdean COVID

 Azoketan standak eskuratzeko laguntzak:
esleitzeko espedienteak prestatu.

 Ekintzailetzarako dirulaguntzak eta laguntzak, Sakanako Enplegu Taldearen 
barruan egiten diren ekintzetarako.
kudeaketa, baita emakida
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heziketako zentroa.  

Agotzenea 2018an jarri zen abian Zubirin (Esteribar), jasangarritasuneko hezkuntza
zentro bihurtzeko asmoz, bio-eraikuntzako, nekazaritza organikoko eta basogintzako 

eskaera gero eta zabalagoari erantzute aldera. Beste helburuetako bat 
aisialdiarekin eta turismoarekin lotura duen aurrekaririk gabeko natura-

esperientzia eskaintzea da. 

- eta aisialdi-ekintza ugari ditu jasangarrita
Eraikin turistikoa bera langabeei bideratutako prestakuntza-ikastaroetan eraiki zen, 
prestakuntzan azaldutako bio-eraikuntzako teknikak aplikatuta. Proiektuak Cederna 
Garalur Elkartearen, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren eta Pr
Estrategikoetako Zuzendaritza Nagusiaren interesa piztu du.  

2020an, Cederna Garalur Elkarteak Proiektu Estrategikoetako Zuzendaritza Nagusiak 
bisita antolatzen lagundu zuen. Horrez gain, Cederna Garalur 

Elkarteak zentroaren jarduerak zabaltzen laguntzen du eskualdean sare sozialen 

Altsasuko dendarien IV. azoka.  

Urrian egiten den urteroko ekitaldia da, eta Altsasuko Udalak eta herriko Merkatarien 
  

Cederna Garalur Elkarteak Sakanan duen Garapen Agentziak Azokaren kudeaketa 
administratiboan eta antolaketan laguntzen du. 

Altsasuko Udaleko garapen-batzordea.  

Cederna Garalur Elkartea udal horretako garapen-batzordeko kidea da.
eginkizunak dira: deialdiak bidaltzea, aktak eta txostenak egitea, txosten teknikoak 

proposamenak egitea eta proiektuetarako finantzaketa 
bilatzea, Batzordearen bileretan parte hartzeaz gain.  

2020an Cederna Garalur Elkarteak ondorengo ekimenetan lan egin zuen:

Altsasuko Udalaren eta ‘ADE-Asociación Dendarien Elkartea’ merkatarien 
elkartearen arteko hitzarmena, Altsasuko V. Merkataritza Azoka antolatzeko:

zirriborroa prestatu eta Batzordearen aitzinean izapidetu.

Merkataritzaren V. Azoka: koordinazioa eta administrazio-kudeaketa.
rrekontua lantzeko prestakuntza teknikoa, genero-ikuspegiarekin.

Altsasuko Azoka 2020: memoria baloratua prestatu, atxikitako informazioa bildu 
eta horren izapidetzearen jarraipena. Azkenik, bertan behera utzi behar izan 
zuten eskualdean COVID-19 kasu ugari izan zirelako.  
Azoketan standak eskuratzeko laguntzak: laguntza-eskaerak izapidetu eta 
esleitzeko espedienteak prestatu.  
Ekintzailetzarako dirulaguntzak eta laguntzak, Sakanako Enplegu Taldearen 
barruan egiten diren ekintzetarako. Aurkeztutako eskaeren administrazio
kudeaketa, baita emakida-txostenak prestatzea eta ebazpenak idaztea ere.

Agotzenea 2018an jarri zen abian Zubirin (Esteribar), jasangarritasuneko hezkuntza-
eraikuntzako, nekazaritza organikoko eta basogintzako 

lagoari erantzute aldera. Beste helburuetako bat 
-ingurune batean 

ekintza ugari ditu jasangarritasunaren arloan. 
ikastaroetan eraiki zen, 

Proiektuak Cederna 
Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren eta Proiektu 

2020an, Cederna Garalur Elkarteak Proiektu Estrategikoetako Zuzendaritza Nagusiak 
Horrez gain, Cederna Garalur 

erak zabaltzen laguntzen du eskualdean sare sozialen 

Urrian egiten den urteroko ekitaldia da, eta Altsasuko Udalak eta herriko Merkatarien 

entziak Azokaren kudeaketa 

batzordeko kidea da. Batzordearen 
tea, txosten teknikoak 

proposamenak egitea eta proiektuetarako finantzaketa 

2020an Cederna Garalur Elkarteak ondorengo ekimenetan lan egin zuen:  

iación Dendarien Elkartea’ merkatarien 
elkartearen arteko hitzarmena, Altsasuko V. Merkataritza Azoka antolatzeko: 

zirriborroa prestatu eta Batzordearen aitzinean izapidetu.  

kudeaketa.  
ikuspegiarekin.  

memoria baloratua prestatu, atxikitako informazioa bildu 
Azkenik, bertan behera utzi behar izan 

eskaerak izapidetu eta 

Ekintzailetzarako dirulaguntzak eta laguntzak, Sakanako Enplegu Taldearen 
n administrazio-

txostenak prestatzea eta ebazpenak idaztea ere.  



 

 

 Udalerrira bizitzera datozen langabetuentzako laguntza
espedientearen hasieraren kudeaketa, eta laguntzak esleitzeko epaimahaian 
parte hartzea.  

Altsasuko Udaleko mendi

Cederna Garalur Elkartea udal horretako mendi
batzordeak sustatutako ekintzetan laguntzea da.
Garalur Elkarteko Garapen Eragileak idazkari
deialdiak bidali, aktak eta txostenak prestatu, ekitaldiak antolatzen eta laguntzak 
bilatzen, eta laguntzak eskatzeko dokumentazioa prestatzen laguntzen du.

Horrez gain, 2020an, Cederna Garalur Elkarteak honako ekintzetan lan

 Etxeetarako egur-sortak:
o Egur-sortak esleitzea eskatu:

(hautagaitzen zerrenda, zenbakiak banatu).
o Egur-sortak esleitu.

 Baso-lanei laguntza eman:
idatzi.  

 2020-2021 biurteko baso
eta epaimahaian parte hartu.

 Abeltzaintzako azpiegituretarako laguntzak:
justifikazio-txostenak idatzi.

Arras Baztan markaren fundazioa.

Baztango gizarte-, politika eta ekonomia
Baztan. Fundazioaren helburua da Baztango nortasuna jasoko duen marka bat 
sortzea, ibarraren batasun
erabakigarria izan nahi du eskualdeko gara
eskualdean lan egiten duten pertsonen eta eragileen arteko lankidetza; eragile horien 
arteko barne-sinergiak indartu; gizarte
ekonomia- eta kultura-dinamika aktibatu; eta ibarr
ezagutza bultzatu, bai bere mugen barnean zein mugetatik kanpo.

Cederna Garalur Elkartea, Baztango toki
Baztan Fundazioko kidea da. Elkarte publiko
kudeatzen du, eta bertan parte hartzen dute, halaber, Baztango Udalak, Elizondoko 
Lanbide Eskolak eta Baztango Zaporeak, Bertan Baztan, Baztango Artisauak, Apopilo 
eta Prest! Elkarteek, Baztango Udalaz gain.

2020an, Cederna Garalur Elkarteak Fundazioaren koo
zuen. Guztira, 7 bilera egin ziren.

Horrez gain, 2020an, Arras Baztanek bi programa paratu zituen abian:
ttikien kanpaina, eta gizarte

Turismo-ostatuak kudeatzeko sistema bat sortu Baztango ‘A
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Udalerrira bizitzera datozen langabetuentzako laguntza-deialdia:
espedientearen hasieraren kudeaketa, eta laguntzak esleitzeko epaimahaian 

tsasuko Udaleko mendi-batzordea.  

Cederna Garalur Elkartea udal horretako mendi-batzordeko kidea da. 
batzordeak sustatutako ekintzetan laguntzea da. Batzorde horren barruan, Cederna 
Garalur Elkarteko Garapen Eragileak idazkari-lanak egiten ditu, eta lan horien barnean: 
deialdiak bidali, aktak eta txostenak prestatu, ekitaldiak antolatzen eta laguntzak 
bilatzen, eta laguntzak eskatzeko dokumentazioa prestatzen laguntzen du.

Horrez gain, 2020an, Cederna Garalur Elkarteak honako ekintzetan lan

sortak:  
sortak esleitzea eskatu: eskaerak bildu, zozketa prestatu 

(hautagaitzen zerrenda, zenbakiak banatu). 
sortak esleitu.  

lanei laguntza eman: esleipen-pleguak prestatu eta justifikazio

2021 biurteko baso-aprobetxamendua. Esleipen-espedientea kudeatu, 
eta epaimahaian parte hartu.  
Abeltzaintzako azpiegituretarako laguntzak: esleipen-pleguak prestatu eta 

txostenak idatzi. 

Arras Baztan markaren fundazioa.  

politika eta ekonomia-eragileek bultzatutako ekimena da Arras 
Baztan. Fundazioaren helburua da Baztango nortasuna jasoko duen marka bat 
sortzea, ibarraren batasun-gune bilakatuz. Horrez gain, Arras Baztanek eragin 
erabakigarria izan nahi du eskualdeko garapen osoan, lau helburu zehatzen bidez:
eskualdean lan egiten duten pertsonen eta eragileen arteko lankidetza; eragile horien 

sinergiak indartu; gizarte-dinamika aktibatu; herritarren gizarte
dinamika aktibatu; eta ibarrak duen nortasun bereziaren 

ezagutza bultzatu, bai bere mugen barnean zein mugetatik kanpo. 

Cederna Garalur Elkartea, Baztango toki-garapenerako eragilearen bitartez, Arras 
Baztan Fundazioko kidea da. Elkarte publiko-pribatu horrek ‘Arras Baztan’ marka 

eatzen du, eta bertan parte hartzen dute, halaber, Baztango Udalak, Elizondoko 
Lanbide Eskolak eta Baztango Zaporeak, Bertan Baztan, Baztango Artisauak, Apopilo 
eta Prest! Elkarteek, Baztango Udalaz gain.  

2020an, Cederna Garalur Elkarteak Fundazioaren koordinazio-bileretan esku hartu 
Guztira, 7 bilera egin ziren.  

Horrez gain, 2020an, Arras Baztanek bi programa paratu zituen abian:
ikien kanpaina, eta gizarte-ekonomiarako bonuak.  

ostatuak kudeatzeko sistema bat sortu Baztango ‘Apopilo’ Elkartearentzat.

deialdia: esleipen-
espedientearen hasieraren kudeaketa, eta laguntzak esleitzeko epaimahaian 

 Bere eginkizuna 
Batzorde horren barruan, Cederna 

ditu, eta lan horien barnean: 
deialdiak bidali, aktak eta txostenak prestatu, ekitaldiak antolatzen eta laguntzak 
bilatzen, eta laguntzak eskatzeko dokumentazioa prestatzen laguntzen du.  

Horrez gain, 2020an, Cederna Garalur Elkarteak honako ekintzetan lan egin du:  

eskaerak bildu, zozketa prestatu 

pleguak prestatu eta justifikazio-txostenak 

espedientea kudeatu, 

pleguak prestatu eta 

eragileek bultzatutako ekimena da Arras 
Baztan. Fundazioaren helburua da Baztango nortasuna jasoko duen marka bat 

Horrez gain, Arras Baztanek eragin 
pen osoan, lau helburu zehatzen bidez: 

eskualdean lan egiten duten pertsonen eta eragileen arteko lankidetza; eragile horien 
dinamika aktibatu; herritarren gizarte-, 

ak duen nortasun bereziaren 

garapenerako eragilearen bitartez, Arras 
pribatu horrek ‘Arras Baztan’ marka 

eatzen du, eta bertan parte hartzen dute, halaber, Baztango Udalak, Elizondoko 
Lanbide Eskolak eta Baztango Zaporeak, Bertan Baztan, Baztango Artisauak, Apopilo 

bileretan esku hartu 

Horrez gain, 2020an, Arras Baztanek bi programa paratu zituen abian: konpromiso 

popilo’ Elkartearentzat.  



 

 

Apopilo Baztango turismo-
lurralde horren garapen sozioekonomikoa lurraldearen balio identifikatzaileen bidez 
lantzen duena.  

2019ko bigarren erdialdean, Cederna Garalur El
ostatua kalitatez kudeatzeko plan bat diseinatzen.

Cederna Garalur Elkarteak 2020ko otsailean aurkeztu zuen esku

Konpromiso ttikien kanpaina.

“Globalean pentsatu, tokian
kanpaina honek helburua du herritarrek erraz onartzeko moduko ekintza arras errazak 
abian paratzea, biztanleek erraz bereganatzeko modukoak, gaur egungo gizartearen 
erronka handiei erantzuten dietenak; besteak beste, klima
zirkularra eta kontsumo-ereduak.

2020an gure gain hartutako konpromisoak 5 lan
kudeaketa, energia-efizientzia, nekazaritzako elikagaiak eta euskara.
honako hauek dira:  

 Dendak: LED bonbilla berrerabilgarriak

 Hondakin organikoak bereiztea.
 Plastikozko ur-botilak kentzea.
 Baztango esne-markak erostea.

 Euskara erabiltzea tiket, faktura eta ordainagirietan.

PIZTU! BONOA: tokiko ekonomiarako bonuak.

COVID-19aren pandemiaren ondorioak arintzeko to
kanpainen barnean, Arras Baztanek herriko tokiko saltokietan erabiltzeko bonuen 
jaulkipena koordinatu du.  

Bonu horiek 16 urtetik gorako baztandar guztiei bideratuta daude, eta 5 
dute erositako 15 € bakoitzeko.
Arras Baztanen bidez, 2.000 bonu jaulki zituen 2020ko udaberrian.

Deialdia.  

Azkenik, Cederna Garalur Elkarteak Arras Baztan Fundazioaren proiektua Hiri 
Eraldatzaileen Ekimenaren Sarirako aurkeztu du, b
Tokiko Garapen Jasangarrirako Jardunbide Egokien Sarirako ere, Nafarroako 
Gobernuko Toki Administrazioko Departamentuak deitua.

BELAGUA eta LABÉROUAT:
estrategia. 

BELAROUAT Interreg POCTEFA 
proiektu europarra da, eta EGEF funtsekin batera finantzatzen da.
asmoa da Belaguan (Nafarroa) dagoen Angel Oloronen aterpetxearen eta Lescunen 
(Pirinio Atlantikoak) dagoen L'Abérouat at
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-ostatuen elkartea da, eta Arras Baztan Fundazioko kide da, 
lurralde horren garapen sozioekonomikoa lurraldearen balio identifikatzaileen bidez 

2019ko bigarren erdialdean, Cederna Garalur Elkarteak aholkua eman zion Elkarteari 
ostatua kalitatez kudeatzeko plan bat diseinatzen.  

Cederna Garalur Elkarteak 2020ko otsailean aurkeztu zuen esku-liburua.

Konpromiso ttikien kanpaina.  

“Globalean pentsatu, tokian-tokian jardun” LEADER garapen-filosof
kanpaina honek helburua du herritarrek erraz onartzeko moduko ekintza arras errazak 
abian paratzea, biztanleek erraz bereganatzeko modukoak, gaur egungo gizartearen 
erronka handiei erantzuten dietenak; besteak beste, klima-aldaketa, ekonomia

ereduak.  

2020an gure gain hartutako konpromisoak 5 lan-arlotan banatzen dira:
efizientzia, nekazaritzako elikagaiak eta euskara.

LED bonbilla berrerabilgarriak erabiltzea.  

Hondakin organikoak bereiztea.  
botilak kentzea.  
markak erostea.  

Euskara erabiltzea tiket, faktura eta ordainagirietan.  

tokiko ekonomiarako bonuak.  

19aren pandemiaren ondorioak arintzeko tokiko merkataritzari laguntzeko 
kanpainen barnean, Arras Baztanek herriko tokiko saltokietan erabiltzeko bonuen 

 

Bonu horiek 16 urtetik gorako baztandar guztiei bideratuta daude, eta 5 
€ bakoitzeko. Gehienez ere 4 bonu meta daitezke. Baztango Udalak, 

Arras Baztanen bidez, 2.000 bonu jaulki zituen 2020ko udaberrian.  

Azkenik, Cederna Garalur Elkarteak Arras Baztan Fundazioaren proiektua Hiri 
Eraldatzaileen Ekimenaren Sarirako aurkeztu du, baita ‘Jose Ignacio Sanz Arbizu’ 
Tokiko Garapen Jasangarrirako Jardunbide Egokien Sarirako ere, Nafarroako 
Gobernuko Toki Administrazioko Departamentuak deitua.  

LABÉROUAT:   Pirinioetako natura-ondarea balioesteko 

POCTEFA VA Mugaz gaindiko Lankidetza Programaren barruko 
proiektu europarra da, eta EGEF funtsekin batera finantzatzen da. 
asmoa da Belaguan (Nafarroa) dagoen Angel Oloronen aterpetxearen eta Lescunen 
(Pirinio Atlantikoak) dagoen L'Abérouat aterpetxearen artean natura

ostatuen elkartea da, eta Arras Baztan Fundazioko kide da, 
lurralde horren garapen sozioekonomikoa lurraldearen balio identifikatzaileen bidez 

karteak aholkua eman zion Elkarteari 

liburua.  

filosofiaren barnean, 
kanpaina honek helburua du herritarrek erraz onartzeko moduko ekintza arras errazak 
abian paratzea, biztanleek erraz bereganatzeko modukoak, gaur egungo gizartearen 

aldaketa, ekonomia 

arlotan banatzen dira: hondakinen 
efizientzia, nekazaritzako elikagaiak eta euskara. Konpromisoak 

kiko merkataritzari laguntzeko 
kanpainen barnean, Arras Baztanek herriko tokiko saltokietan erabiltzeko bonuen 

Bonu horiek 16 urtetik gorako baztandar guztiei bideratuta daude, eta 5 €-ko deskontua 
Baztango Udalak, 

Azkenik, Cederna Garalur Elkarteak Arras Baztan Fundazioaren proiektua Hiri 
aita ‘Jose Ignacio Sanz Arbizu’ 

Tokiko Garapen Jasangarrirako Jardunbide Egokien Sarirako ere, Nafarroako 

ondarea balioesteko 

Mugaz gaindiko Lankidetza Programaren barruko 
 BELAROUATen 

asmoa da Belaguan (Nafarroa) dagoen Angel Oloronen aterpetxearen eta Lescunen 
erpetxearen artean natura-ingurunea 



 

 

sustatzeko eta kontserbatzeko estrategia bat jartzea.
prestakuntza, kirola eta aisia bateratuko dituen mugaz gaindiko turismo
garatzeko balioko du, eta ibarretako ekonomia garapen jasang
dinamizatzen lagunduko du.

Proiektuan bost bazkidek hartzen dute parte, horien artean Erronkari Ibarra.

Cederna Garalur Elkarteak Erronkari Ibarrari laguntza ematen dio ekintzak gauzatzen.
Horrela, 2020an:  

 Cederna Garalur Elkarteak 
hartu zuen, “Espainia, Frantzia eta Andorrako muga
ekonomiko eta soziala indartzeko”.

 Proiektua bultzatzeko 2020ko otsailaren 12an egin zen bileran egon ginen, 
Pierre St. Martin eski

 Mugaren bi aldeetako erakunde sozialak (pribatuak eta publikoak) elkartzeko 
deialdia antolatu zen, baina jardunaldia bertan behera utzi behar izan zen 
COVID-19aren ondorioz.

Beste erakunde batzuen ikastaroak antolatzen lagun

Atal honetan, Cederna Garalur Elkarteak zuzenean antolatu ez zituen prestakuntza
ikastaroak biltzen ditugu. Elkarteak ikastaro horietan lagundu zuen deialdian, 
antolaketan, hedapenean edo asistentzian.

 Ikastaroen hedapen esklusiboa:
o Bio-eraikuntzari

(Untziti). 2020ko ekain
o Sormenezko proiektuetarako marketin

Nafarroako Enplegu Zerbitzua
2020ko udazkena.

o Rural Hub Nafarroa:
Nafarroako Gobernua eta El Hueco elkartea.

o Industrian peoi balioaniztuna izateko ikastaroa.
Nafar lansare 

 Laguntza ikastaroak antolatzen:
o Lantegia: “sendabelarrak”.

bitartean. Ikastaroaren antolaketa eta gauzatze
o Lantegia: “Ezagutu nola hazi zure negozioaren turismo

datuetan oinarritutak
Navarra erakundeak emana.

o Langabetuentzako eta errenta bermatuko pertsonentzako lantegiak.
Nafar Lansare

o Zerbitzu anitzeko ikastaroa emakumeen
emana. Espazioak uztea eta informazioa.

o Industriako langile balioaniztuna izateko lantegiak.
Lansare-NEZ.

o Elikagaiak maneiatzeko ikastaro
Higienerako Estatuko Prestakuntza Zentroak emana.
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sustatzeko eta kontserbatzeko estrategia bat jartzea. Gainera, sarea sortzeak 
prestakuntza, kirola eta aisia bateratuko dituen mugaz gaindiko turismo
garatzeko balioko du, eta ibarretako ekonomia garapen jasangarriaren ikuspegitik 
dinamizatzen lagunduko du.  

Proiektuan bost bazkidek hartzen dute parte, horien artean Erronkari Ibarra.

Cederna Garalur Elkarteak Erronkari Ibarrari laguntza ematen dio ekintzak gauzatzen.

Cederna Garalur Elkarteak Erronkari Ibarreko azterlan sozioekonomikoan parte 
hartu zuen, “Espainia, Frantzia eta Andorrako muga-eremuaren integrazio 
ekonomiko eta soziala indartzeko”.  
Proiektua bultzatzeko 2020ko otsailaren 12an egin zen bileran egon ginen, 
Pierre St. Martin eski-estazioan, Eretan (Frantzia).  
Mugaren bi aldeetako erakunde sozialak (pribatuak eta publikoak) elkartzeko 
deialdia antolatu zen, baina jardunaldia bertan behera utzi behar izan zen 

19aren ondorioz.  

Beste erakunde batzuen ikastaroak antolatzen lagundu.  

Atal honetan, Cederna Garalur Elkarteak zuzenean antolatu ez zituen prestakuntza
ikastaroak biltzen ditugu. Elkarteak ikastaro horietan lagundu zuen deialdian, 
antolaketan, hedapenean edo asistentzian.  

Ikastaroen hedapen esklusiboa:  
eraikuntzari buruzko ikastaroa: Antolatzailea: Agotzenea.

2020ko ekain-iraila.  
Sormenezko proiektuetarako marketin-ikastaroa. 
Nafarroako Enplegu Zerbitzua-Nafar Lansarearen agentzia, Doneztebe.
2020ko udazkena. Interesdunei informazioa bidali.  
Rural Hub Nafarroa: ekintzailetzan taldean ikasi.
Nafarroako Gobernua eta El Hueco elkartea. 2020ko urria.
Industrian peoi balioaniztuna izateko ikastaroa. Oibar.
Nafar lansare - Nafarroako Enplegu Zerbitzua.  

aguntza ikastaroak antolatzen:  
Lantegia: “sendabelarrak”. Altsasuko Udalak antolatua, irailetik azarora 

Ikastaroaren antolaketa eta gauzatze-kontrola kudeatu.
Lantegia: “Ezagutu nola hazi zure negozioaren turismo
datuetan oinarritutako estrategia digitalen bidez”. Club de Marketing de 
Navarra erakundeak emana. Agoitz, azaroaren 10a.  
Langabetuentzako eta errenta bermatuko pertsonentzako lantegiak.
Nafar Lansare-NEZk emana. Espazioak uztea. Agoitz.  
Zerbitzu anitzeko ikastaroa emakumeentzat. Nafar Lansare

Espazioak uztea eta informazioa. Agoitz. 2020ko martxoa.
Industriako langile balioaniztuna izateko lantegiak. Antolatzailea:

NEZ. Agoitz. 2020ko apiril-maiatza eta urri-azaroa.
Elikagaiak maneiatzeko ikastaroa. Elikadura Segurtasunerako eta 
Higienerako Estatuko Prestakuntza Zentroak emana. Agoitz.

Gainera, sarea sortzeak 
prestakuntza, kirola eta aisia bateratuko dituen mugaz gaindiko turismo-produktua 

arriaren ikuspegitik 

Proiektuan bost bazkidek hartzen dute parte, horien artean Erronkari Ibarra.  

Cederna Garalur Elkarteak Erronkari Ibarrari laguntza ematen dio ekintzak gauzatzen. 

Erronkari Ibarreko azterlan sozioekonomikoan parte 
eremuaren integrazio 

Proiektua bultzatzeko 2020ko otsailaren 12an egin zen bileran egon ginen, 

Mugaren bi aldeetako erakunde sozialak (pribatuak eta publikoak) elkartzeko 
deialdia antolatu zen, baina jardunaldia bertan behera utzi behar izan zen 

Atal honetan, Cederna Garalur Elkarteak zuzenean antolatu ez zituen prestakuntza-
ikastaroak biltzen ditugu. Elkarteak ikastaro horietan lagundu zuen deialdian, 

Agotzenea. Zorokiain 

 Antolatzailea: 
Nafar Lansarearen agentzia, Doneztebe. 

ekintzailetzan taldean ikasi. Antolatzailea: 
2020ko urria. 

Oibar.  Antolatzailea: 

Altsasuko Udalak antolatua, irailetik azarora 
kontrola kudeatu.  

Lantegia: “Ezagutu nola hazi zure negozioaren turismo-jarduera 
Club de Marketing de 

Langabetuentzako eta errenta bermatuko pertsonentzako lantegiak. 

Nafar Lansare-NEZk 
2020ko martxoa.  

Antolatzailea: Nafar 
azaroa.  

Elikadura Segurtasunerako eta 
Agoitz. Maiatza.  



 

 

o Modulu soziosanitarioa.
iraila. 

o Biltegiko laguntzailea izateko ikastaroa.
(Agoitz). 2020k

o Mendekotasun
Lansare-NEZk emana.

o Lantegia: “Ezagutu nola hazi zure negozioaren merkataritza
datuetan oinarritutako estrategia digital
Navarra erakundeak emana.

o Bower BI-ri buruzko hitzaldia.
o Metaleko hitzarmenari buruzko prestakuntza

emana. 18 ordu.
o Hiru ikastaro: "Garra

Profesionalaren Agiria 
Garalur Elkarteak Alkaiagan (Lesaka) duen zerbitzu
2020ko otsaila, abuztua eta azaroa.

o Ikastaro bat: “Laneko arriskuei buruzko prestak
ordu. Martikok emana.
duen zerbitzu

BICIMUGI (EUROVELO III)

Europar Batasuneko EGEF 
POCTEFA VA mugaz gaindiko lanki
proiektua da. Helburua mugikortasun jasangarriko bizikletentzako ibilbide bat garatzea 
da, Eurovelo 3 ibilbidearekin bat eginda; "Erromesaldien ibilbidea" ere deitua.

Lanek tartea egokituko dute Orbaitzetak
barrena igaroko dira eta Artzibar haranetik jaitsiko da, Longidara eta Agoitzera iritsi 
arte. Agoiztik, ibilbideak Iratiko bide naturalarekin izanen du lotura Iruñera iritsi arte, 
azkenik Donejakue Bideekin lo
balioaz gain, proiektu honek Mendebaldeko Pirinioetako beste ibilbide estrategiko 
batzuk egituratzen ditu; besteak beste, Frantziako Donejakue Bidea, Pirinioetako 
Galtzada Erromatarra eta Iratiko Natura Bidea

Proiektuaren bazkide onuradunak Nasuvinsa eta European Cyclists' Federation dira, 
eta Cederna Garalur Elkartea Orbaitzeta, Luzaide, Orreaga, Auritz, Erroibar, Artzibar, 
Longida eta Agoizko udalekin, eta Orreagako kolegio
Elkartearekin batera elkartekide dira.

2020an Cederna Garalur Elkarteak honako lanak egin zituen:

 Proiektua bultzatzeko Donapaleun (Frantzia) antolatutako jardunaldian esku 
hartu; 2020ko otsaila.

 Orreaga inguruan Eurovelo ibilbide
 Bazkide diren elkarteen artean proiektua zabaltzen eta animatzen lagundu.

 Mugikortasunari buruzko galdetegi bat zabaltzen lagundu genuen.
 Online bidezko lan-
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Modulu soziosanitarioa. Nafar Lansare-NEZk emana. 

Biltegiko laguntzailea izateko ikastaroa. Nafar Lansare
2020ko ekain-azaroa.  

Mendekotasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeko bi ikastaro.
NEZk emana. Agoitz eta Irunberri. 2020ko irail-urria.

Lantegia: “Ezagutu nola hazi zure negozioaren merkataritza
datuetan oinarritutako estrategia digitalen bidez”. Club de Marketing de 
Navarra erakundeak emana. Lesaka, azaroaren 5ean  

ri buruzko hitzaldia. Altsasu, azaroaren 11.  
Metaleko hitzarmenari buruzko prestakuntza-ikastaro bat.

18 ordu. 2020ko uztaila.   
Hiru ikastaro: "Garraiorako etengabeko prestakuntza: Gaitasun 
Profesionalaren Agiria - GPA". 35 ordu. Anet-ek emanak.
Garalur Elkarteak Alkaiagan (Lesaka) duen zerbitzu-
2020ko otsaila, abuztua eta azaroa.  
Ikastaro bat: “Laneko arriskuei buruzko prestakuntza enpresentzat”.

Martikok emana. Cederna Garalur Elkarteak Alkaiagan (Lesaka) 
duen zerbitzu-zentroa. 2020ko martxoa. 

BICIMUGI (EUROVELO III) 

Europar Batasuneko EGEF - Eskualde Garapeneko Europako Funtsak Interreg 
POCTEFA VA mugaz gaindiko lankidetza-programaren bitartez batera finantzatutako 

Helburua mugikortasun jasangarriko bizikletentzako ibilbide bat garatzea 
da, Eurovelo 3 ibilbidearekin bat eginda; "Erromesaldien ibilbidea" ere deitua.

Lanek tartea egokituko dute Orbaitzetako Arma Olatik abiatuta, Auritz eta Aurizberrin 
barrena igaroko dira eta Artzibar haranetik jaitsiko da, Longidara eta Agoitzera iritsi 

Agoiztik, ibilbideak Iratiko bide naturalarekin izanen du lotura Iruñera iritsi arte, 
azkenik Donejakue Bideekin lotuz. Mugikortasun jasangarriko ekimen gisa duen 
balioaz gain, proiektu honek Mendebaldeko Pirinioetako beste ibilbide estrategiko 
batzuk egituratzen ditu; besteak beste, Frantziako Donejakue Bidea, Pirinioetako 

eta Iratiko Natura Bidea.  

Proiektuaren bazkide onuradunak Nasuvinsa eta European Cyclists' Federation dira, 
eta Cederna Garalur Elkartea Orbaitzeta, Luzaide, Orreaga, Auritz, Erroibar, Artzibar, 
Longida eta Agoizko udalekin, eta Orreagako kolegio-eliza eta Arantzadi Zientzia 

artearekin batera elkartekide dira.  

2020an Cederna Garalur Elkarteak honako lanak egin zituen:  

Proiektua bultzatzeko Donapaleun (Frantzia) antolatutako jardunaldian esku 
hartu; 2020ko otsaila.  
Orreaga inguruan Eurovelo ibilbide-tarteen fitxak berrikusi.  
Bazkide diren elkarteen artean proiektua zabaltzen eta animatzen lagundu.

Mugikortasunari buruzko galdetegi bat zabaltzen lagundu genuen.
-bileretan esku hartu genuen. 

 Agoitz. 2020ko 

Nafar Lansare-NEZk emana 

egoeran dauden pertsonak zaintzeko bi ikastaro. Nafar 
urria.  

Lantegia: “Ezagutu nola hazi zure negozioaren merkataritza-jarduera 
Club de Marketing de 

ikastaro bat. ASEMek 

iorako etengabeko prestakuntza: Gaitasun 
ek emanak. Cederna 

-zentroa. Datak: 

untza enpresentzat”. 4 
Cederna Garalur Elkarteak Alkaiagan (Lesaka) 

Eskualde Garapeneko Europako Funtsak Interreg 
programaren bitartez batera finantzatutako 

Helburua mugikortasun jasangarriko bizikletentzako ibilbide bat garatzea 
da, Eurovelo 3 ibilbidearekin bat eginda; "Erromesaldien ibilbidea" ere deitua.  

o Arma Olatik abiatuta, Auritz eta Aurizberrin 
barrena igaroko dira eta Artzibar haranetik jaitsiko da, Longidara eta Agoitzera iritsi 

Agoiztik, ibilbideak Iratiko bide naturalarekin izanen du lotura Iruñera iritsi arte, 
Mugikortasun jasangarriko ekimen gisa duen 

balioaz gain, proiektu honek Mendebaldeko Pirinioetako beste ibilbide estrategiko 
batzuk egituratzen ditu; besteak beste, Frantziako Donejakue Bidea, Pirinioetako 

Proiektuaren bazkide onuradunak Nasuvinsa eta European Cyclists' Federation dira, 
eta Cederna Garalur Elkartea Orbaitzeta, Luzaide, Orreaga, Auritz, Erroibar, Artzibar, 

eliza eta Arantzadi Zientzia 

Proiektua bultzatzeko Donapaleun (Frantzia) antolatutako jardunaldian esku 

Bazkide diren elkarteen artean proiektua zabaltzen eta animatzen lagundu.  

Mugikortasunari buruzko galdetegi bat zabaltzen lagundu genuen.  



 

 

Datu Pertsonalak Babesteko Legea betetzeko prozedura.

2019an, Cederna Garalur Elkarteak berak erabiltzen dituen informazio pertsonalen 
konfidentzialtasuna babesteko eta bermatzeko protokolo bat abiarazi zuen, eta, 
horrela, Datuak Babesteko 2018ko Lege Organikoa bete zuen.
Servicios enpresaren laguntza te

2020an, Cederna Garalur Elkartearen kide diren erakunde publikoekiko 
konfidentzialtasun-konpromisoak sinatu ziren, baieta Elkartearekin lan egiten duten eta 
informazio pertsonala (banku
teknikoekin ere.  

Horrez gain, konfidentzialtasun
diren kontratazio guztietan, bai Elkarteko langileenak, bai laguntza teknikoenak.

Ederbidea zentroen bideragarritasun

Ederbidea Europako lankidetza
finantzatua. Horretan, besteak beste, Nafarroako Gobernuak, Plazaola Partzuergoak 
eta Imozko Udalak parte hartzen dute, Cederna Garalur Elkartearekin batera.
horren helburua zikloturismoa eta mugikortasun iraunkorra bultzatzea da, Baionak 
(Frantzia), Donostiak (Gipuzkoa) eta Iruñeak (Nafarroa) osatutako triangelu 
geografikoan hiru hiriburu horien arteko interkonexioa burutuz.

Beste ekintza batzuen artean, pr
Latasan (Imotz) herrietan hiru harrera
natura-bidearen zatiaren barruan.

2019an, Cederna Garalur Elkarteak lankidetzan jardun zuen ANELekin Leitza
Lekunberri-Latasa ardatzaren negozio
gobernantza-eredua zehazten ere.

2020an, Cederna Garalur Elkarteak zentroen negozio
plana osatu zuen. 

‘El Buen Vivir’ ekimena.  

Zoriontasunerako Nazioartek
eskaintzen duten hiru emakume ekintzailek sustatutako ekimena da.

lantzen dituen ekintzen bidez, “El Buen Vivir” ekimenak erkidegoen aldaketa positiboa 
bultzatu nahi du, bizitzeko leku bereziak bihur daitezen.
garapenaren erdigunean jartzen ditu pertsonak, eta haien bizi

Cederna Garalur Elkarteak Erronkari
zabaldu zuen bi eskualdeetan, eta abuztuaren 5ean bilera bat antola
ekimenaren arduradunen artean.

Energiaren hedapenari eta sentsibilizazioari buruzko IV. jardunaldia.

Nafarroako Gobernuak hitzaldi horiek antolatzen ditu Nafarroako Energia Planaren 
barnean; horietan, besteak beste, energia
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Datu Pertsonalak Babesteko Legea betetzeko prozedura.  

derna Garalur Elkarteak berak erabiltzen dituen informazio pertsonalen 
konfidentzialtasuna babesteko eta bermatzeko protokolo bat abiarazi zuen, eta, 
horrela, Datuak Babesteko 2018ko Lege Organikoa bete zuen. Hartarako, GFM 
Servicios enpresaren laguntza teknikoa kontratatu genuen.  

2020an, Cederna Garalur Elkartearen kide diren erakunde publikoekiko 
konpromisoak sinatu ziren, baieta Elkartearekin lan egiten duten eta 

informazio pertsonala (banku-datuak, gizarte-segurantza eta abar) darabi

Horrez gain, konfidentzialtasun-konpromisoak sinatzeko protokoloa ezarri da egiten 
diren kontratazio guztietan, bai Elkarteko langileenak, bai laguntza teknikoenak.

Ederbidea zentroen bideragarritasun-plana, Plazaolaren bidean. 

Ederbidea Europako lankidetza-proiektu bat da, Interreg IVA programaren bidez batera 
finantzatua. Horretan, besteak beste, Nafarroako Gobernuak, Plazaola Partzuergoak 
eta Imozko Udalak parte hartzen dute, Cederna Garalur Elkartearekin batera.
horren helburua zikloturismoa eta mugikortasun iraunkorra bultzatzea da, Baionak 
(Frantzia), Donostiak (Gipuzkoa) eta Iruñeak (Nafarroa) osatutako triangelu 
geografikoan hiru hiriburu horien arteko interkonexioa burutuz.  

Beste ekintza batzuen artean, proiektu horrek ahalbidetu du Leitzan, Lekunberrin eta 
Latasan (Imotz) herrietan hiru harrera-zentro zikloturista martxan jartzea, Plazaolako 

bidearen zatiaren barruan.  

2019an, Cederna Garalur Elkarteak lankidetzan jardun zuen ANELekin Leitza
Latasa ardatzaren negozio-eredua aztertzen, baita Ederbidea zentroen 

eredua zehazten ere.  

2020an, Cederna Garalur Elkarteak zentroen negozio-ereduaren bideragarritasun

Zoriontasunerako Nazioarteko Mugimenduan oinarritutako laguntza teknikoa 
eskaintzen duten hiru emakume ekintzailek sustatutako ekimena da.  

lantzen dituen ekintzen bidez, “El Buen Vivir” ekimenak erkidegoen aldaketa positiboa 
bultzatu nahi du, bizitzeko leku bereziak bihur daitezen. “El Buen Vivir” ekimenak 
garapenaren erdigunean jartzen ditu pertsonak, eta haien bizi-kalitatea hobetzen du.

Cederna Garalur Elkarteak Erronkari-Zaraitzun duen Garapen Agentziak ekimena 
zabaldu zuen bi eskualdeetan, eta abuztuaren 5ean bilera bat antolatu zuen udalen eta 
ekimenaren arduradunen artean.  

Energiaren hedapenari eta sentsibilizazioari buruzko IV. jardunaldia.

Nafarroako Gobernuak hitzaldi horiek antolatzen ditu Nafarroako Energia Planaren 
barnean; horietan, besteak beste, energia-autokontsumoa, mugikortasun elektrikoa eta 

derna Garalur Elkarteak berak erabiltzen dituen informazio pertsonalen 
konfidentzialtasuna babesteko eta bermatzeko protokolo bat abiarazi zuen, eta, 

Hartarako, GFM 

2020an, Cederna Garalur Elkartearen kide diren erakunde publikoekiko 
konpromisoak sinatu ziren, baieta Elkartearekin lan egiten duten eta 

segurantza eta abar) darabilten laguntza 

konpromisoak sinatzeko protokoloa ezarri da egiten 
diren kontratazio guztietan, bai Elkarteko langileenak, bai laguntza teknikoenak.  

  

proiektu bat da, Interreg IVA programaren bidez batera 
finantzatua. Horretan, besteak beste, Nafarroako Gobernuak, Plazaola Partzuergoak 
eta Imozko Udalak parte hartzen dute, Cederna Garalur Elkartearekin batera. Proiektu 
horren helburua zikloturismoa eta mugikortasun iraunkorra bultzatzea da, Baionak 
(Frantzia), Donostiak (Gipuzkoa) eta Iruñeak (Nafarroa) osatutako triangelu 

oiektu horrek ahalbidetu du Leitzan, Lekunberrin eta 
zentro zikloturista martxan jartzea, Plazaolako 

2019an, Cederna Garalur Elkarteak lankidetzan jardun zuen ANELekin Leitza-
eredua aztertzen, baita Ederbidea zentroen 

ereduaren bideragarritasun-

o Mugimenduan oinarritutako laguntza teknikoa 

lantzen dituen ekintzen bidez, “El Buen Vivir” ekimenak erkidegoen aldaketa positiboa 
“El Buen Vivir” ekimenak 

kalitatea hobetzen du.  

Zaraitzun duen Garapen Agentziak ekimena 
tu zuen udalen eta 

Energiaren hedapenari eta sentsibilizazioari buruzko IV. jardunaldia.  

Nafarroako Gobernuak hitzaldi horiek antolatzen ditu Nafarroako Energia Planaren 
oa, mugikortasun elektrikoa eta 



 

 

etxeko energia-aurrezpena lantzen dira.
arduratsua eta jasangarria sustatzeko ekimenak, neurriak, laguntzak eta dirulaguntzak.

Pandemiak eragindako murrizketen ondorioz, 2020an hitzaldiak o
egin ziren. Cederna Garalur Elkartea “Etxebizitzan aurreztea, efizientzia eta 
segurtasuna” hitzaldia ematera gonbidatu zuten azaroaren 17an.

Enpresa-mintegiak 

2020an, Cederna Garalur Elkarteak Agoitz, Elo, Irunberri eta Aribeko enpresa
mintegiak dinamizatzen lagundu zuen.

Pirinioaurreko arroetako enpresa
Garapenerako Agentziak kudeatzen ditu.

 Agoizko enpresa-mintegia:
sustatzaileentzat eta sortu berri dire
Pirinioaurreko Arroen Garapenerako Agentziaren bidez, zentro horren 
kudeaketaz arduratzen da.

 Halaber, Agoitzen ere garai bateko turismo
egiteko.  

 Eloko enpresa-mintegia:
eta eskualdeko enpresentzat eta, bereziki, sortu berri diren enpresentzat.

 Irunberriko enpresa
eta lokal bat ditu.  

 Bestalde, Cederna Garalur Elkarteak Nasu
Aribeko enpresa-mintegia suspertzen.

 Mintegi-proiektuaren informazioa eta jarraipena Aezkoa Ibarreko Batzarrarekin 
eta Aribeko Udalarekin koordinatu ziren.

 Interesa zuten enpresen eta ekintzaileen eskaera jaso zen.

 ‘Eremua’, Esteribarko BTT Trail gunea.

BTT zentroa eta TRAIL EREMUA
ekimenetik sortu zen. Proiektua 2018an jarri zuten abian, bizikleta, trail edo mendi
ibilietarako egokiak izanen ziren bidezidorren sare bat so
turismo jasangarria sustatzeko.

2020an, EREMUA zentroaren eta Esteribarko Nafar Basoak Turismo Elkartearen, 
Esteribarko Udalaren, Erronkari Ibarreko Batzarraren eta Erronkariko Turismo 
Elkartearen artean ibilbideak kudeatzeko, 
trukatzen lagundu du Cederna Garalur Elkarteak.

Horrez gain, Esteribar-Erroibar
Esteribarko garapen-eragilea kontratatzeko laguntza eman zuen.

Erroibar - Erronkariko mi

Parke mikologiko hori 2018an jarri zen martxan, eta Erroibar, Auritz eta Orreagako 
udalerriak hartzen ditu barne.
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aurrezpena lantzen dira. Azken batean, energiaren kontsumo 
arduratsua eta jasangarria sustatzeko ekimenak, neurriak, laguntzak eta dirulaguntzak.

Pandemiak eragindako murrizketen ondorioz, 2020an hitzaldiak online saioen bidez 
Cederna Garalur Elkartea “Etxebizitzan aurreztea, efizientzia eta 

segurtasuna” hitzaldia ematera gonbidatu zuten azaroaren 17an.  

2020an, Cederna Garalur Elkarteak Agoitz, Elo, Irunberri eta Aribeko enpresa
mintegiak dinamizatzen lagundu zuen.  

Pirinioaurreko arroetako enpresa-zentroak Elkarteak eskualdean duen Toki 
Garapenerako Agentziak kudeatzen ditu.  

mintegia: udalak hiru bulego dituen mintegi bat du 
sustatzaileentzat eta sortu berri diren enpresentzat. Cederna Garalur Elkartea, 
Pirinioaurreko Arroen Garapenerako Agentziaren bidez, zentro horren 
kudeaketaz arduratzen da. 
Halaber, Agoitzen ere garai bateko turismo-bulegoa gaitu da jarduera bat 

mintegia: Eloko Udalak bi bulegoz osatutako mintegia du, tokiko 
eta eskualdeko enpresentzat eta, bereziki, sortu berri diren enpresentzat.
Irunberriko enpresa-mintegia. Garai bateko udal-hiltegian dago, eta bi bulego 

Bestalde, Cederna Garalur Elkarteak Nasuvinsarekin batera lan egin zuen 
mintegia suspertzen.  

proiektuaren informazioa eta jarraipena Aezkoa Ibarreko Batzarrarekin 
eta Aribeko Udalarekin koordinatu ziren.  
Interesa zuten enpresen eta ekintzaileen eskaera jaso zen.  

ua’, Esteribarko BTT Trail gunea.  

TRAIL EREMUA bizikleta-elkarte baten eta Esteribarko Udalaren 
ekimenetik sortu zen. Proiektua 2018an jarri zuten abian, bizikleta, trail edo mendi
ibilietarako egokiak izanen ziren bidezidorren sare bat sortzeko, natura
turismo jasangarria sustatzeko.  

2020an, EREMUA zentroaren eta Esteribarko Nafar Basoak Turismo Elkartearen, 
Esteribarko Udalaren, Erronkari Ibarreko Batzarraren eta Erronkariko Turismo 
Elkartearen artean ibilbideak kudeatzeko, mantentzeko eta sustatzeko informazioa 
trukatzen lagundu du Cederna Garalur Elkarteak.  

Erroibar-Aezkoako Garapen Agentziak 2020. denboraldirako 
eragilea kontratatzeko laguntza eman zuen. 

Erronkariko mikologia-parkea. 

Parke mikologiko hori 2018an jarri zen martxan, eta Erroibar, Auritz eta Orreagako 
udalerriak hartzen ditu barne.  

Azken batean, energiaren kontsumo 
arduratsua eta jasangarria sustatzeko ekimenak, neurriak, laguntzak eta dirulaguntzak.  

nline saioen bidez 
Cederna Garalur Elkartea “Etxebizitzan aurreztea, efizientzia eta 

2020an, Cederna Garalur Elkarteak Agoitz, Elo, Irunberri eta Aribeko enpresa-

zentroak Elkarteak eskualdean duen Toki 

udalak hiru bulego dituen mintegi bat du 
Cederna Garalur Elkartea, 

Pirinioaurreko Arroen Garapenerako Agentziaren bidez, zentro horren 

bulegoa gaitu da jarduera bat 

bi bulegoz osatutako mintegia du, tokiko 
eta eskualdeko enpresentzat eta, bereziki, sortu berri diren enpresentzat.  

hiltegian dago, eta bi bulego 

vinsarekin batera lan egin zuen 

proiektuaren informazioa eta jarraipena Aezkoa Ibarreko Batzarrarekin 

elkarte baten eta Esteribarko Udalaren 
ekimenetik sortu zen. Proiektua 2018an jarri zuten abian, bizikleta, trail edo mendi-

rtzeko, natura-turismoa eta 

2020an, EREMUA zentroaren eta Esteribarko Nafar Basoak Turismo Elkartearen, 
Esteribarko Udalaren, Erronkari Ibarreko Batzarraren eta Erronkariko Turismo 

mantentzeko eta sustatzeko informazioa 

Aezkoako Garapen Agentziak 2020. denboraldirako 

Parke mikologiko hori 2018an jarri zen martxan, eta Erroibar, Auritz eta Orreagako 



 

 

2020an, Cederna Garalur Elkarteak parkea kudeatzen duen enpresarekin batera lan 
egin zuen, Landa Garapeneko Europako Sareak 2
Awards sarietarako proiektuaren hautagaitza aurkezteko.

Eslabako Santa Criz aztarnategi erromatarra kudeatzeko eta balioesteko plana.

2016az geroztik, Eslabako Udalak hainbat jarduketa egin ditu Santa Criz aztarnategi 
erromatarraren aztarna arkeologikoak zaintzeko eta balioa emateko, eta kultura
turismo- eta pedagogia-baliabide bihurtzeko.

“Vesta 2016-2020” proiektuarekin hasi zen prozesu horretan, Nafarroako Gobernuko 
Kultura Zuzendaritza Nagusia, Vianako Printzea Er
eta Cederna Garalur Elkartea inplikatu 

Zehazki, Cederna Garalur Elkarteak udalari proiektua hainbat erakunderi aurkezten 
lagundu zion, hitzarmenak prestatzen, finantzaketa
politikoei eta akademikoei aztarnategira lagun egiten.

2020an, Eslabako Udalak Eslabako Santa Crizeko aztarnategi erromatarra kudeatzeko 
eta horri balioa emateko plan bat garatzea proposatu zuen, baliabide hori tokiko eta 
eskualdeko garapen jasangarrian lagunduko 
produktu bihurtzeko xedearekin.

Kudeaketa Plana 2020ko uztailean onartu zen, eta horretan parte hartzen dute udalak 
berak, Cederna Garalur Elkarteak, Nafarroako Gobernuak Kultura Zuzendaritza 
Nagusiaren eta Principe de Viana erakundearen bidez, eta Nafarroako Unibertsitateak.
Kudeaketa-planak barne hartzen ditu komunikazio
biltzeko ekintzak, aztarnategia finkatzea eta garbitzea, arreta eta erakusketa eta 
ikerketa.  

Cederna Garalur Elkartea buru
burutu zituen:  

 Kudeaketa-plana idatzi zuen.

 Erakundeen arteko hitzarmena eta plana sinat
 Erakusketa-espazioan jardunen den pertsona kontratatzeko hauta

esku hartu.  
 MECNAren komunikazio
 Arreta instituzionala.

Espainiako landa-garapeneko sarea:
erresilienteak” kanpainan.

Emakumearen ikuspuntutik 2030erako Garapen Jasangarriko Helburuen (GJH) berri 
emateko, 2020ko hasieran LGESek (
Espainiako Tokiko Ekintza Taldeen lankidetza eskatu zuen landa
emakumeen testigantzak jasotzeko.
dedikazioarekin landa-ingurunea bizirik mantentzen eta indartzen lag
emakumeen argazki eta testigantzekin erakusketa ibiltari bat egitea.
eragindako gizarte-murrizketek erakusketaren formatua aldarazi zuten; horren 
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2020an, Cederna Garalur Elkarteak parkea kudeatzen duen enpresarekin batera lan 
egin zuen, Landa Garapeneko Europako Sareak 2020rako deitutako Rural Inspiration 
Awards sarietarako proiektuaren hautagaitza aurkezteko. 

Eslabako Santa Criz aztarnategi erromatarra kudeatzeko eta balioesteko plana.

2016az geroztik, Eslabako Udalak hainbat jarduketa egin ditu Santa Criz aztarnategi 
rromatarraren aztarna arkeologikoak zaintzeko eta balioa emateko, eta kultura

baliabide bihurtzeko.  

2020” proiektuarekin hasi zen prozesu horretan, Nafarroako Gobernuko 
Kultura Zuzendaritza Nagusia, Vianako Printzea Erakundea, Nafarroako Unibertsitatea 
eta Cederna Garalur Elkartea inplikatu ziren.  

Zehazki, Cederna Garalur Elkarteak udalari proiektua hainbat erakunderi aurkezten 
lagundu zion, hitzarmenak prestatzen, finantzaketa-iturriak bilatzen eta ordezkari 

eta akademikoei aztarnategira lagun egiten.  

2020an, Eslabako Udalak Eslabako Santa Crizeko aztarnategi erromatarra kudeatzeko 
eta horri balioa emateko plan bat garatzea proposatu zuen, baliabide hori tokiko eta 
eskualdeko garapen jasangarrian lagunduko duen kultura-, turismo- 
produktu bihurtzeko xedearekin.  

Kudeaketa Plana 2020ko uztailean onartu zen, eta horretan parte hartzen dute udalak 
berak, Cederna Garalur Elkarteak, Nafarroako Gobernuak Kultura Zuzendaritza 

e Viana erakundearen bidez, eta Nafarroako Unibertsitateak.
planak barne hartzen ditu komunikazio-ekintzak, MECNAren bidez funtsak 

biltzeko ekintzak, aztarnategia finkatzea eta garbitzea, arreta eta erakusketa eta 

tea buru-belarri inplikatu zen proiektu horretan, eta honako lanak 

plana idatzi zuen.  

Erakundeen arteko hitzarmena eta plana sinatu.  
espazioan jardunen den pertsona kontratatzeko hauta

komunikazio-kanpaina diseinatu.  
Arreta instituzionala.  

garapeneko sarea: lankidetza “Landa
erresilienteak” kanpainan. 

Emakumearen ikuspuntutik 2030erako Garapen Jasangarriko Helburuen (GJH) berri 
emateko, 2020ko hasieran LGESek (Landa Garapenerako Espainiako Sarea) 
Espainiako Tokiko Ekintza Taldeen lankidetza eskatu zuen landa
emakumeen testigantzak jasotzeko. Hasiera batean, asmoz zen beren lanarekin eta 

ingurunea bizirik mantentzen eta indartzen lag
emakumeen argazki eta testigantzekin erakusketa ibiltari bat egitea.

murrizketek erakusketaren formatua aldarazi zuten; horren 

2020an, Cederna Garalur Elkarteak parkea kudeatzen duen enpresarekin batera lan 
020rako deitutako Rural Inspiration 

Eslabako Santa Criz aztarnategi erromatarra kudeatzeko eta balioesteko plana.  

2016az geroztik, Eslabako Udalak hainbat jarduketa egin ditu Santa Criz aztarnategi 
rromatarraren aztarna arkeologikoak zaintzeko eta balioa emateko, eta kultura-, 

2020” proiektuarekin hasi zen prozesu horretan, Nafarroako Gobernuko 
akundea, Nafarroako Unibertsitatea 

Zehazki, Cederna Garalur Elkarteak udalari proiektua hainbat erakunderi aurkezten 
iturriak bilatzen eta ordezkari 

2020an, Eslabako Udalak Eslabako Santa Crizeko aztarnategi erromatarra kudeatzeko 
eta horri balioa emateko plan bat garatzea proposatu zuen, baliabide hori tokiko eta 

 eta pedagogia-

Kudeaketa Plana 2020ko uztailean onartu zen, eta horretan parte hartzen dute udalak 
berak, Cederna Garalur Elkarteak, Nafarroako Gobernuak Kultura Zuzendaritza 

e Viana erakundearen bidez, eta Nafarroako Unibertsitateak. 
ekintzak, MECNAren bidez funtsak 

biltzeko ekintzak, aztarnategia finkatzea eta garbitzea, arreta eta erakusketa eta 

belarri inplikatu zen proiektu horretan, eta honako lanak 

espazioan jardunen den pertsona kontratatzeko hauta-prozesuan 

lankidetza “Landa-emakume 

Emakumearen ikuspuntutik 2030erako Garapen Jasangarriko Helburuen (GJH) berri 
Landa Garapenerako Espainiako Sarea) 

Espainiako Tokiko Ekintza Taldeen lankidetza eskatu zuen landa-eremuko 
Hasiera batean, asmoz zen beren lanarekin eta 

ingurunea bizirik mantentzen eta indartzen laguntzen duten 
emakumeen argazki eta testigantzekin erakusketa ibiltari bat egitea. COVID-19ak 

murrizketek erakusketaren formatua aldarazi zuten; horren 



 

 

ondorioz, erakusketa birtuala antolatu zen, eta egutegiak eta beste material batzuk 
argitaratu ziren.  

Cederna Garalur Elkarteak kanpainan lagundu zuen, eta Nafarroako Mendialdeko lau 
emakume hautagai proposatu zituen:

 Sonia Ortiz, “Soy Planetario

 Arantxa Iparragirre, Leitzako taxi
 Biltegi Kooperatiba, Lekunberri.

 Itziar Mikelperizena, Sunbilla artista; berau aukeratu zuten Nafarroaren 
ordezkari.  

Etxebizitzen inguruko esku

Etxebizitza-parkea birgaitzeko ohiko proiektuak alde batera utzita, 2020an Cederna 
Garalur Elkarteak, bere Eskualdeko Garapen Agentziaren bidez, etxebizitza zaharrak 
sustatzeko eta birgaitze publiko eta pribatuko hainbat proposamen eta proiektu 
koordinatu eta bultzatu zituen.

 Irunberri: 20 etxebizitza libre, alokairuko 12 etxebizitza publiko eta kooperatiba 
bidezko 8 etxebizitza sustat

 Halaber, Irunberrin ere herriko herrigune historikoa Lehentasunezko Birgaitze 
Eremu izendatzeko izapideei hasiera eman zitzaien.

 Untziti: 6 etxebizitza 
lurzoru publikoan; sustapen pribatua, Zorokiaingo eremu hustua 
berreskuratzeko (11 etxebizitza ditu).

 Lanean dihardugu hiri
irizpide homogeneoak 

Gamesaren itxiera (Agoitz).
Elkartearen aldetik.  

2020ko uztailean, Siemens
237 langile zituen.  Zuzeneko lanpostuez g
garrantzitsuak sortzen zituen eskualdeko ekonomiarentzat; hortaz, Gamesaren itxierak 
kalte larria ekarri dio Pirinioaurreari.

Cederna Garalur Elkarteak, Pirinioaurrean duen Garapen Agentziaren bidez, Agoizko 
Udalari lagundu dio enpleguari eustea ahalbidetuko duten aukerak bilatzen.
artean aipatzekoak dira:  

 Cederna Garalur Elkartearen Batzar Nagusia Agoitzen egin zen uztailean, 
itxiera saihesteko negoziazio

 Hedabideei arreta egin zien.
 Agoitzen dauden industria

 Pirinioaurreko Arroetan enpleguak duen egoerari eta bizi den despopulazioari 
buruzko azterlana.  

 Agoizko Udalak eta Nafarroako Gobernuko zenbait zuzendaritza nagusik 
itxierari aukerak bilatzeko 
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ondorioz, erakusketa birtuala antolatu zen, eta egutegiak eta beste material batzuk 

Cederna Garalur Elkarteak kanpainan lagundu zuen, eta Nafarroako Mendialdeko lau 
emakume hautagai proposatu zituen:  

Soy Planetario” enpresaren sustatzailea (Erronkari).

Arantxa Iparragirre, Leitzako taxi-gidaria.  
ooperatiba, Lekunberri.  

Itziar Mikelperizena, Sunbilla artista; berau aukeratu zuten Nafarroaren 

Etxebizitzen inguruko esku-hartzeak Pirinioaurreko Arroetan.  

parkea birgaitzeko ohiko proiektuak alde batera utzita, 2020an Cederna 
aralur Elkarteak, bere Eskualdeko Garapen Agentziaren bidez, etxebizitza zaharrak 

sustatzeko eta birgaitze publiko eta pribatuko hainbat proposamen eta proiektu 
koordinatu eta bultzatu zituen. Esku-hartze horietatik nabarmentzekoak dira:

ebizitza libre, alokairuko 12 etxebizitza publiko eta kooperatiba 
bidezko 8 etxebizitza sustatu ziren. 
Halaber, Irunberrin ere herriko herrigune historikoa Lehentasunezko Birgaitze 
Eremu izendatzeko izapideei hasiera eman zitzaien.  

6 etxebizitza sustatu ziren babes ofizialeko eta libreko erregimenean, 
lurzoru publikoan; sustapen pribatua, Zorokiaingo eremu hustua 
berreskuratzeko (11 etxebizitza ditu).  
Lanean dihardugu hiri-estalkietan plakak instalatzeko ordenantzak lantzeko 
irizpide homogeneoak zehazteko lan-mahai bat sortzeko.  

Gamesaren itxiera (Agoitz). Laguntzeko hainbat jarduketa, Cederna Garalur 

2020ko uztailean, Siemens-Gamesak Agoitzen zuen lantegiaren itxiera berretsi zuen; 
Zuzeneko lanpostuez gain, enpresak zeharkako baliabide 

garrantzitsuak sortzen zituen eskualdeko ekonomiarentzat; hortaz, Gamesaren itxierak 
kalte larria ekarri dio Pirinioaurreari.  

Cederna Garalur Elkarteak, Pirinioaurrean duen Garapen Agentziaren bidez, Agoizko 
du dio enpleguari eustea ahalbidetuko duten aukerak bilatzen.

Cederna Garalur Elkartearen Batzar Nagusia Agoitzen egin zen uztailean, 
itxiera saihesteko negoziazio-aldian.  
Hedabideei arreta egin zien.  

industria-lurzoru eta -nabeen eskaintzari buruzko azterlana.

Pirinioaurreko Arroetan enpleguak duen egoerari eta bizi den despopulazioari 
 

Agoizko Udalak eta Nafarroako Gobernuko zenbait zuzendaritza nagusik 
itxierari aukerak bilatzeko egindako bileretan parte hartzea.  

ondorioz, erakusketa birtuala antolatu zen, eta egutegiak eta beste material batzuk 

Cederna Garalur Elkarteak kanpainan lagundu zuen, eta Nafarroako Mendialdeko lau 

” enpresaren sustatzailea (Erronkari).  

Itziar Mikelperizena, Sunbilla artista; berau aukeratu zuten Nafarroaren 

parkea birgaitzeko ohiko proiektuak alde batera utzita, 2020an Cederna 
aralur Elkarteak, bere Eskualdeko Garapen Agentziaren bidez, etxebizitza zaharrak 

sustatzeko eta birgaitze publiko eta pribatuko hainbat proposamen eta proiektu 
hartze horietatik nabarmentzekoak dira:  

ebizitza libre, alokairuko 12 etxebizitza publiko eta kooperatiba 

Halaber, Irunberrin ere herriko herrigune historikoa Lehentasunezko Birgaitze 

sustatu ziren babes ofizialeko eta libreko erregimenean, 
lurzoru publikoan; sustapen pribatua, Zorokiaingo eremu hustua 

estalkietan plakak instalatzeko ordenantzak lantzeko 

Laguntzeko hainbat jarduketa, Cederna Garalur 

Gamesak Agoitzen zuen lantegiaren itxiera berretsi zuen; 
ain, enpresak zeharkako baliabide 

garrantzitsuak sortzen zituen eskualdeko ekonomiarentzat; hortaz, Gamesaren itxierak 

Cederna Garalur Elkarteak, Pirinioaurrean duen Garapen Agentziaren bidez, Agoizko 
du dio enpleguari eustea ahalbidetuko duten aukerak bilatzen. Jarduketen 

Cederna Garalur Elkartearen Batzar Nagusia Agoitzen egin zen uztailean, 

nabeen eskaintzari buruzko azterlana.  

Pirinioaurreko Arroetan enpleguak duen egoerari eta bizi den despopulazioari 

Agoizko Udalak eta Nafarroako Gobernuko zenbait zuzendaritza nagusik 



 

 

 Bilera horien ondorioz, Nafarroako Gobernuak Agoizko industrialdean industria
nabeak eta -lurzorua erosteko negoziazioetan laguntzen du Cederna Garalur 
Elkarteak, enpresei eskaintza publikoa egiteko.

 Nasuvinsaren jabetza
habia-nabeak sortzeko proposamenean emandako laguntza.

 Agoizko industrialdean edukiera handiko banda zabaleko sareen 
eskuragarritasunari buruzko azterlana.

Genero-indarkeriaren aurkako Izaga Mankomuni

Cederna Garalur Elkarteak, Pirinioaurreko Arroetan duen Eskualdeko Garapen 
Agentziaren bitartez, genero
protokoloa idazten parte hartu zuen. Protokolo hori Itzagako Giz
Mankomunitateak sustatu zuen, eta mankomunitateko udalerri guztiek lan egiten dute 
horretan.  

Protokolo hori 2020an sortu zen. Genero
ondoren, Mankomunitateko politikariek jakin zuten Administrazioko z
indarkeriaren kasuen ehuneko oso txiki bat baino ez zutela artatzen.
indarkeria-kasuen aurka modu koordinatuan esku hartzea ahalbidetuko duen tresna 
bat izateko ideia sortu zen.

Protokoloa 2020ko azaroan aurkeztu zen. Horretan te
hartzen dute, kultura- eta kirol

Aurreikusitakoaren arabera, lehen esku

Gizarte-berrikuntza bultzatzea ekintzailetza sustatzearen inguruan, Nafarroako 
landa-eremuetan, LEADER

Lursarea buru duen proiektua da, Landa Garapeneko Zuzendaritza Nagusiaren 
enkarguz. Azken helburua du Nafarroako landa
komunitate autogestionatua garatzea.
helburua landa-eremuetako ekintzaileak konektatzen eta hurbiltzen dituen komunitate 
bat garatzea da, eta horien arteko harremanak eta lankidetzak sustatzea.

Proiektuak Nafarroako Tokiko Ekintza Taldeen nahitaezko lank
izan ere, alde batetik, harreman estua eta zuzenekoa dute beren eskualdeetako 
ekintzailetzarekin, eta bestetik, aldez aurretiko esperientzia dute tokiko ekintzailetzan 
sinergiak sortzen.  

2020an Cederna Garalur Elkarteak proiektuar

 Ekimena zabaltzea profilari erantzuten zioten Nafarroako Mendialdeko 
ekintzaileen artean.

 15 ekintzaile identifikatu eta informazioa bildu, Lursareak proposatutako fitxa
ereduaren arabera.

 Informazioa ekintzailetza
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Bilera horien ondorioz, Nafarroako Gobernuak Agoizko industrialdean industria
lurzorua erosteko negoziazioetan laguntzen du Cederna Garalur 

Elkarteak, enpresei eskaintza publikoa egiteko.  

Nasuvinsaren jabetzakoak diren Solanoko nabeetan lantegi txikiak hartzeko 
nabeak sortzeko proposamenean emandako laguntza.  

Agoizko industrialdean edukiera handiko banda zabaleko sareen 
eskuragarritasunari buruzko azterlana.  

indarkeriaren aurkako Izaga Mankomunitatearen jarduera

Cederna Garalur Elkarteak, Pirinioaurreko Arroetan duen Eskualdeko Garapen 
Agentziaren bitartez, genero-indarkeriaren aurkako udal-jarduera koordinatuaren lehen 
protokoloa idazten parte hartu zuen. Protokolo hori Itzagako Giz
Mankomunitateak sustatu zuen, eta mankomunitateko udalerri guztiek lan egiten dute 

Protokolo hori 2020an sortu zen. Genero-indarkeriari buruzko prestakuntza jaso 
ondoren, Mankomunitateko politikariek jakin zuten Administrazioko zerbitzuek genero
indarkeriaren kasuen ehuneko oso txiki bat baino ez zutela artatzen.

kasuen aurka modu koordinatuan esku hartzea ahalbidetuko duen tresna 
bat izateko ideia sortu zen.  

Protokoloa 2020ko azaroan aurkeztu zen. Horretan teknikariek eta herritarrek esku 
eta kirol-taldeen eta elkarteen bidez.  

Aurreikusitakoaren arabera, lehen esku-hartzeak 2021ean jarriko dira abian.

berrikuntza bultzatzea ekintzailetza sustatzearen inguruan, Nafarroako 
LEADER ikuspegiarekin: ‘CERCANA’ plataforma.

Lursarea buru duen proiektua da, Landa Garapeneko Zuzendaritza Nagusiaren 
Azken helburua du Nafarroako landa-inguruneko ekintzaileen lankidetza

komunitate autogestionatua garatzea. Alegia, eskema coworking fisiko batena izanik, 
eremuetako ekintzaileak konektatzen eta hurbiltzen dituen komunitate 

bat garatzea da, eta horien arteko harremanak eta lankidetzak sustatzea.

Proiektuak Nafarroako Tokiko Ekintza Taldeen nahitaezko lankidetza hartzen du barne; 
izan ere, alde batetik, harreman estua eta zuzenekoa dute beren eskualdeetako 
ekintzailetzarekin, eta bestetik, aldez aurretiko esperientzia dute tokiko ekintzailetzan 

2020an Cederna Garalur Elkarteak proiektuaren hainbat fasetan lagundu du:

Ekimena zabaltzea profilari erantzuten zioten Nafarroako Mendialdeko 
ekintzaileen artean.  
15 ekintzaile identifikatu eta informazioa bildu, Lursareak proposatutako fitxa
ereduaren arabera.  
Informazioa ekintzailetza-mapara gehitu.  

Bilera horien ondorioz, Nafarroako Gobernuak Agoizko industrialdean industria-
lurzorua erosteko negoziazioetan laguntzen du Cederna Garalur 

koak diren Solanoko nabeetan lantegi txikiak hartzeko 

Agoizko industrialdean edukiera handiko banda zabaleko sareen 

tatearen jarduera-protokoloa.  

Cederna Garalur Elkarteak, Pirinioaurreko Arroetan duen Eskualdeko Garapen 
jarduera koordinatuaren lehen 

protokoloa idazten parte hartu zuen. Protokolo hori Itzagako Gizarte Zerbitzuen 
Mankomunitateak sustatu zuen, eta mankomunitateko udalerri guztiek lan egiten dute 

indarkeriari buruzko prestakuntza jaso 
erbitzuek genero-

indarkeriaren kasuen ehuneko oso txiki bat baino ez zutela artatzen. Horrela, 
kasuen aurka modu koordinatuan esku hartzea ahalbidetuko duen tresna 

knikariek eta herritarrek esku 

hartzeak 2021ean jarriko dira abian. 

berrikuntza bultzatzea ekintzailetza sustatzearen inguruan, Nafarroako 
‘CERCANA’ plataforma.  

Lursarea buru duen proiektua da, Landa Garapeneko Zuzendaritza Nagusiaren 
inguruneko ekintzaileen lankidetza-

skema coworking fisiko batena izanik, 
eremuetako ekintzaileak konektatzen eta hurbiltzen dituen komunitate 

bat garatzea da, eta horien arteko harremanak eta lankidetzak sustatzea.  

idetza hartzen du barne; 
izan ere, alde batetik, harreman estua eta zuzenekoa dute beren eskualdeetako 
ekintzailetzarekin, eta bestetik, aldez aurretiko esperientzia dute tokiko ekintzailetzan 

en hainbat fasetan lagundu du:  

Ekimena zabaltzea profilari erantzuten zioten Nafarroako Mendialdeko 

15 ekintzaile identifikatu eta informazioa bildu, Lursareak proposatutako fitxa-



 

 

Gurutze Gorriaren laguntza

Gurutze Gorriak eta Agoizko Udalak Siriatik etorritako errefuxiatuak hartzeko 
sinatutako programa pilotua da.

2020an, Cederna Garalur Elkarteak programa horretan parte hartu zuen; “
Leon” prestakuntza-gela uzten lagundu zuen pertsona horiei prestakuntza emateko, 
eta kolektibo horrentzako bizikletak bilatzen ere lagundu zuen.

H20 GUREA. 

‘H20 GUREA’ mugaz gaindiko lankidetza
Eskualde Garapeneko Europako Funtsak Interreg VA programaren bitartez finantzatua.
Proiektuan, besteak beste, Urdazubiko Udalak eta Communauté d'Agglomeration Pays 
Basquek (Frantzia) esku hartzen dute.
(Frantzia) eta Urumearen (Gipuzkoa) mugaz gaindiko arroetan uraren kudeaketa 
koordinatua egitera bideratuta dago.
Urdazubi eta Ainhoa (Frantzia) udalerrietako ur edangarriaren hornidura ziurtatzea da, 
Urdazubin biltegiratzeko gaitas
sareak lotuz.  

2020an, Cederna Garalur Elkarteak, Urdazubiko Udalaren ordezkari gisa, proiektuaren 
gastuen eta diru-sarreren azken justifikazioa egin zuen, eta, horrez gain, alegazioei ere 
erantzun zien.  

HAUSPOTU programa: gizarte

Udalbiltzak abian jarritako programa da ‘Hauspotu’. Programaren helburua da Euskal 
Herriko landa-eremu ahulenak biziberritzea, gizarte
proiektuak abian jarriz; besteak beste, etxebizitzak edo espazioak erabilera publikorako 
uztea, pertsonei arreta ematea, agroekologia edo herri

Era berean, Gizarte Ekonomia Eraldatzaileak (GEE) gizarteak garatzeko ekonomia
susperraldia darabilten hainbat 
pertsona garapenaren erdigunean jartzea; ekonomia modu demokratikoan eta 
berdintasunean antolatzea; eta pertsonak ahalduntzea, parte

Udalbiltzak arriskuan diren bi eskualde identifika
Pirinioak eta Pirinioaurreko Arroak.

Cederna Garalur Elkarteak Udalbiltzarekin lankidetzan jardun zuen ‘Hauspotu’ 
programaren aurkezpen saioetan. Halaber, enpresei eta udalei aholkularitza eman die 
proiektuak aurkez ditzaten eta proiektu horien finantzaketaren balorazioan.
Cederna Garalur Elkarteak honako lan hauek egin 

 Otsailaren 20an eta 28an, Hauspotu aurkezteko jardunaldien zabalpen
egin zuen Izizen eta Agoitzen, despopulazioari, adinekoen zaintzar
etxebizitza komunitarioei buruzko gaiak eztabaidatzeko.

 “Gizarte Ekonomia Eraldatzaileko Eskola”ri buruzko prestakuntza
hartu zuen.  

96 

Gurutze Gorriaren laguntza-programa errefuxiatuentzat, Agoitz.  

Gurutze Gorriak eta Agoizko Udalak Siriatik etorritako errefuxiatuak hartzeko 
sinatutako programa pilotua da.  

2020an, Cederna Garalur Elkarteak programa horretan parte hartu zuen; “
gela uzten lagundu zuen pertsona horiei prestakuntza emateko, 

eta kolektibo horrentzako bizikletak bilatzen ere lagundu zuen. 

‘H20 GUREA’ mugaz gaindiko lankidetza-proiektu bat da, Europar Batasuneko EGEF 
rapeneko Europako Funtsak Interreg VA programaren bitartez finantzatua.

Proiektuan, besteak beste, Urdazubiko Udalak eta Communauté d'Agglomeration Pays 
Basquek (Frantzia) esku hartzen dute. Proiektua Bidasoaren (Nafarroa), Nivelleren 

ren (Gipuzkoa) mugaz gaindiko arroetan uraren kudeaketa 
koordinatua egitera bideratuta dago. Proiektuaren helburu garrantzitsuenetako bat 
Urdazubi eta Ainhoa (Frantzia) udalerrietako ur edangarriaren hornidura ziurtatzea da, 
Urdazubin biltegiratzeko gaitasunak handituz eta Urdazubiko eta Ainhoako banaketa

2020an, Cederna Garalur Elkarteak, Urdazubiko Udalaren ordezkari gisa, proiektuaren 
sarreren azken justifikazioa egin zuen, eta, horrez gain, alegazioei ere 

gizarte-ekonomia eraldatzaileko proiektuei laguntza.

Udalbiltzak abian jarritako programa da ‘Hauspotu’. Programaren helburua da Euskal 
eremu ahulenak biziberritzea, gizarte-ekonomia eraldatzaileari lotutako 
an jarriz; besteak beste, etxebizitzak edo espazioak erabilera publikorako 

uztea, pertsonei arreta ematea, agroekologia edo herri-kooperatibak.  

Era berean, Gizarte Ekonomia Eraldatzaileak (GEE) gizarteak garatzeko ekonomia
susperraldia darabilten hainbat jardunbide biltzen ditu. Ezaugarri nagusi hauek ditu:
pertsona garapenaren erdigunean jartzea; ekonomia modu demokratikoan eta 
berdintasunean antolatzea; eta pertsonak ahalduntzea, parte-hartzea sustatuz.

Udalbiltzak arriskuan diren bi eskualde identifikatu ditu Nafarroako Mendialdean:
Pirinioak eta Pirinioaurreko Arroak.  

Cederna Garalur Elkarteak Udalbiltzarekin lankidetzan jardun zuen ‘Hauspotu’ 
programaren aurkezpen saioetan. Halaber, enpresei eta udalei aholkularitza eman die 

n eta proiektu horien finantzaketaren balorazioan.
Cederna Garalur Elkarteak honako lan hauek egin zituen:  

Otsailaren 20an eta 28an, Hauspotu aurkezteko jardunaldien zabalpen
egin zuen Izizen eta Agoitzen, despopulazioari, adinekoen zaintzar
etxebizitza komunitarioei buruzko gaiak eztabaidatzeko.  
“Gizarte Ekonomia Eraldatzaileko Eskola”ri buruzko prestakuntza

Gurutze Gorriak eta Agoizko Udalak Siriatik etorritako errefuxiatuak hartzeko 

2020an, Cederna Garalur Elkarteak programa horretan parte hartu zuen; “Aurelio 
gela uzten lagundu zuen pertsona horiei prestakuntza emateko, 

proiektu bat da, Europar Batasuneko EGEF - 
rapeneko Europako Funtsak Interreg VA programaren bitartez finantzatua. 

Proiektuan, besteak beste, Urdazubiko Udalak eta Communauté d'Agglomeration Pays 
Proiektua Bidasoaren (Nafarroa), Nivelleren 

ren (Gipuzkoa) mugaz gaindiko arroetan uraren kudeaketa 
Proiektuaren helburu garrantzitsuenetako bat 

Urdazubi eta Ainhoa (Frantzia) udalerrietako ur edangarriaren hornidura ziurtatzea da, 
unak handituz eta Urdazubiko eta Ainhoako banaketa-

2020an, Cederna Garalur Elkarteak, Urdazubiko Udalaren ordezkari gisa, proiektuaren 
sarreren azken justifikazioa egin zuen, eta, horrez gain, alegazioei ere 

ekonomia eraldatzaileko proiektuei laguntza.  

Udalbiltzak abian jarritako programa da ‘Hauspotu’. Programaren helburua da Euskal 
ekonomia eraldatzaileari lotutako 

an jarriz; besteak beste, etxebizitzak edo espazioak erabilera publikorako 

Era berean, Gizarte Ekonomia Eraldatzaileak (GEE) gizarteak garatzeko ekonomia-
Ezaugarri nagusi hauek ditu: 

pertsona garapenaren erdigunean jartzea; ekonomia modu demokratikoan eta 
hartzea sustatuz.  

tu ditu Nafarroako Mendialdean: 

Cederna Garalur Elkarteak Udalbiltzarekin lankidetzan jardun zuen ‘Hauspotu’ 
programaren aurkezpen saioetan. Halaber, enpresei eta udalei aholkularitza eman die 

n eta proiektu horien finantzaketaren balorazioan. Zehazki, 

Otsailaren 20an eta 28an, Hauspotu aurkezteko jardunaldien zabalpen-lana 
egin zuen Izizen eta Agoitzen, despopulazioari, adinekoen zaintzari eta 

“Gizarte Ekonomia Eraldatzaileko Eskola”ri buruzko prestakuntza-saioetan esku 



 

 

Uztarrozen udal-denda bat zabaltzeko proiekturako aholkularitza eman zuen.

Hirugarren adinekoentzako

2020an, Cederna Garalur Elkartea harremanetan egon da Zabala Consulting eta 
Tercer Tiempo Elkartearekin hirugarren adinekoei bideratutako prestakuntza
proposamenetan, gailu teknologiko berrien ikaskuntzaren eta erabiler
smartphoneak eta tabletak, kasurako.

 Azaroan, Zabala Consultingek Cederna Garalur Elkartearen laguntza eskatu 
zuen Nafarroako Mendialdean prestakuntza teknologikoa emateko egokiak 
ziren espazioak edo aretoak identifikatzeko.
Gobernuko Eraldaketa Digitalerako Zuzendaritza Nagusiak eskatutako 
diagnostiko baten parte zen, eta bideratuta zegoen teknologia berrien inguruko 
prestakuntza-programa bat garatzera biztanleriaren hainbat sektoreri 
bideratuta, besteak beste, hiru
areto jasotzen zituen zerrenda prestatu eta igorri zuen, areto horietan zegoen 
ekipamenduarekin eta konektibitatearekin batera.

 Bestalde, ‘Tercer Tiempo’ Nafarroako Helduen Elkarteen Federazioa da.
Elkarteak helburu bikoitza du: batetik, erretiratuen zentroak dinamizatzea, eta 
bestetik, hirugarren adinekoak gailu mugikor berrien eta aplikazioen iraultza 
teknologikora egokitzea. Horietarako, harremanetan egon da hainbat erakunde 
eta Tokiko Ekintza Talderekin, b
berrien inguruko prestakuntza
Gobernuari. Cederna Garalur Elkarteak hainbat harreman izan zituen, 
Federazioak hala eskatuta, eta aldi berean, beste Tokiko Ekintza Talde 
batzuekiko harremana ahalbidetu du.

Hurbiltasuneko txikizkako merkataritza sustatzeko plana, 2018

Nafarroako Gobernuko Turismo Zuzendaritza Nagusiak 2018an jarri zuen abian 
programa hori, 2.500 biztanletik beherako herrietako tokiko merkataritzari beren 
negozioak eraldatzeko prozesuan babesteko, laguntzeko eta prestatzeko zerbitzu bat 
eskaintze aldera, bezeroen, egoiliarren eta turisten beharrak aztertu eta horiei 
erantzuteko eredu berri batean oinarrituta.

Horrela, Nafarroako Gobernuak tokikoaren balioare
beren herrian eta inguruan errotze handia duten saltokiei lagundu nahi die.

Plan horrek hainbat jarduera

 Landa Merkataritzako Negozio Eredua:
egiteko eta prestakuntza emateko pro
du.  

 Merkataritza Erakartzeko eta Antolatzeko Eskualde Plana (EAEP), Nafarroan 
indarraldian dagoen Merkataritzaren inguruko Legeari buruzkoa. Planak udal
plan orokorretan merkataritza
hobekuntza eta bestelako ekimenak sartzeko beharra planteatzen du.

 Merkataritzaren eta esku
azterketa eta diagnostikoa.
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denda bat zabaltzeko proiekturako aholkularitza eman zuen.

Hirugarren adinekoentzako prestakuntza teknologia berrietan.  

2020an, Cederna Garalur Elkartea harremanetan egon da Zabala Consulting eta 
Tercer Tiempo Elkartearekin hirugarren adinekoei bideratutako prestakuntza
proposamenetan, gailu teknologiko berrien ikaskuntzaren eta erabiler
smartphoneak eta tabletak, kasurako.  

Azaroan, Zabala Consultingek Cederna Garalur Elkartearen laguntza eskatu 
zuen Nafarroako Mendialdean prestakuntza teknologikoa emateko egokiak 
ziren espazioak edo aretoak identifikatzeko. Azterlan hori N
Gobernuko Eraldaketa Digitalerako Zuzendaritza Nagusiak eskatutako 
diagnostiko baten parte zen, eta bideratuta zegoen teknologia berrien inguruko 

programa bat garatzera biztanleriaren hainbat sektoreri 
bideratuta, besteak beste, hirugarren adinekoei. Cederna Garalur Elkarteak 42 
areto jasotzen zituen zerrenda prestatu eta igorri zuen, areto horietan zegoen 
ekipamenduarekin eta konektibitatearekin batera.  

Bestalde, ‘Tercer Tiempo’ Nafarroako Helduen Elkarteen Federazioa da.
helburu bikoitza du: batetik, erretiratuen zentroak dinamizatzea, eta 

bestetik, hirugarren adinekoak gailu mugikor berrien eta aplikazioen iraultza 
teknologikora egokitzea. Horietarako, harremanetan egon da hainbat erakunde 
eta Tokiko Ekintza Talderekin, bereziki adinekoei bideratutako teknologia 
berrien inguruko prestakuntza-proposamen bat aurkezteko Nafarroako 

Cederna Garalur Elkarteak hainbat harreman izan zituen, 
Federazioak hala eskatuta, eta aldi berean, beste Tokiko Ekintza Talde 

ko harremana ahalbidetu du.  

Hurbiltasuneko txikizkako merkataritza sustatzeko plana, 2018-2020.

Nafarroako Gobernuko Turismo Zuzendaritza Nagusiak 2018an jarri zuen abian 
programa hori, 2.500 biztanletik beherako herrietako tokiko merkataritzari beren 

gozioak eraldatzeko prozesuan babesteko, laguntzeko eta prestatzeko zerbitzu bat 
eskaintze aldera, bezeroen, egoiliarren eta turisten beharrak aztertu eta horiei 
erantzuteko eredu berri batean oinarrituta.  

Horrela, Nafarroako Gobernuak tokikoaren balioaren aldeko apustua egin duten eta 
beren herrian eta inguruan errotze handia duten saltokiei lagundu nahi die.

Plan horrek hainbat jarduera-ildo ditu:  

Landa Merkataritzako Negozio Eredua: landa-eremuetako dendariei lagun 
egiteko eta prestakuntza emateko programa. Programa hori CEINek kudeatzen 

Merkataritza Erakartzeko eta Antolatzeko Eskualde Plana (EAEP), Nafarroan 
indarraldian dagoen Merkataritzaren inguruko Legeari buruzkoa. Planak udal
plan orokorretan merkataritza-guneak edertzea, merkataritza
hobekuntza eta bestelako ekimenak sartzeko beharra planteatzen du.
Merkataritzaren eta esku-langintzaren sektoreko digitalizazio-
azterketa eta diagnostikoa.  

denda bat zabaltzeko proiekturako aholkularitza eman zuen.   

2020an, Cederna Garalur Elkartea harremanetan egon da Zabala Consulting eta 
Tercer Tiempo Elkartearekin hirugarren adinekoei bideratutako prestakuntza-
proposamenetan, gailu teknologiko berrien ikaskuntzaren eta erabileraren inguruan: 

Azaroan, Zabala Consultingek Cederna Garalur Elkartearen laguntza eskatu 
zuen Nafarroako Mendialdean prestakuntza teknologikoa emateko egokiak 

Azterlan hori Nafarroako 
Gobernuko Eraldaketa Digitalerako Zuzendaritza Nagusiak eskatutako 
diagnostiko baten parte zen, eta bideratuta zegoen teknologia berrien inguruko 

programa bat garatzera biztanleriaren hainbat sektoreri 
Cederna Garalur Elkarteak 42 

areto jasotzen zituen zerrenda prestatu eta igorri zuen, areto horietan zegoen 

Bestalde, ‘Tercer Tiempo’ Nafarroako Helduen Elkarteen Federazioa da. 
helburu bikoitza du: batetik, erretiratuen zentroak dinamizatzea, eta 

bestetik, hirugarren adinekoak gailu mugikor berrien eta aplikazioen iraultza 
teknologikora egokitzea. Horietarako, harremanetan egon da hainbat erakunde 

ereziki adinekoei bideratutako teknologia 
proposamen bat aurkezteko Nafarroako 

Cederna Garalur Elkarteak hainbat harreman izan zituen, 
Federazioak hala eskatuta, eta aldi berean, beste Tokiko Ekintza Talde 

2020.  

Nafarroako Gobernuko Turismo Zuzendaritza Nagusiak 2018an jarri zuen abian 
programa hori, 2.500 biztanletik beherako herrietako tokiko merkataritzari beren 

gozioak eraldatzeko prozesuan babesteko, laguntzeko eta prestatzeko zerbitzu bat 
eskaintze aldera, bezeroen, egoiliarren eta turisten beharrak aztertu eta horiei 

n aldeko apustua egin duten eta 
beren herrian eta inguruan errotze handia duten saltokiei lagundu nahi die.  

eremuetako dendariei lagun 
Programa hori CEINek kudeatzen 

Merkataritza Erakartzeko eta Antolatzeko Eskualde Plana (EAEP), Nafarroan 
indarraldian dagoen Merkataritzaren inguruko Legeari buruzkoa. Planak udal-

guneak edertzea, merkataritza-guneen hiri-
hobekuntza eta bestelako ekimenak sartzeko beharra planteatzen du.  

-mailari buruzko 



 

 

Merkataritza Erakartzeko eta Antolatzeko Plana (MEAP) Baztan
eskualdeetan.  

Hurbileko txikizkako merkataritza sustatzeko programan jasotako neurrietako bat 
Merkataritza Planen Diseinua da. Planak arreta berezia dio toki
udalerrietako merkataritza
duten zereginari. Neurri horrek, gainera,
Antolatzeko Planak (MEAP) izatera behartzen dituen foru

Beraz, MEAP bat merkataritza
multzoa da, merkataritza-eredu orekatua, eraginkorra eta kontsumitzaileen zerbitzura 
egonen dena ezartzeko.  

“Baztan-Bidasoa MEAP” planaren alderdi berritzaileena da bertan Baztan, Bidasoa eta 
Malerreka eskualdeetako ia udal guztiek parte hartzen dutela.
Cederna Garalur Elkartea arduratu da udalaz gaindiko plan horren sustapenaz.

2020an, Nafarroako Gobernuak MEAPa onartu ondoren, Cederna Garalur Elkartearen 
zeregina prozesu parte-hartzailea dinamizatzea izan zen, plana udal guztiei aurkeztuz.
Gainera, Cederna Garalur Elkarteak 2020ko otsailean, martxoan eta ekainean egin 
ziren bilerak koordinatu zituen; horren barnean, deialdiak bidali, dokumentazioa bildu 
eta azken erabakiak jasotzen zituzten aktak egin zituen.

Merkataritzaren eta esku
buruzko azterketa eta diagnostikoa.

2020an, Nafarroako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Zuzendaritza Nagusiak, 
Nafarroa-ATANAko IKT Klusterrarekin lankidetzan, azterlan hori jarri zuen abian, 
teknologia berriak eskuratze
zuzeneko eraginari dagokionez, merkataritza txikiak eta esku
duen egoera ezagutzeko. 
Eraldaketa Digitala Sustatzeko Zent

Diagnostikoa egin aitzin, Nafarroako Gobernuak Nafarroako Merkataritzaren 
Digitalizazioari buruzko online jardunaldi bat antolatu zuen uztailean. Jardunaldi 
horretan, merkataritza birtualerako jauzia arrakastaz egin zuten enpresa eta sal
txikiak aurkeztu ziren.  

Gerora, ATANAk diagnostikoa antolatu zuen; horretarako, aztertu ziren sektoreetako 
enpresei galdetegia bidali zien.
eta horietan txostengile izan ziren eskualde bakoitzeko

Cederna Garalur Elkarteak aktiboki lagundu 
hauek eginda:  

 Nafarroako merkataritzaren digitalizazioari buruzko jardunaldia.
Online.  

o Jardunaldiaren zabalpena lurraldeko enpresen artean
o Mahai-inguruan esku hartuko zuten enpresa txikiak bilatu:

(Iciz) aukeratu zen.
o Online bidezko jardunaldian esku hartu.
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Merkataritza Erakartzeko eta Antolatzeko Plana (MEAP) Baztan

Hurbileko txikizkako merkataritza sustatzeko programan jasotako neurrietako bat 
Merkataritza Planen Diseinua da. Planak arreta berezia dio toki-erakundeek beren 
udalerrietako merkataritza-jarduera antolatzeko, planifikatzeko eta dinamizatzeko 

Neurri horrek, gainera, udalak Merkataritza E
lanak (MEAP) izatera behartzen dituen foru-araudia jasotzen du.

Beraz, MEAP bat merkataritza-sektorea antolatu eta dinamizatzeko beharrezko neurri
eredu orekatua, eraginkorra eta kontsumitzaileen zerbitzura 

Bidasoa MEAP” planaren alderdi berritzaileena da bertan Baztan, Bidasoa eta 
Malerreka eskualdeetako ia udal guztiek parte hartzen dutela. 2019az geroztik, 

erna Garalur Elkartea arduratu da udalaz gaindiko plan horren sustapenaz.

2020an, Nafarroako Gobernuak MEAPa onartu ondoren, Cederna Garalur Elkartearen 
hartzailea dinamizatzea izan zen, plana udal guztiei aurkeztuz.

a Garalur Elkarteak 2020ko otsailean, martxoan eta ekainean egin 
ziren bilerak koordinatu zituen; horren barnean, deialdiak bidali, dokumentazioa bildu 
eta azken erabakiak jasotzen zituzten aktak egin zituen.  

Merkataritzaren eta esku-langintzaren sektorean izandako digitalizazio
buruzko azterketa eta diagnostikoa.  

2020an, Nafarroako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Zuzendaritza Nagusiak, 
ATANAko IKT Klusterrarekin lankidetzan, azterlan hori jarri zuen abian, 

teknologia berriak eskuratzeari eta horrek enpresaren lehiakortasunean izan dezakeen 
zuzeneko eraginari dagokionez, merkataritza txikiak eta esku-langintzak gaur egun 

 Informazio horrekin, asmoa da “Nafarroako Merkataritzaren 
Eraldaketa Digitala Sustatzeko Zentroa” diseinatzea.  

Diagnostikoa egin aitzin, Nafarroako Gobernuak Nafarroako Merkataritzaren 
Digitalizazioari buruzko online jardunaldi bat antolatu zuen uztailean. Jardunaldi 
horretan, merkataritza birtualerako jauzia arrakastaz egin zuten enpresa eta sal

Gerora, ATANAk diagnostikoa antolatu zuen; horretarako, aztertu ziren sektoreetako 
enpresei galdetegia bidali zien. Emaitzak lurraldeko 6 Focus Group-etan erakutsi ziren, 
eta horietan txostengile izan ziren eskualde bakoitzeko enpresa txikiak.

Cederna Garalur Elkarteak aktiboki lagundu zuen kanpaina honetan, honako zeregin 

Nafarroako merkataritzaren digitalizazioari buruzko jardunaldia.

Jardunaldiaren zabalpena lurraldeko enpresen artean.  
inguruan esku hartuko zuten enpresa txikiak bilatu:

(Iciz) aukeratu zen.  
Online bidezko jardunaldian esku hartu.  

Merkataritza Erakartzeko eta Antolatzeko Plana (MEAP) Baztan-Bidasoa 

Hurbileko txikizkako merkataritza sustatzeko programan jasotako neurrietako bat 
erakundeek beren 

jarduera antolatzeko, planifikatzeko eta dinamizatzeko 
Erakartzeko eta 

araudia jasotzen du.  

sektorea antolatu eta dinamizatzeko beharrezko neurri-
eredu orekatua, eraginkorra eta kontsumitzaileen zerbitzura 

Bidasoa MEAP” planaren alderdi berritzaileena da bertan Baztan, Bidasoa eta 
2019az geroztik, 

erna Garalur Elkartea arduratu da udalaz gaindiko plan horren sustapenaz.  

2020an, Nafarroako Gobernuak MEAPa onartu ondoren, Cederna Garalur Elkartearen 
hartzailea dinamizatzea izan zen, plana udal guztiei aurkeztuz. 

a Garalur Elkarteak 2020ko otsailean, martxoan eta ekainean egin 
ziren bilerak koordinatu zituen; horren barnean, deialdiak bidali, dokumentazioa bildu 

n izandako digitalizazio-mailari 

2020an, Nafarroako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Zuzendaritza Nagusiak, 
ATANAko IKT Klusterrarekin lankidetzan, azterlan hori jarri zuen abian, 

ari eta horrek enpresaren lehiakortasunean izan dezakeen 
langintzak gaur egun 

Informazio horrekin, asmoa da “Nafarroako Merkataritzaren 

Diagnostikoa egin aitzin, Nafarroako Gobernuak Nafarroako Merkataritzaren 
Digitalizazioari buruzko online jardunaldi bat antolatu zuen uztailean. Jardunaldi 
horretan, merkataritza birtualerako jauzia arrakastaz egin zuten enpresa eta saltoki 

Gerora, ATANAk diagnostikoa antolatu zuen; horretarako, aztertu ziren sektoreetako 
etan erakutsi ziren, 

enpresa txikiak.  

kanpaina honetan, honako zeregin 

Nafarroako merkataritzaren digitalizazioari buruzko jardunaldia. Uztailaren 21a. 

inguruan esku hartuko zuten enpresa txikiak bilatu: Liderlamp 



 

 

 Merkataritzaren eta esku
diagnostikoa.  

o Nafarroako Mendialdeko saltok
o Eztabaida-saiak zabaldu.
o Pirinioetako, Tafalla

Group-etarako txostengileak aukeratu
‘Lo que yo hago’ eta ‘Mayo Innotec' (biak Zangozan); Denok Bat 
(Merkatarien Federazioa); ‘Bertan Baztan’ dendarien elkartea (Baztan); 
Erletxo Denda (Otsagabia).

o Tafalla-Zangoza, Baztan
Group-etan esku hartu.

Ikastaroa: “Gizarte Berrikuntzarako Landa Eragilea”.

2020an, Toki Administrazioko Zuzendaritza Nagusiak eta Nafarroako Errealitate 
Sozialaren Behatokiak online ikastaro hori sustatu zuten, trebetasunak eta ezagutzak 
bereganatuko zituzten 30 lurralde
berri bat eratuko duten proie

Ikastaroa Estatuko El Hueco Elkarteak koordinatu zuen. Elkarte horrek landa
ekintzailetza sustatzen dihardu.

Ikastaroak 30 orduko iraupena izan zuen, material teorikoa eta adituen txostenak izan 
zituen, eta kasu praktikoak azaldu zi

Cederna Garalur Elkarteko 6 kidek esku hartu zuten; 5 garapen
ekintzailetza-proiektuaren teknikari arduradunak.

Iratiko Natura Bidea 

Iratiko Natura Bidea 43,9 Km
Zangozatik Uztarrozera do
Urrotz Hirian eta Lizoainibar
bateko trenbidearen trazatua berreskuratzea da, eta oinezkoentzako eta 
txirrindularientzako natura-

Proiektua Trantsizio Ekologikorako Ministerioak behin betiko onartu zain dago.
gain Udalaz gaindiko Proiektu Sektoriala (UPrS) onartu zen.

Cederna Garalur Elkartea proiektuaren sustatzaile nagusietako bat izan da, eta 
aktiboki parte hartzen du proiektuaren kudeaketan.
ziren:  

 Nasuvinsarekin lankidetza egikaritze
Ekologikorako Ministerioaren eskakizunak betez.

 Udalekin lankidetza ondarea lagatzeko, mantentzeko eta balioa ema
konpromisoak prestatzen.

 Arga ibai-parkearekin lotzeko proiektuaren jarraipena (Urbi ibaiaren zona, 
Uharte - Ustarrotz).

 Proiektuak Natura 2000 Sareari ez diola eragiten ziurtatzen duen ingurumen
txostena eskatzea. 
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Merkataritzaren eta esku-langintzaren sektoreko digitalizazio-

Nafarroako Mendialdeko saltoki txikietara galdetegia bidali.
saiak zabaldu.  

Pirinioetako, Tafalla-Zangozako, Baztan-Urdazubi-Sakanako 
etarako txostengileak aukeratu. Enpresa hauek esku hartu zuten: 

‘Lo que yo hago’ eta ‘Mayo Innotec' (biak Zangozan); Denok Bat 
(Merkatarien Federazioa); ‘Bertan Baztan’ dendarien elkartea (Baztan); 
Erletxo Denda (Otsagabia).  

Zangoza, Baztan-Udazubi-Sakana eta Pirinioetako 
etan esku hartu.  

Ikastaroa: “Gizarte Berrikuntzarako Landa Eragilea”.  

nistrazioko Zuzendaritza Nagusiak eta Nafarroako Errealitate 
Sozialaren Behatokiak online ikastaro hori sustatu zuten, trebetasunak eta ezagutzak 
bereganatuko zituzten 30 lurralde-eragileri prestakuntza emateko, landa
berri bat eratuko duten proiektuak garatze aldera.  

Ikastaroa Estatuko El Hueco Elkarteak koordinatu zuen. Elkarte horrek landa
ekintzailetza sustatzen dihardu.  

Ikastaroak 30 orduko iraupena izan zuen, material teorikoa eta adituen txostenak izan 
zituen, eta kasu praktikoak azaldu ziren.  

Cederna Garalur Elkarteko 6 kidek esku hartu zuten; 5 garapen
proiektuaren teknikari arduradunak.   

Iratiko Natura Bidea 43,9 Km-ko korridore berdea da, Nafarroako Pirinioaurrea 
Zangozatik Uztarrozera doana (Ledean, Irunberrin, Urraulbeitin, Agoitzen, Longidan, 
Urrotz Hirian eta Lizoainibar-Arriasgoitin barrena). Proiektuaren helburua Iratiko garai 
bateko trenbidearen trazatua berreskuratzea da, eta oinezkoentzako eta 

-bide bihurtzea.  

Proiektua Trantsizio Ekologikorako Ministerioak behin betiko onartu zain dago.
gain Udalaz gaindiko Proiektu Sektoriala (UPrS) onartu zen.  

Cederna Garalur Elkartea proiektuaren sustatzaile nagusietako bat izan da, eta 
du proiektuaren kudeaketan. 2020an ondorengo ildoak landu 

Nasuvinsarekin lankidetza egikaritze-proiektua lantzeko, MITECO
Ekologikorako Ministerioaren eskakizunak betez.  
Udalekin lankidetza ondarea lagatzeko, mantentzeko eta balioa ema
konpromisoak prestatzen.  

parkearekin lotzeko proiektuaren jarraipena (Urbi ibaiaren zona, 
Ustarrotz).  

Proiektuak Natura 2000 Sareari ez diola eragiten ziurtatzen duen ingurumen
  

-mailari buruzko 

i txikietara galdetegia bidali.  

Sakanako Focus 

Enpresa hauek esku hartu zuten: 
‘Lo que yo hago’ eta ‘Mayo Innotec' (biak Zangozan); Denok Bat 
(Merkatarien Federazioa); ‘Bertan Baztan’ dendarien elkartea (Baztan); 

Sakana eta Pirinioetako Focus 

nistrazioko Zuzendaritza Nagusiak eta Nafarroako Errealitate 
Sozialaren Behatokiak online ikastaro hori sustatu zuten, trebetasunak eta ezagutzak 

eragileri prestakuntza emateko, landa-ekonomia 

Ikastaroa Estatuko El Hueco Elkarteak koordinatu zuen. Elkarte horrek landa-

Ikastaroak 30 orduko iraupena izan zuen, material teorikoa eta adituen txostenak izan 

Cederna Garalur Elkarteko 6 kidek esku hartu zuten; 5 garapen-eragile eta 

ko korridore berdea da, Nafarroako Pirinioaurrea 
ana (Ledean, Irunberrin, Urraulbeitin, Agoitzen, Longidan, 

Proiektuaren helburua Iratiko garai 
bateko trenbidearen trazatua berreskuratzea da, eta oinezkoentzako eta 

Proiektua Trantsizio Ekologikorako Ministerioak behin betiko onartu zain dago. Horrez 

Cederna Garalur Elkartea proiektuaren sustatzaile nagusietako bat izan da, eta 
2020an ondorengo ildoak landu 

proiektua lantzeko, MITECO-Trantsizio 

Udalekin lankidetza ondarea lagatzeko, mantentzeko eta balioa emateko 

parkearekin lotzeko proiektuaren jarraipena (Urbi ibaiaren zona, 

Proiektuak Natura 2000 Sareari ez diola eragiten ziurtatzen duen ingurumen-



 

 

 Iratiko Natura Bidea Xplora Sarea
 Lankidetza Nafarroako Gobernuko Turismo Zuzendaritza Nagusiarekin eta 

Espainiako Trenbideen Fundazioarekin, bide hori Anaya argitaletxearen Bide 
Berdeen Gida berrian sartzeko (iparraldeko liburukia).

 Lankidetza Nafarroako Gobernuko Turismo 
Natura Bidea gobernuaren webgunean sartzeko, ‘Bide Berdeak’ atalean.

Irunberriko Arroilen interpretazio

Beste urte batzuetan bezala, 2020an Cederna Garalur Elkarteak Irunberriko Arroilen 
Interpretazio Zentroaren jarduerak kudeatzen eta koordinatzen lagundu zuen; besteak 
beste, turismo-agentzia, ingurumen
Informazioko Gunearen kudeaketa.

Izaganet, telekomunikazioen operadore publikoa.

Udalerrian belaunaldi berriko band
zegoenez, Urrotz Hiriko Udalak telekomunikazioetako operadore publiko gisa eratzeko 
kontsulta hasi zuen 2020an.

Ondoren, proposamen horri I
beraz, proiektua eskualde-mailako bihurtu zen.

2020ko bigarren erdian, Urroz Hiria izan zen ekimen berriaren buru. I
Mankomunitatea telekomunikazio
Naserticekin, Nafarroako Unibertsitate Publikoarekin eta SISNET operador
udalerrietan sareko azpiegiturak hedatzeko azterketa koordinatu zen.
Mankomunitateak proiektuaren azterketa teknikoa eta ekonomikoa 2021erako prest 
izatea espero du.   

Bestalde, Cederna Garalur Elkarteak udalari lagundu zion proiektua Nafa
Gobernuko Proiektu Estrategikoetako Zuzendaritza Nagusiari aurkezten, baita sare
proiektuarako finantzaketa bilatzen ere.

Izaganet operadorearen telekomunikazio
Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Minister
aurkeztutako proposamenetako bat da, despopulazioaren aurka borrokatzeko abian 
egon zitezkeen proiektu bultzatzaileak identifikatzeko.

Jardunaldiak ordezkaritza gisa.

Atal honetan hirugarrenek antolatutako jardunaldiak sartu d
Garalur Elkarteak tokiko agintari baten ordezkari gisa parte hartu edo babestu ditu.
Jardunaldi horiek izan ziren:

 Despopulazioari buruzko jardunaldiak.
(Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioa) 
otsailaren 28-29an.

 Europako lankidetza
toki-erakundeentzako laguntzak aurkezteko jardunaldia.
Herritarrekiko Harremanetako kontseilaritza.
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Iratiko Natura Bidea Xplora Sarean txertatzea.  
Lankidetza Nafarroako Gobernuko Turismo Zuzendaritza Nagusiarekin eta 
Espainiako Trenbideen Fundazioarekin, bide hori Anaya argitaletxearen Bide 
Berdeen Gida berrian sartzeko (iparraldeko liburukia).  
Lankidetza Nafarroako Gobernuko Turismo Zuzendaritza Nagusiarekin, Iratiko 
Natura Bidea gobernuaren webgunean sartzeko, ‘Bide Berdeak’ atalean.

Irunberriko Arroilen interpretazio-zentroa.  

Beste urte batzuetan bezala, 2020an Cederna Garalur Elkarteak Irunberriko Arroilen 
n jarduerak kudeatzen eta koordinatzen lagundu zuen; besteak 

agentzia, ingurumen-sentsibilizazioko jardunaldiak edo Turismo 
Informazioko Gunearen kudeaketa.  

Izaganet, telekomunikazioen operadore publikoa.  

Udalerrian belaunaldi berriko banda zabaleko sareak hedatzeko aukerarik ez 
zegoenez, Urrotz Hiriko Udalak telekomunikazioetako operadore publiko gisa eratzeko 
kontsulta hasi zuen 2020an.  

Ondoren, proposamen horri Itzaga eskualdeko beste hiru udal atxiki zitzaizkion, eta, 
mailako bihurtu zen.  

2020ko bigarren erdian, Urroz Hiria izan zen ekimen berriaren buru. I
Mankomunitatea telekomunikazio-operadore bihurtzeko aukera aztertu zen, eta 
Naserticekin, Nafarroako Unibertsitate Publikoarekin eta SISNET operador
udalerrietan sareko azpiegiturak hedatzeko azterketa koordinatu zen.
Mankomunitateak proiektuaren azterketa teknikoa eta ekonomikoa 2021erako prest 

Bestalde, Cederna Garalur Elkarteak udalari lagundu zion proiektua Nafa
Gobernuko Proiektu Estrategikoetako Zuzendaritza Nagusiari aurkezten, baita sare
proiektuarako finantzaketa bilatzen ere.  

Izaganet operadorearen telekomunikazio-sare publikoa MINTECOren (Trantsizio 
Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioa) Intereseko Adierazpenei 
aurkeztutako proposamenetako bat da, despopulazioaren aurka borrokatzeko abian 
egon zitezkeen proiektu bultzatzaileak identifikatzeko. 

Jardunaldiak ordezkaritza gisa.  

Atal honetan hirugarrenek antolatutako jardunaldiak sartu dira, eta horietara Cederna 
Garalur Elkarteak tokiko agintari baten ordezkari gisa parte hartu edo babestu ditu.
Jardunaldi horiek izan ziren:  

Despopulazioari buruzko jardunaldiak. Nafarroako Gobernuak eta NUKFk 
(Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioa) antolatuta. Iruñean, 2020ko 

29an.  

Europako lankidetza-jarduerak eta “Europa herritarrekin” programa bultzatzeko 
erakundeentzako laguntzak aurkezteko jardunaldia. 

Herritarrekiko Harremanetako kontseilaritza. Uztailaren 28a.  

Lankidetza Nafarroako Gobernuko Turismo Zuzendaritza Nagusiarekin eta 
Espainiako Trenbideen Fundazioarekin, bide hori Anaya argitaletxearen Bide 

Zuzendaritza Nagusiarekin, Iratiko 
Natura Bidea gobernuaren webgunean sartzeko, ‘Bide Berdeak’ atalean.  

Beste urte batzuetan bezala, 2020an Cederna Garalur Elkarteak Irunberriko Arroilen 
n jarduerak kudeatzen eta koordinatzen lagundu zuen; besteak 

sentsibilizazioko jardunaldiak edo Turismo 

a zabaleko sareak hedatzeko aukerarik ez 
zegoenez, Urrotz Hiriko Udalak telekomunikazioetako operadore publiko gisa eratzeko 

zaga eskualdeko beste hiru udal atxiki zitzaizkion, eta, 

2020ko bigarren erdian, Urroz Hiria izan zen ekimen berriaren buru. Itzagako 
operadore bihurtzeko aukera aztertu zen, eta 

Naserticekin, Nafarroako Unibertsitate Publikoarekin eta SISNET operadorearekin 
udalerrietan sareko azpiegiturak hedatzeko azterketa koordinatu zen. Itzagako 
Mankomunitateak proiektuaren azterketa teknikoa eta ekonomikoa 2021erako prest 

Bestalde, Cederna Garalur Elkarteak udalari lagundu zion proiektua Nafarroako 
Gobernuko Proiektu Estrategikoetako Zuzendaritza Nagusiari aurkezten, baita sare-

sare publikoa MINTECOren (Trantsizio 
ioa) Intereseko Adierazpenei 

aurkeztutako proposamenetako bat da, despopulazioaren aurka borrokatzeko abian 

ira, eta horietara Cederna 
Garalur Elkarteak tokiko agintari baten ordezkari gisa parte hartu edo babestu ditu. 

Nafarroako Gobernuak eta NUKFk 
Iruñean, 2020ko 

jarduerak eta “Europa herritarrekin” programa bultzatzeko 
 Antolatzailea: 



 

 

 Webinar: “EBko Next Generation funtsak eta Nafarroan izan dezaketen 
eragina”. Antolatzailea:
Zuzendaritza Nagusia eta Nafarroako Unibertsitate Publikoa.

 Webinar: “Digitalising Rural Areas”.
Zuzendaritza Nagusia eta Topaketarako Foru Iraunkiorrak.

“Kafe konpondu” lantegia.

Altsasuko Udalak finantzatzen ditu ekonomia zirkularreko tailer horiek, eta Batuta 
Sakana elkartearekin lankidetzan burutzen dira.
pertsonek bizikletak, altzariak eta bestelako objektuak konpontzen ikas dezaten dute 
helburu, horien bizitza baliagarria luzatze aldera.

Cederna Garalur Elkarteak udalari laguntzen dio tailerrak antolatzen, baita horien 
kudeaketa administratiboan ere, aurrekontuaren eta gauzatzearen kontrola eginez.

Kintoan Barna 

‘Kintoan Barna' mugaz gaindiko lankidetza
Frantziako 13 bazkidek parte hartzen dute; horien artean daude Esteribarko U
Zubiriko eta Larrasoañako kontzejuak, eta Eugiko kontzejua, taldeburu gisa 
diharduena.  

2,8 milioi euroko aurrekontuarekin, proiektu honen helburua da Donibane Garazi
Kintoa-Iruñea korridore geografikoa helmuga turistiko bihurtzea, baliabide natural 
identitarioen balorizazioari, ondareari, historia erkideari eta gastronomiari lotuta, eta, 
horrela, tokiko garapen sozioekonomikoari laguntzea, eta despopulazioa saihestea.

2020an, Cederna Garalur Elkarteak Esteribarko Udalean ekintzak inplementatzen 
lagundu zuen: Esteribarko hegoaldeko ibilbideak eta Argako zubiak egokitzen.

Klimaren eta energiaren aldeko alkateen ituna.

Europako ekimen bat da. Horren bitartez, tokiko gobernuek erantzukidetasuna hartzen 
dute berotegi-efektuko gasak murrizteko, eta ik
aldaketa arintzeko, klima-aldaketara egokitzeko eta energia
Nafarroan, ekimen hori LURSAREA NASUVINSAk bultzatzen du, LIFE NAdapta 
proiektu europarraren barruan.

2020an, ekimen hori “Landa Garap
sartu zen. Proiektu horretan, Cederna Garalur Elkarteaz gain, TEDER eta Nafarroako 
Erdialdea partzuergoek eta LURSAREA Lurralde Garapenerako Agentziak ere parte 
hartu zuten.  

2020aren bukaeran, Nafarroako Men
ekimenarekin.  

Kontagailu berdeak.  

Kontagailuak Nafarroako Gobernuko Turismo eta Merkataritza Zuzendaritza Nagusiak 
sustatutako programa pilotua da. Xedea du Foru Komunitateko kirol
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“EBko Next Generation funtsak eta Nafarroan izan dezaketen 
Antolatzailea: Nafarroako Gobernuko Kanpo Ekintzarako 

Zuzendaritza Nagusia eta Nafarroako Unibertsitate Publikoa. Irailaren 34a.

“Digitalising Rural Areas”. Antolatzailea: Kanpo Ekintzarako 
Zuzendaritza Nagusia eta Topaketarako Foru Iraunkiorrak. Urriaren 9a.

“Kafe konpondu” lantegia.  

Altsasuko Udalak finantzatzen ditu ekonomia zirkularreko tailer horiek, eta Batuta 
Sakana elkartearekin lankidetzan burutzen dira. Herritar guztiei zuzenduta daude eta 
pertsonek bizikletak, altzariak eta bestelako objektuak konpontzen ikas dezaten dute 
helburu, horien bizitza baliagarria luzatze aldera.  

Cederna Garalur Elkarteak udalari laguntzen dio tailerrak antolatzen, baita horien 
kudeaketa administratiboan ere, aurrekontuaren eta gauzatzearen kontrola eginez.

‘Kintoan Barna' mugaz gaindiko lankidetza-proiektu europarra da, eta Nafarroako eta 
Frantziako 13 bazkidek parte hartzen dute; horien artean daude Esteribarko U
Zubiriko eta Larrasoañako kontzejuak, eta Eugiko kontzejua, taldeburu gisa 

2,8 milioi euroko aurrekontuarekin, proiektu honen helburua da Donibane Garazi
Iruñea korridore geografikoa helmuga turistiko bihurtzea, baliabide natural 

identitarioen balorizazioari, ondareari, historia erkideari eta gastronomiari lotuta, eta, 
horrela, tokiko garapen sozioekonomikoari laguntzea, eta despopulazioa saihestea.

2020an, Cederna Garalur Elkarteak Esteribarko Udalean ekintzak inplementatzen 
Esteribarko hegoaldeko ibilbideak eta Argako zubiak egokitzen.

Klimaren eta energiaren aldeko alkateen ituna.  

Europako ekimen bat da. Horren bitartez, tokiko gobernuek erantzukidetasuna hartzen 
efektuko gasak murrizteko, eta ikuspegi komun bat hartzen dute klima

aldaketara egokitzeko eta energia-pobreziari aurre egiteko.
Nafarroan, ekimen hori LURSAREA NASUVINSAk bultzatzen du, LIFE NAdapta 
proiektu europarraren barruan. 

2020an, ekimen hori “Landa Garapen Jasangarria” lankidetza-proiektuaren barnean 
sartu zen. Proiektu horretan, Cederna Garalur Elkarteaz gain, TEDER eta Nafarroako 
Erdialdea partzuergoek eta LURSAREA Lurralde Garapenerako Agentziak ere parte 

2020aren bukaeran, Nafarroako Mendialdeko 71 udalerrik egin zuten bat 

Kontagailuak Nafarroako Gobernuko Turismo eta Merkataritza Zuzendaritza Nagusiak 
sustatutako programa pilotua da. Xedea du Foru Komunitateko kirol- 

“EBko Next Generation funtsak eta Nafarroan izan dezaketen 
Nafarroako Gobernuko Kanpo Ekintzarako 

Irailaren 34a.  

Kanpo Ekintzarako 
Urriaren 9a.  

Altsasuko Udalak finantzatzen ditu ekonomia zirkularreko tailer horiek, eta Batuta 
rritar guztiei zuzenduta daude eta 

pertsonek bizikletak, altzariak eta bestelako objektuak konpontzen ikas dezaten dute 

Cederna Garalur Elkarteak udalari laguntzen dio tailerrak antolatzen, baita horien 
kudeaketa administratiboan ere, aurrekontuaren eta gauzatzearen kontrola eginez.  

proiektu europarra da, eta Nafarroako eta 
Frantziako 13 bazkidek parte hartzen dute; horien artean daude Esteribarko Udala, 
Zubiriko eta Larrasoañako kontzejuak, eta Eugiko kontzejua, taldeburu gisa 

2,8 milioi euroko aurrekontuarekin, proiektu honen helburua da Donibane Garazi-
Iruñea korridore geografikoa helmuga turistiko bihurtzea, baliabide natural eta 

identitarioen balorizazioari, ondareari, historia erkideari eta gastronomiari lotuta, eta, 
horrela, tokiko garapen sozioekonomikoari laguntzea, eta despopulazioa saihestea.  

2020an, Cederna Garalur Elkarteak Esteribarko Udalean ekintzak inplementatzen 
Esteribarko hegoaldeko ibilbideak eta Argako zubiak egokitzen. 

Europako ekimen bat da. Horren bitartez, tokiko gobernuek erantzukidetasuna hartzen 
uspegi komun bat hartzen dute klima-

pobreziari aurre egiteko. 
Nafarroan, ekimen hori LURSAREA NASUVINSAk bultzatzen du, LIFE NAdapta 

proiektuaren barnean 
sartu zen. Proiektu horretan, Cederna Garalur Elkarteaz gain, TEDER eta Nafarroako 
Erdialdea partzuergoek eta LURSAREA Lurralde Garapenerako Agentziak ere parte 

dialdeko 71 udalerrik egin zuten bat 

Kontagailuak Nafarroako Gobernuko Turismo eta Merkataritza Zuzendaritza Nagusiak 
 eta aisia-ibilbide 



 

 

nagusietara sartzen eta horiek erabiltzen dituzten pertsonen kopurua zenbatzea, baita 
naturagune esanguratsuetara joaten direnen kopurua ere; besteak beste, Xorroxin ur
jauzia (Erratzu, Baztan), eta Urederra iturburua (Urbasa mendilerroa).

Horretarako, sentsoredun gailua
ibilgailu motoduna) eta horien noranzkoa hautemateko helburuarekin.
kontagailu jarri dira zenbait bidetan.
Doneztebe (Bidasoaren Natura Bidea); Xor
Natura Bidea); Aralar mendilerroa; Aurizberri eta Elo (Donejakue bidea); Irunberri 
(Iratiren Natura Bidea). 
adierazleak tresna informatiko baten bidez daude eskuragar

2019az geroztik, Cederna Garalur Elkarteak Elo, Irunberri, Aurizberri, Xorroxin ur
eta Doneztebeko kontagailuetako erabilera
txirrindulariak eta autoak.  

KULTURGUNEA.  

‘Kulturgunea’ Agoizko Udaleko
jaietako egitaraua koordinatzeaz arduratzen da.
teknikoko kidea da, eta hala izanik, aldizkako lan

Laguntzak eta dirulaguntzak.

Atal honetan Cederna Garalur Elkarteak hainbat laguntza eta dirulaguntza deialdirekin 
lotuta egin dituen jarduerak sartzen dira. Deialdi horietatik gehienak Nafarroako 
Gobernuak kudeatzen ditu, nahiz eta badiren nazio
laguntzak kasu.  

Elkarteak ondorengo eginkizunak betetzen ditu eskuarki:
pribatuei laguntzetarako deialdiak posta elektronikoz, whatsappez edo eskualdeko 
blogen bidez (Zangozako Agentziaren kasua, esaterako) zabaldu; proiektu zehatzak 
bateratzeko deialdiak aztertu; oroitidazki baloratuak prestatu.

Jarraian, laguntzetako batzuk aipatzen dira, hedapen
izapidetze-ekintzetan banatuta:

 Zabalpenerako ekintzak:
o Turismo-arloko ETEei eta saltokiei laguntzak.
o 25 milioi euroko ezohiko funts bat sortzea, koronabirusaren osasun

krisiak eragindako eraginari aurre egiteko.
 Aholkularitza eta izapidetze telematikoa:

aurkeztu eta kudeatu:
o 2020 natura

Leurtzako urtegia.
justifikatzeko memoria egitean egindako akatsak zuzentzeko eskaerari 
erantzutea. 

o Nekazaritzako elikagaien industrian inbertsioak 
o Artisau-lantegiak eta artisau

laguntzak. NAO 150, uztailaren 9a.
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zen eta horiek erabiltzen dituzten pertsonen kopurua zenbatzea, baita 
naturagune esanguratsuetara joaten direnen kopurua ere; besteak beste, Xorroxin ur
jauzia (Erratzu, Baztan), eta Urederra iturburua (Urbasa mendilerroa).  

Horretarako, sentsoredun gailuak jarri dira, erabiltzaile-mota (ibiltaria, bizikleta edo 
ibilgailu motoduna) eta horien noranzkoa hautemateko helburuarekin.
kontagailu jarri dira zenbait bidetan. Nafarroako Mendialdean 7 kontagailu daude:
Doneztebe (Bidasoaren Natura Bidea); Xorroxin ur-jauzia; Lekunberri (Plazolaren 
Natura Bidea); Aralar mendilerroa; Aurizberri eta Elo (Donejakue bidea); Irunberri 

 Denbora errealean hartutako datuak eta metatutako 
adierazleak tresna informatiko baten bidez daude eskuragarri linean.  

2019az geroztik, Cederna Garalur Elkarteak Elo, Irunberri, Aurizberri, Xorroxin ur
eta Doneztebeko kontagailuetako erabilera-adierazleak jaso ditu hilero: oinezkoak, 

 

‘Kulturgunea’ Agoizko Udaleko Kultur Mahaia da, eta herriko kultur jarduerak eta 
jaietako egitaraua koordinatzeaz arduratzen da. Cederna Garalur Elkartea mahai 
teknikoko kidea da, eta hala izanik, aldizkako lan-bileretan esku hartzen du.

Laguntzak eta dirulaguntzak.  

rna Garalur Elkarteak hainbat laguntza eta dirulaguntza deialdirekin 
lotuta egin dituen jarduerak sartzen dira. Deialdi horietatik gehienak Nafarroako 
Gobernuak kudeatzen ditu, nahiz eta badiren nazio-mailako deialdi batzuk, IDAEren 

eak ondorengo eginkizunak betetzen ditu eskuarki: erakunde publikoei zein 
pribatuei laguntzetarako deialdiak posta elektronikoz, whatsappez edo eskualdeko 
blogen bidez (Zangozako Agentziaren kasua, esaterako) zabaldu; proiektu zehatzak 

k aztertu; oroitidazki baloratuak prestatu.  

Jarraian, laguntzetako batzuk aipatzen dira, hedapen-ekintzetan eta aholkularitza
ekintzetan banatuta:  

Zabalpenerako ekintzak:  
arloko ETEei eta saltokiei laguntzak. NAO 221, irailaren 2

25 milioi euroko ezohiko funts bat sortzea, koronabirusaren osasun
krisiak eragindako eraginari aurre egiteko. NAO 138, ekainaren 23a.

Aholkularitza eta izapidetze telematikoa: oroitidazkiak idatzi eta espedienteak 
aurkeztu eta kudeatu:  

2020 natura-eremuen erabilera publiko jasangarria sustatzeko deialdia.
Leurtzako urtegia. Eginkizunak: Laguntzak aurkeztean eta laguntzak 
justifikatzeko memoria egitean egindako akatsak zuzentzeko eskaerari 

 
Nekazaritzako elikagaien industrian inbertsioak egiteko laguntzak, 2019.

lantegiak eta artisau-enpresen ekipamenduak modernizatzeko 
NAO 150, uztailaren 9a. Espediente bat izapidetu

zen eta horiek erabiltzen dituzten pertsonen kopurua zenbatzea, baita 
naturagune esanguratsuetara joaten direnen kopurua ere; besteak beste, Xorroxin ur-

 

mota (ibiltaria, bizikleta edo 
ibilgailu motoduna) eta horien noranzkoa hautemateko helburuarekin. Hainbat 

Nafarroako Mendialdean 7 kontagailu daude: 
jauzia; Lekunberri (Plazolaren 

Natura Bidea); Aralar mendilerroa; Aurizberri eta Elo (Donejakue bidea); Irunberri 
Denbora errealean hartutako datuak eta metatutako 

2019az geroztik, Cederna Garalur Elkarteak Elo, Irunberri, Aurizberri, Xorroxin ur-jauzi 
adierazleak jaso ditu hilero: oinezkoak, 

Kultur Mahaia da, eta herriko kultur jarduerak eta 
Cederna Garalur Elkartea mahai 

bileretan esku hartzen du. 

rna Garalur Elkarteak hainbat laguntza eta dirulaguntza deialdirekin 
lotuta egin dituen jarduerak sartzen dira. Deialdi horietatik gehienak Nafarroako 

mailako deialdi batzuk, IDAEren 

erakunde publikoei zein 
pribatuei laguntzetarako deialdiak posta elektronikoz, whatsappez edo eskualdeko 
blogen bidez (Zangozako Agentziaren kasua, esaterako) zabaldu; proiektu zehatzak 

ekintzetan eta aholkularitza- edo 

NAO 221, irailaren 29a.  
25 milioi euroko ezohiko funts bat sortzea, koronabirusaren osasun-

NAO 138, ekainaren 23a.  
oroitidazkiak idatzi eta espedienteak 

eremuen erabilera publiko jasangarria sustatzeko deialdia. 
Laguntzak aurkeztean eta laguntzak 

justifikatzeko memoria egitean egindako akatsak zuzentzeko eskaerari 

egiteko laguntzak, 2019.  
enpresen ekipamenduak modernizatzeko 

Espediente bat izapidetu zen.  



 

 

o Merkataritza Elkarteak sustatzeko eta kudeatzeko deialdia, 2020.
173, Abuztuaren 6a.

o Txikizkako merkataritza lehiakor bihurtzeko eta digitalizatzeko, eta 
merkataritzaren arloan ekintzailetza sustatzeko laguntzak.
uztailaren 3a.

o Turismo-arloko ETEei eta saltokiei laguntzak.
espediente prestatu eta izapidetzea.

o Landetxe bat irekitzea.
o Nafarroako nekazaritzako ustiategien erregistroan (NNUE) izena 

ematea. Espediente bat izapidetua.
o Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa:

Sariak, 2020.
o Ekipoak eta lantokiak egokitzen inbertsioak egiteko laguntzak, 2020.

NAO 161, uztailaren 22a.
o Enpresentzako hasierako gastuetarako laguntzak, 2020.

uztailaren 31.
o Familia-ustiategien titularrentzako laguntzak, nekazaritzakoak ez diren 

enpresak sortuz dibertsifikatzeko edo nekazaritzako enpresetan 
inbertsioak egiteko.
neurriak.   

Landa Eremuko Emakumeen B

Sariketa horiek, Nekazaritza eta Ingurumen Ministerioak antolatutakoek, helburua dute 
landa-eremuko emakume ekintzaileak buru dituzten proiektu original eta berritzaileak 
saritzea, nekazaritza-jardueretan eta jarduera os
dibertsifikatzen laguntzen duten nekazaritzako elikagaien jardueretan oinarrituta.

2020an, Cederna Garalur Elkarteak sariketa horien deialdia zabaldu zuen, emailing 
bidezko kanpainen bidez eta sare sozialetan argitaratuz.

horrez gain, Mendialdean duen Eskualdeko Garapen Agentziaren bitartez, Kristina 
Saraleguiren hautagaitza aurkeztu zen. Leitzako ekintzailea da Kristina, eta tokiko arto 
barietate batekin egindako talo ekologikoak ekoizten eta bilgarriratuta merkaturatzen
ditu.  

LANDARTE.  

Landa-inguruneko kultura-
Kultura, Kirol eta Gazteria Departamentuak sustatua. Programak tokiko biztanleek 
proiektu sortzaile eta artistikoen garapenean parte hartzea bilatzen du.

2020an, programa horrek Cederna Garalur Elkarteak babestutako hiru proiekturi eman 
zien laguntza:  

  “Mendigatxaren gutunak” (Bidankoze); lurraldearen, memoriaren, hizkeraren 
eta afektuen arteko loturak aztertzen ditu, eta Mariano Mendigatxa ikastunaren 
mende hasierako korrespondentziaren eta orainaren arteko kidetasunak 
bilatzen ditu. Horrez gain, Agentziak proiektuaren aurkezpenean esku hartu 
zuen.  
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Merkataritza Elkarteak sustatzeko eta kudeatzeko deialdia, 2020.
173, Abuztuaren 6a. Bi espediente izapidetu ziren.  
Txikizkako merkataritza lehiakor bihurtzeko eta digitalizatzeko, eta 
merkataritzaren arloan ekintzailetza sustatzeko laguntzak.
uztailaren 3a. Bost espediente izapidetu ziren.  

arloko ETEei eta saltokiei laguntzak. NAO 221, irailaren 29a.
espediente prestatu eta izapidetzea.  
Landetxe bat irekitzea.  
Nafarroako nekazaritzako ustiategien erregistroan (NNUE) izena 

Espediente bat izapidetua.  
Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa: Estatuko Artisautza
Sariak, 2020. Espediente bat izapidetua.  
Ekipoak eta lantokiak egokitzen inbertsioak egiteko laguntzak, 2020.
NAO 161, uztailaren 22a. Espediente bat izapidetua.  
Enpresentzako hasierako gastuetarako laguntzak, 2020.
uztailaren 31. Espediente bat izapidetua.  

ustiategien titularrentzako laguntzak, nekazaritzakoak ez diren 
enpresak sortuz dibertsifikatzeko edo nekazaritzako enpresetan 
inbertsioak egiteko. Nafarroako 2014-2020 LGP programako 6.2 eta 6.4 

Landa Eremuko Emakumeen Berrikuntzarako Bikaintasun Sariak.  

Sariketa horiek, Nekazaritza eta Ingurumen Ministerioak antolatutakoek, helburua dute 
eremuko emakume ekintzaileak buru dituzten proiektu original eta berritzaileak 

jardueretan eta jarduera osagarrietan, eta ekonomia
dibertsifikatzen laguntzen duten nekazaritzako elikagaien jardueretan oinarrituta.

2020an, Cederna Garalur Elkarteak sariketa horien deialdia zabaldu zuen, emailing 
bidezko kanpainen bidez eta sare sozialetan argitaratuz.  

horrez gain, Mendialdean duen Eskualdeko Garapen Agentziaren bitartez, Kristina 
Saraleguiren hautagaitza aurkeztu zen. Leitzako ekintzailea da Kristina, eta tokiko arto 
barietate batekin egindako talo ekologikoak ekoizten eta bilgarriratuta merkaturatzen

-berrikuntzako programa bat da, Nafarroako Gobernuko 
Kultura, Kirol eta Gazteria Departamentuak sustatua. Programak tokiko biztanleek 
proiektu sortzaile eta artistikoen garapenean parte hartzea bilatzen du. 

n, programa horrek Cederna Garalur Elkarteak babestutako hiru proiekturi eman 

“Mendigatxaren gutunak” (Bidankoze); lurraldearen, memoriaren, hizkeraren 
eta afektuen arteko loturak aztertzen ditu, eta Mariano Mendigatxa ikastunaren 

sierako korrespondentziaren eta orainaren arteko kidetasunak 
Horrez gain, Agentziak proiektuaren aurkezpenean esku hartu 

Merkataritza Elkarteak sustatzeko eta kudeatzeko deialdia, 2020. NAO 

Txikizkako merkataritza lehiakor bihurtzeko eta digitalizatzeko, eta 
merkataritzaren arloan ekintzailetza sustatzeko laguntzak. NAO 146, 

NAO 221, irailaren 29a. 4 

Nafarroako nekazaritzako ustiategien erregistroan (NNUE) izena 

Estatuko Artisautza 

Ekipoak eta lantokiak egokitzen inbertsioak egiteko laguntzak, 2020. 

Enpresentzako hasierako gastuetarako laguntzak, 2020. NAO 169, 

ustiategien titularrentzako laguntzak, nekazaritzakoak ez diren 
enpresak sortuz dibertsifikatzeko edo nekazaritzako enpresetan 

2020 LGP programako 6.2 eta 6.4 

Sariketa horiek, Nekazaritza eta Ingurumen Ministerioak antolatutakoek, helburua dute 
eremuko emakume ekintzaileak buru dituzten proiektu original eta berritzaileak 

agarrietan, eta ekonomia-jarduera 
dibertsifikatzen laguntzen duten nekazaritzako elikagaien jardueretan oinarrituta.  

2020an, Cederna Garalur Elkarteak sariketa horien deialdia zabaldu zuen, emailing 

horrez gain, Mendialdean duen Eskualdeko Garapen Agentziaren bitartez, Kristina 
Saraleguiren hautagaitza aurkeztu zen. Leitzako ekintzailea da Kristina, eta tokiko arto 
barietate batekin egindako talo ekologikoak ekoizten eta bilgarriratuta merkaturatzen 

berrikuntzako programa bat da, Nafarroako Gobernuko 
Kultura, Kirol eta Gazteria Departamentuak sustatua. Programak tokiko biztanleek 

  

n, programa horrek Cederna Garalur Elkarteak babestutako hiru proiekturi eman 

“Mendigatxaren gutunak” (Bidankoze); lurraldearen, memoriaren, hizkeraren 
eta afektuen arteko loturak aztertzen ditu, eta Mariano Mendigatxa ikastunaren 

sierako korrespondentziaren eta orainaren arteko kidetasunak 
Horrez gain, Agentziak proiektuaren aurkezpenean esku hartu 



 

 

  “#SADA. Memoria / Harrotasuna / Geroa” (Sada); horretan, sustatzaileek 
mapaketa egin dute hiru mailatan 
honetan ardoarekin lotuta dauden nekazaritza

 Lizoain-Arriasgoitiko “La Plaga” proiektua; eztiaren, erleen eta ezkurren 
inguruko errezetak, erabilerak eta esperientziak biltzen ditu, narrazio kolektibo 
eta parte-hartzailea sortzeko.

Horrez gain, Cederna Garalur Elkarteak finantziazio
Kaseda, Ezporogi, Gabarderal, Xabier, Leatxe, Lerga eta Rocaforteko 
proposamenetarako.  

Langileak aukeratzeko prozesuak.

Cederna Garalur Elkarteak laguntza ematen die erakunde publiko eta pribatuei 
langileak aukeratzeko prozesuetan.
horietan hartu zuen esku:  

 Aurizko Udala: Baso
prozesuetarako lagunt

 Turismo-laguntzailea Zangozako Turismo Bulegorako.
jasotzen zituen plegua berrikusi; deialdia zabaldu; hautagai
barematu, langileak aukeratzeko probak prestatzea eta horietan parte hartu.

 Beintza-Labaien, Donamaria, Oi
administrari bat kontratatu.
mahaian esku hartu.

 Baztango Balleko Etxea.
Lansareren deialdiaren bidez, toki
Eginkizunak: laguntzak eskatu, izapidetu eta horien jarraipena egin; enplegu
eskaintza prestatu; CVak jaso eta barematu; ebaluazio epai
hartu.  

 Eslabako Udala. 
informazioa emateko langilea kontratatzeko laguntzak bilatu.

 Erroibarko Udala: baso
laguntza.  

 Esteribarko Udala.
anitzetarako 3 langile kontratatze
turismo-informazioko gunerako.
lanpostuetarako.  

 Irurtzungo Udala. Udarako igerilekuetarako soroslea eta mantentze
langile aukeratu. Eginkizunak:

 Irurtzungo Udala. Ikastetxe publikoan atezain
Eginkizunak: test-motako probak prestatu.

 Lesakako Udala. 
udalerrian duten egoerari buruzko azterketa 
kontratatu. Eginkizunak:
esku hartu.  

 Luzaideko Udala. 
informazio-gunearen arretarako, harrerarako eta bisitetarako langile
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“#SADA. Memoria / Harrotasuna / Geroa” (Sada); horretan, sustatzaileek 
mapaketa egin dute hiru mailatan –Egiturak, eragileak eta prozesuak
honetan ardoarekin lotuta dauden nekazaritza-azpiegiturei buruz.

Arriasgoitiko “La Plaga” proiektua; eztiaren, erleen eta ezkurren 
inguruko errezetak, erabilerak eta esperientziak biltzen ditu, narrazio kolektibo 

hartzailea sortzeko. 

Horrez gain, Cederna Garalur Elkarteak finantziazio-iturriak bilatu zituen Oibar, 
Kaseda, Ezporogi, Gabarderal, Xabier, Leatxe, Lerga eta Rocaforteko 

Langileak aukeratzeko prozesuak.  

teak laguntza ematen die erakunde publiko eta pribatuei 
langileak aukeratzeko prozesuetan. 2020an, Cederna Garalur Elkarteak prozesu 

 

Baso-langilea eta zerbitzu anitzetarako langilea hautatzeko 
prozesuetarako laguntza.  

laguntzailea Zangozako Turismo Bulegorako. Kontratazio
jasotzen zituen plegua berrikusi; deialdia zabaldu; hautagai
barematu, langileak aukeratzeko probak prestatzea eta horietan parte hartu.

Labaien, Donamaria, Oitz eta Urrozko Udalak: lau udalerrietarako 
administrari bat kontratatu. Eginkizunak: deialdia zabaldu eta kontratazio
mahaian esku hartu.  
Baztango Balleko Etxea. Turismoko teknikari bat kontratatu, NEZ
Lansareren deialdiaren bidez, toki-erakundeek langabeak kontrata ditzaten.

laguntzak eskatu, izapidetu eta horien jarraipena egin; enplegu
eskaintza prestatu; CVak jaso eta barematu; ebaluazio epai

 Turismo-informazioa emateko langilea: 
nformazioa emateko langilea kontratatzeko laguntzak bilatu.  

baso-langilea eta zerbitzu anitzetarako langilea kontratatzeko 

Esteribarko Udala. Baso-langile lanposturako 3 pertsona eta zerbitzu 
anitzetarako 3 langile kontratatzeko prozesua. Pertsona bat Esteribarko 

informazioko gunerako. Bi pertsona kontratatu administrazio

Udarako igerilekuetarako soroslea eta mantentze
Eginkizunak: test-motako probak prestatu eta zuzendu.

Ikastetxe publikoan atezain-lanposturako langilea aukeratu.
motako probak prestatu.   
 Zerbitzu anitzetarako langileak kontratatu; etxebizitzek 

udalerrian duten egoerari buruzko azterketa bat egiteko laguntza teknikoa 
Eginkizunak: probak prestatzen lagundu eta kontratazio

 “Orreagako gudua” erakusketa-gunearen eta udalerriko 
gunearen arretarako, harrerarako eta bisitetarako langile

“#SADA. Memoria / Harrotasuna / Geroa” (Sada); horretan, sustatzaileek 
k, eragileak eta prozesuak–, herri 

azpiegiturei buruz. 

Arriasgoitiko “La Plaga” proiektua; eztiaren, erleen eta ezkurren 
inguruko errezetak, erabilerak eta esperientziak biltzen ditu, narrazio kolektibo 

iturriak bilatu zituen Oibar, 
Kaseda, Ezporogi, Gabarderal, Xabier, Leatxe, Lerga eta Rocaforteko 

teak laguntza ematen die erakunde publiko eta pribatuei 
2020an, Cederna Garalur Elkarteak prozesu 

langilea eta zerbitzu anitzetarako langilea hautatzeko 

Kontratazio-baldintzak 
jasotzen zituen plegua berrikusi; deialdia zabaldu; hautagai-zerrendak 
barematu, langileak aukeratzeko probak prestatzea eta horietan parte hartu. 

lau udalerrietarako 
deialdia zabaldu eta kontratazio-

Turismoko teknikari bat kontratatu, NEZ-Nafar 
angabeak kontrata ditzaten. 

laguntzak eskatu, izapidetu eta horien jarraipena egin; enplegu-
eskaintza prestatu; CVak jaso eta barematu; ebaluazio epai-mahaian parte 

 turismo-arloko 

langilea eta zerbitzu anitzetarako langilea kontratatzeko 

langile lanposturako 3 pertsona eta zerbitzu 
Pertsona bat Esteribarko 

Bi pertsona kontratatu administrazio-

Udarako igerilekuetarako soroslea eta mantentze-lanetako 
u eta zuzendu.  

lanposturako langilea aukeratu.  

Zerbitzu anitzetarako langileak kontratatu; etxebizitzek 
bat egiteko laguntza teknikoa 

probak prestatzen lagundu eta kontratazio-mahaian 

gunearen eta udalerriko 
gunearen arretarako, harrerarako eta bisitetarako langileak hautatu.  



 

 

 Olaztiko Udala. Igerilekuko udararako soroslea eta garbiketarako langileak 
aukeratu, baita zerbitzu anitzetarako langileak eta langile arduraduna ere.
motako probak prestatu eta zuzendu.

 Orreagako Udala: 
kontratatzeko prozesurako laguntza.

 Erronkariko Udala. 
ordezkatzeko izangaien zerrenda.

 Uharte Arakilgo Udala.
prestatu eta zuzendu.

 Urdazubiko Udala.
Lansareren deialdiaren bidez, toki
Eginkizunak: laguntzak eskatu, izapidetu eta horien jarraipena egin; enplegu
eskaintza prestatu; CVak jaso eta barematu; ebaluazio epai
hartu.  

 Zugarramurdiko Udala.
Lansareren deialdiaren bidez, toki
Eginkizunak: laguntzak eska
eskaintza prestatu; CVak jaso eta barematu; ebaluazio epai
hartu.  

 Aezkoa Ibarreko Batzarra:
hautaketa-prozesua; partzuergorako laguntza
sortzeko hautaketa
pertsona bat kontratatu.

Kintoko Mankomunitatea:
kontratatzeko laguntza.  

Larraun, Ura eta Lurra.  

“Larraun Ura eta Lurra” Larraungo Udalak sustatutako ekimena da, eta udalerriaren 
garapen jasangarria hobetzea du helburu, eta herritarren ongizatea, herrien garapena 
eta ingurumenaren oreka azpimarratzen ditu.
jarduerak antolatzen ditu, eta, horrez gain, lantaldeak koordinatzen ditu inguruneari 
buruz informatzeko, sentsibilizatzeko eta kontzientziatzeko, eta gerora begirako 
irtenbideak eskaintzeko.  

“Larraun Ura eta Lurra” herritar guztien ekarpenei zabalik dagoen proiektu parte
hartzailea da. Proiektuaren barneko jarduerak honako hauek lantzen dituzte:

 Energia: energia-autokontsumoa, energia
erabiltzea.  

 Lehen sektorea eta tokiko kontsumoa.

 Nekazaritza ekologikoa.
 Banda zabala. 

Cederna Garalur Elkarteak Mendialdean duen Eskualdeko Garapen Agentziaren bidez 
laguntzen du ekimen honetan.
hartu zuen. Mahai-ingurua bideokonferentziaz egin zen.
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Igerilekuko udararako soroslea eta garbiketarako langileak 
aukeratu, baita zerbitzu anitzetarako langileak eta langile arduraduna ere.
motako probak prestatu eta zuzendu.  

 erromesari arreta eta harrera egiteko pertsona bat 
kontratatzeko prozesurako laguntza.  

 Valle de Roncal HLHIko sukaldeko eta garbiketako langileak 
ordezkatzeko izangaien zerrenda. Deialdia zabaldu.  
Uharte Arakilgo Udala. Garbiketarako langileak kontratatu. Test
prestatu eta zuzendu.  

Urdazubiko Udala. Zerbitzu anitzetako bi langile kontratatu, NEZ
Lansareren deialdiaren bidez, toki-erakundeek langabeak kontrata zitzaten.

laguntzak eskatu, izapidetu eta horien jarraipena egin; enplegu
aintza prestatu; CVak jaso eta barematu; ebaluazio epai

Zugarramurdiko Udala. Zerbitzu anitzetako langile bat kontratatu, NEZ
Lansareren deialdiaren bidez, toki-erakundeek langabeak kontrata zitzaten.

laguntzak eskatu, izapidetu eta horien jarraipena egin; enplegu
eskaintza prestatu; CVak jaso eta barematu; ebaluazio epai

Aezkoa Ibarreko Batzarra: Iratiko partzuergorako langileak kontratatzeko 
prozesua; partzuergorako laguntza-langileak kontratatzeko zerrenda 

sortzeko hautaketa-prozesua; Aezkoako turismo-informazioko gunerako 
pertsona bat kontratatu.  

Kintoko Mankomunitatea: baso-langilea eta zerbitzu anitzetarako langilea 
  

eta Lurra” Larraungo Udalak sustatutako ekimena da, eta udalerriaren 
garapen jasangarria hobetzea du helburu, eta herritarren ongizatea, herrien garapena 
eta ingurumenaren oreka azpimarratzen ditu. Horretarako, Udalak hitzaldiak eta 

tu, eta, horrez gain, lantaldeak koordinatzen ditu inguruneari 
buruz informatzeko, sentsibilizatzeko eta kontzientziatzeko, eta gerora begirako 

“Larraun Ura eta Lurra” herritar guztien ekarpenei zabalik dagoen proiektu parte
Proiektuaren barneko jarduerak honako hauek lantzen dituzte:

autokontsumoa, energia-efizientzia, energia berriztagarriak 

Lehen sektorea eta tokiko kontsumoa.  

Nekazaritza ekologikoa.  

lkarteak Mendialdean duen Eskualdeko Garapen Agentziaren bidez 
laguntzen du ekimen honetan. 2020an, toki-garapenari buruzko mahai

ingurua bideokonferentziaz egin zen.   

Igerilekuko udararako soroslea eta garbiketarako langileak 
aukeratu, baita zerbitzu anitzetarako langileak eta langile arduraduna ere. Test-

teko pertsona bat 

Valle de Roncal HLHIko sukaldeko eta garbiketako langileak 

Test-motako probak 

Zerbitzu anitzetako bi langile kontratatu, NEZ-Nafar 
erakundeek langabeak kontrata zitzaten. 

laguntzak eskatu, izapidetu eta horien jarraipena egin; enplegu-
aintza prestatu; CVak jaso eta barematu; ebaluazio epai-mahaian parte 

Zerbitzu anitzetako langile bat kontratatu, NEZ-Nafar 
erakundeek langabeak kontrata zitzaten. 

tu, izapidetu eta horien jarraipena egin; enplegu-
eskaintza prestatu; CVak jaso eta barematu; ebaluazio epai-mahaian parte 

Iratiko partzuergorako langileak kontratatzeko 
k kontratatzeko zerrenda 
informazioko gunerako 

langilea eta zerbitzu anitzetarako langilea 

eta Lurra” Larraungo Udalak sustatutako ekimena da, eta udalerriaren 
garapen jasangarria hobetzea du helburu, eta herritarren ongizatea, herrien garapena 

Horretarako, Udalak hitzaldiak eta 
tu, eta, horrez gain, lantaldeak koordinatzen ditu inguruneari 

buruz informatzeko, sentsibilizatzeko eta kontzientziatzeko, eta gerora begirako 

“Larraun Ura eta Lurra” herritar guztien ekarpenei zabalik dagoen proiektu parte-
Proiektuaren barneko jarduerak honako hauek lantzen dituzte:  

efizientzia, energia berriztagarriak 

lkarteak Mendialdean duen Eskualdeko Garapen Agentziaren bidez 
garapenari buruzko mahai-inguruan esku 



 

 

Lesakako coworking-zentroa

2020ko abenduan, Lesakako Ud
udal-espazio bat Lesakako enpresa txikientzako lantoki edo coworking gisa gaitzeko.

Gehienez ere 10 lagunentzako lekua duen zentro horrek Interneterako konexioa dauka 
zuntz optikoaren bidez, bainugela et
bideokonferentzietarako. Zentroak bulegoko altzariak izan beharko lituzke, baita 
pantailak, kamerak eta mikrofonoak ere, bilera telematikoak egiteko.

Lesakako Udalak Cederna Garalur Elkartearen laguntza eskatu zuen espazioa 
hornitzeko egon zitezkeen finantzaketa
Mendialdean coworking-zentroak edo enpresa
eredu batzuk ezagutzeko. 

Mendialde Behereko enpresen direktorioa.

2020ko apirilean, Cederna Garalur Elkar
Mendialde Behereko enpresek direktorioa argitaratu zuen.
dokumentuak Mendialde Behereko 500 enpresa eta establezimendu baino gehiago 
jaso zituen, 51 ekonomia-jardueratan multzokatuta.

Proiektu hori 2019ko azken hiruhilekoan jarri zen abian, Zangozerriko Enplegu Taldeak 
egindako proposamen bati erantzunez, eta Cederna Garalur Elkartearen eta 
Nafarroako Unibertsitatearen arteko lankidetza
zen. 

2020an 31 aldizkari argitaratu eta banatu ziren.

Metrobaserri- Helpbidea.

‘Metrobaserri’ Nafarroako Babes Zibileko Departamentuaren, Oronoz
suhiltzaileen parkearen eta Tracasa Instrumental
Proiektuaren helburua da posta
identifikatzaile uniboko batekin; bereziki baliagarria larrialdi
Identifikatzaile hori "Helpbidea" da, eta lokalizazioa "Metrobaserri" bidez egiten da, 
udalerriaren mapa topologiko bat, itxura 
antzekoa; horrek aukera ematen du eraikin bakoitza azkar eta erraz aurkitzeko eta 
bertara nola iritsi jakiteko.  

2020an, Cederna Garalur Elkarteak Bertizarana, Urrotz eta Beintza
eskaerak izapidetu zituen.
Eskualdeko Garapen Agentziak laguntza eman zien Ezkurra, Saldias eta Baztango 
Udalei plakak eta seinaleak diseinatzeko.
osatu da ia; Oitz eta Eratsun falta dira

Bestalde, azaroaren 17an, Cederna Garalur Elkarteak Bidasoan duen toki
garapenerako eragileak Helpbidea zerbitzuko arduradunekin parte hartu zuen bilera 
telematiko batean. Bilera horretan, herritarren artean zerbitzu horren erabilera eta 
aplikazioak sustatzeko ekimenak azaldu ziren.
besteak beste:  
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zentroa 

2020ko abenduan, Lesakako Udalak ekimen bat aurkeztu zuen, erabilerarik ez zuen 
espazio bat Lesakako enpresa txikientzako lantoki edo coworking gisa gaitzeko.

Gehienez ere 10 lagunentzako lekua duen zentro horrek Interneterako konexioa dauka 
zuntz optikoaren bidez, bainugela eta bi areto, bileretarako eta 

Zentroak bulegoko altzariak izan beharko lituzke, baita 
pantailak, kamerak eta mikrofonoak ere, bilera telematikoak egiteko.  

Lesakako Udalak Cederna Garalur Elkartearen laguntza eskatu zuen espazioa 
rnitzeko egon zitezkeen finantzaketa-iturriak ezagutzeko, eta Nafarroako 

zentroak edo enpresa-haztegiak kudeatzeko dauden beste 
 

Mendialde Behereko enpresen direktorioa.  

2020ko apirilean, Cederna Garalur Elkarteak Zangozan duen Garapen Agentziak 
Mendialde Behereko enpresek direktorioa argitaratu zuen. Argitara eman zuenean, 
dokumentuak Mendialde Behereko 500 enpresa eta establezimendu baino gehiago 

jardueratan multzokatuta.  

ri 2019ko azken hiruhilekoan jarri zen abian, Zangozerriko Enplegu Taldeak 
egindako proposamen bati erantzunez, eta Cederna Garalur Elkartearen eta 
Nafarroako Unibertsitatearen arteko lankidetza-hitzarmen bati esker gauzatu ahal izan 

ri argitaratu eta banatu ziren.  

Helpbidea. 

‘Metrobaserri’ Nafarroako Babes Zibileko Departamentuaren, Oronoz
suhiltzaileen parkearen eta Tracasa Instrumental-en arteko lankidetza
Proiektuaren helburua da posta-helbide bat geolokalizatzea landa-eraikin bakoitzaren 
identifikatzaile uniboko batekin; bereziki baliagarria larrialdi
Identifikatzaile hori "Helpbidea" da, eta lokalizazioa "Metrobaserri" bidez egiten da, 
udalerriaren mapa topologiko bat, itxura batean PDF formatuko metro
antzekoa; horrek aukera ematen du eraikin bakoitza azkar eta erraz aurkitzeko eta 

 

2020an, Cederna Garalur Elkarteak Bertizarana, Urrotz eta Beintza-Labaien atxikitzeko 
uen. Gainera, Cederna Garalur Elkarteak Bidasoan duen 

Eskualdeko Garapen Agentziak laguntza eman zien Ezkurra, Saldias eta Baztango 
Udalei plakak eta seinaleak diseinatzeko. Horrela, Bidasoa aldean sakabanatuen mapa 
osatu da ia; Oitz eta Eratsun falta dira.  

Bestalde, azaroaren 17an, Cederna Garalur Elkarteak Bidasoan duen toki
garapenerako eragileak Helpbidea zerbitzuko arduradunekin parte hartu zuen bilera 
telematiko batean. Bilera horretan, herritarren artean zerbitzu horren erabilera eta 

tatzeko ekimenak azaldu ziren. Ondorioak honako hauek izan ziren, 

alak ekimen bat aurkeztu zuen, erabilerarik ez zuen 
espazio bat Lesakako enpresa txikientzako lantoki edo coworking gisa gaitzeko.  

Gehienez ere 10 lagunentzako lekua duen zentro horrek Interneterako konexioa dauka 
a bi areto, bileretarako eta 

Zentroak bulegoko altzariak izan beharko lituzke, baita 

Lesakako Udalak Cederna Garalur Elkartearen laguntza eskatu zuen espazioa 
iturriak ezagutzeko, eta Nafarroako 

haztegiak kudeatzeko dauden beste 

teak Zangozan duen Garapen Agentziak 
Argitara eman zuenean, 

dokumentuak Mendialde Behereko 500 enpresa eta establezimendu baino gehiago 

ri 2019ko azken hiruhilekoan jarri zen abian, Zangozerriko Enplegu Taldeak 
egindako proposamen bati erantzunez, eta Cederna Garalur Elkartearen eta 

hitzarmen bati esker gauzatu ahal izan 

‘Metrobaserri’ Nafarroako Babes Zibileko Departamentuaren, Oronoz-Mugairiko 
en arteko lankidetza-proiektua da. 

eraikin bakoitzaren 
identifikatzaile uniboko batekin; bereziki baliagarria larrialdi-zerbitzuentzat. 
Identifikatzaile hori "Helpbidea" da, eta lokalizazioa "Metrobaserri" bidez egiten da, 

batean PDF formatuko metro-planoen 
antzekoa; horrek aukera ematen du eraikin bakoitza azkar eta erraz aurkitzeko eta 

Labaien atxikitzeko 
Gainera, Cederna Garalur Elkarteak Bidasoan duen 

Eskualdeko Garapen Agentziak laguntza eman zien Ezkurra, Saldias eta Baztango 
Horrela, Bidasoa aldean sakabanatuen mapa 

Bestalde, azaroaren 17an, Cederna Garalur Elkarteak Bidasoan duen toki-
garapenerako eragileak Helpbidea zerbitzuko arduradunekin parte hartu zuen bilera 
telematiko batean. Bilera horretan, herritarren artean zerbitzu horren erabilera eta 

Ondorioak honako hauek izan ziren, 



 

 

 Helpbidea zerbitzuari buruzko publizitate kanpaina bat egin beharra, horren 
erabilera tokiko herritarrei azaltzeko.
erabiltzea proposatzen da.
horrek azalpen-gida bat eman du argitara.
bideo txiki bat egitea proposatu zen, sare sozialetan eta whatsappen bidez 
zabaltzeko.  

 Zerbitzuaren erabilera sustatze al
kodearen identifikazioa eskatzea proposatu zen.

 Aplikazio berri gisa, Helpbidea kodea lehen mailako arretan, osasun
eta ospitaleetan erabiltzen den osasun
Halaber, Ogasunean eta erregistro elektronikoan, nahiz enpresa elektrikoetan 
erabiltzea proposatu zen.

 Halaber, jakinarazi zen nabigagarritasun
basozainentzat, foruzainentzat eta anbulantzientzat, funtzionamendua 
egiaztatzeko. Zerbitz

 Beste erakunde batzuekin koordinatzea proposatu zen:
eta Kontzejuen Federazioa), udalei informazioa emateko; turismo
Nafarroako Gobernuko Turismoo Departamentua, horren erabiler
landetxeetan zabaltzeko.

Mimukai. Lesakako coworking

Cederna Garalur Elkarteak lankidetza aktiboan jardun du Leitzako Mimukai 
ekintzailetza-zentroa abian jartzen.

Hasiera batean ekintzaile berrientzako coworking
eskualdean lehen sektoreari buruz egin diren azterlanek zentroa lehen sektorera 
bideratzea ahalbidetu zuten, lantegi kolektibo bat barne.
eskualdea ekonomikoki suspertzeko gunea izanen da.

Une honetan, Mimukairen jarduerak disei
bat abian jartzeko lanean ari gara.

Cederna Garalur Elkarteak proiektuaren ideia definitzeko bileretan esku hartu du, eta 
jarduerak diseinatzeko prozesuan esku hartzen du.

MINTECO.  Intereseko adierazpenak:
heltzeko proiektuak.  

2020. urtearen amaieran, MINTECOk (Trantsizio Ekologikorako eta Erronka 
Demografikorako Ministerioa) intereseko adierazpen bat argitaratu zuen, 
despopulazioaren aurka borrokatzeko abian 
identifikatzeko. Deialdi hau Espainiaren Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia 
Planaren barnean dago, eta Europar Batasunaren baterako finantzaketa du.

MINTECOk argitaratutako oinarrien arabera, deialdia 5.000 biztanletik behera
herrietan garatutako proposamenak identifikatzera bideratuta zegoen. Proposamen 
horiek honako erronka hauei erantzun beharko zieten: energia
ekonomia, konektibitate digitala, turismo
gizarte-eraldaketa nahiz pertsonen zaintza.
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Helpbidea zerbitzuari buruzko publizitate kanpaina bat egin beharra, horren 
erabilera tokiko herritarrei azaltzeko. Horretarako, tokian tokiko prentsa idatzia 

osatzen da. Halaber, Bertizaranako adibidea aurkeztu zen; 
gida bat eman du argitara. Halaber, 1 edo 2 minutuko azalpen

bideo txiki bat egitea proposatu zen, sare sozialetan eta whatsappen bidez 

Zerbitzuaren erabilera sustatze aldera, 112ra egiten diren deietan helpbidearen 
kodearen identifikazioa eskatzea proposatu zen.  
Aplikazio berri gisa, Helpbidea kodea lehen mailako arretan, osasun
eta ospitaleetan erabiltzen den osasun-txartelean sartzea proposatu zen.

Ogasunean eta erregistro elektronikoan, nahiz enpresa elektrikoetan 
erabiltzea proposatu zen.  
Halaber, jakinarazi zen nabigagarritasun-aplikazio bat kontratatu zela 
basozainentzat, foruzainentzat eta anbulantzientzat, funtzionamendua 

Zerbitzu hori 2021ean martxan jartzea espero da. 
Beste erakunde batzuekin koordinatzea proposatu zen: NUKF (Nafarroako Udal 
eta Kontzejuen Federazioa), udalei informazioa emateko; turismo
Nafarroako Gobernuko Turismoo Departamentua, horren erabiler
landetxeetan zabaltzeko.  

Lesakako coworking-zentroa.  

Cederna Garalur Elkarteak lankidetza aktiboan jardun du Leitzako Mimukai 
zentroa abian jartzen.  

Hasiera batean ekintzaile berrientzako coworking-gune gisa pentsatuta, Mendiald
eskualdean lehen sektoreari buruz egin diren azterlanek zentroa lehen sektorera 
bideratzea ahalbidetu zuten, lantegi kolektibo bat barne. Beraz, azkenik, Mimukai 
eskualdea ekonomikoki suspertzeko gunea izanen da.  

Une honetan, Mimukairen jarduerak diseinatzen lagunduko duen prozesu parte
bat abian jartzeko lanean ari gara. 

Cederna Garalur Elkarteak proiektuaren ideia definitzeko bileretan esku hartu du, eta 
jarduerak diseinatzeko prozesuan esku hartzen du. 

Intereseko adierazpenak: despopulazioaren aurkako borrokari 

2020. urtearen amaieran, MINTECOk (Trantsizio Ekologikorako eta Erronka 
Demografikorako Ministerioa) intereseko adierazpen bat argitaratu zuen, 
despopulazioaren aurka borrokatzeko abian egon zitezkeen proiektu bultzatzaileak 

Deialdi hau Espainiaren Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia 
Planaren barnean dago, eta Europar Batasunaren baterako finantzaketa du.

MINTECOk argitaratutako oinarrien arabera, deialdia 5.000 biztanletik behera
herrietan garatutako proposamenak identifikatzera bideratuta zegoen. Proposamen 
horiek honako erronka hauei erantzun beharko zieten: energia-
ekonomia, konektibitate digitala, turismo-xede jasangarriak, ondarea berreskuratzea, 

aldaketa nahiz pertsonen zaintza.  

Helpbidea zerbitzuari buruzko publizitate kanpaina bat egin beharra, horren 
Horretarako, tokian tokiko prentsa idatzia 

Halaber, Bertizaranako adibidea aurkeztu zen; 
Halaber, 1 edo 2 minutuko azalpen-

bideo txiki bat egitea proposatu zen, sare sozialetan eta whatsappen bidez 

dera, 112ra egiten diren deietan helpbidearen 

Aplikazio berri gisa, Helpbidea kodea lehen mailako arretan, osasun-zentroetan 
txartelean sartzea proposatu zen. 

Ogasunean eta erregistro elektronikoan, nahiz enpresa elektrikoetan 

aplikazio bat kontratatu zela 
basozainentzat, foruzainentzat eta anbulantzientzat, funtzionamendua 

  
NUKF (Nafarroako Udal 

eta Kontzejuen Federazioa), udalei informazioa emateko; turismo-elkarteak eta 
Nafarroako Gobernuko Turismoo Departamentua, horren erabilera 

Cederna Garalur Elkarteak lankidetza aktiboan jardun du Leitzako Mimukai 

gune gisa pentsatuta, Mendialdea 
eskualdean lehen sektoreari buruz egin diren azterlanek zentroa lehen sektorera 

Beraz, azkenik, Mimukai 

natzen lagunduko duen prozesu parte-hartze 

Cederna Garalur Elkarteak proiektuaren ideia definitzeko bileretan esku hartu du, eta 

ulazioaren aurkako borrokari 

2020. urtearen amaieran, MINTECOk (Trantsizio Ekologikorako eta Erronka 
Demografikorako Ministerioa) intereseko adierazpen bat argitaratu zuen, 

ektu bultzatzaileak 
Deialdi hau Espainiaren Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia 

Planaren barnean dago, eta Europar Batasunaren baterako finantzaketa du.  

MINTECOk argitaratutako oinarrien arabera, deialdia 5.000 biztanletik beherako 
herrietan garatutako proposamenak identifikatzera bideratuta zegoen. Proposamen 

trantsizioa, bio-
xede jasangarriak, ondarea berreskuratzea, 



 

 

Intereseko adierazpen horren barnean, Cederna Garalur Elkarteak 34 proposamen 
aurkeztu zituen; 4 enpresa eta erakunde pribatuek gidatuta, eta 31 proiektu publikoek 
gidatuta.  

Jarraian, aurkeztutako proiektu publikoak jaso

 Oibar:  hobekuntzak Artamendía abentura

 Agoitz. Aterpea 
 Agoitz. Udal-igerilekuetan energia aurrezteko proiektua.

 Kaseda:  turismo-harrera Kasedan.
 Eslaba:  Eslaba bisitatu:
 Ezkaroze. Errota berres

 Ezporogi-Ageza:  turismo
 Gabarderal:  hornikuntza

 Galipentzu:  alderdi zaharra hobetzeko esku
urbanizazioa Galipentzu Zaharrean.

 Izaba.Landa-zinema Pirinioetan.

 Itzagaondoa. Petrus Museoa.
 Xabier:  Xabierko gazteluaren inguruan.
 Erronkari Ibaxako 

Erronkari ibarrean. 
 Erronkari Ibaxako Juntetxea. 
 Erronkari Ibaxako 

egokitu.  
 Leatxe:  kirol-pista, biztanleak Leatxera erakartzeko.
 Lerga:  Abaizko Santa Elena eliza berreskuratu 

 Ledea:  kirol-zerbitzuak, biztanleak Ledean errotzeko.
 Longida: despopulatzea berreskuratu.

 Irunberri. Ekonomia zirkularreko parkea.
 Elo. ‘Eloko Gaztelua’ arkeologia
 Orotz-Betelu. Minizentral elektrikoa.

 Petilla de Aragon: 
bihurtzeko. 

 Erronkari.Belaunaldien 

 Urraulgoiti. Kloratzeko etxola.
 Urraulbeiti. Eko-herrixka.

 Urrotz Hiria. Erkidego energetikoa.
 Urrotz Hiria. Izaganet, telekomunikazioen operadorea.
 Erroibar. REFOVE: 

 Esa: Esarako azpiegituren eta turismoa suspertzeko plana.

Mugikortasunaren Europako Astea.

Mugikortasunaren Europako Astea 1999an sortu zen, eta 2000. urtetik Europako 
Batzordearen babesa du.
jasangarriaren inguruan sentsibilizatzeko jarduerak antolatzen dira eta neurri 
iraunkorrak sustatzen dira. 
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Intereseko adierazpen horren barnean, Cederna Garalur Elkarteak 34 proposamen 
aurkeztu zituen; 4 enpresa eta erakunde pribatuek gidatuta, eta 31 proiektu publikoek 

Jarraian, aurkeztutako proiektu publikoak jaso ditugu:  

hobekuntzak Artamendía abentura-parkean. 

igerilekuetan energia aurrezteko proiektua.  

harrera Kasedan. 
Eslaba bisitatu: Santa Criz, altxor arkeologikoa -2021-  

Errota berreskuratu.  

turismo-proiektua diseinatu eta ezarri. Bizkaiaren memoria.
hornikuntza-sareak berritu Gabarderalen. 

alderdi zaharra hobetzeko esku-hartzeak: saneamendua eta 
urbanizazioa Galipentzu Zaharrean.  

zinema Pirinioetan.  

Petrus Museoa. 
Xabierko gazteluaren inguruan.  

 Juntetxea. Despopulazioaren aurkako banda zabala 
  

Erronkari Ibaxako Juntetxea.  Erronkari Ibarra BTT gunea.  
 Juntetxea.  Erabilera anitzeko aretoa Erronkari Ibarrerako 

pista, biztanleak Leatxera erakartzeko. 
Abaizko Santa Elena eliza berreskuratu -4. fasea-.  

zerbitzuak, biztanleak Ledean errotzeko.  
ulatzea berreskuratu. 

Ekonomia zirkularreko parkea. 
‘Eloko Gaztelua’ arkeologia-proiektua.  

Minizentral elektrikoa.  

 harrera prestatu Petilla de Aragon Europako Nobel Hiri 

Erronkari.Belaunaldien arteko gune bat sortu Erronkari Ibarreko eskolan.

Kloratzeko etxola. 
herrixka. 

Erkidego energetikoa. 
Izaganet, telekomunikazioen operadorea. 

 Erroibarko zuntz optikoaren sarea.  

Esarako azpiegituren eta turismoa suspertzeko plana. 

Mugikortasunaren Europako Astea.  

Mugikortasunaren Europako Astea 1999an sortu zen, eta 2000. urtetik Europako 
Batzordearen babesa du. Urtero egiten da, irailaren 16tik 22ra. Mugikortasun 

en inguruan sentsibilizatzeko jarduerak antolatzen dira eta neurri 
  

Intereseko adierazpen horren barnean, Cederna Garalur Elkarteak 34 proposamen 
aurkeztu zituen; 4 enpresa eta erakunde pribatuek gidatuta, eta 31 proiektu publikoek 

 

Bizkaiaren memoria. 

saneamendua eta 

Despopulazioaren aurkako banda zabala 

Erabilera anitzeko aretoa Erronkari Ibarrerako 

harrera prestatu Petilla de Aragon Europako Nobel Hiri 

arteko gune bat sortu Erronkari Ibarreko eskolan.  

Mugikortasunaren Europako Astea 1999an sortu zen, eta 2000. urtetik Europako 
Urtero egiten da, irailaren 16tik 22ra. Mugikortasun 

en inguruan sentsibilizatzeko jarduerak antolatzen dira eta neurri 



 

 

Zangozak duela hainbat urtatatik hona parte hartzen du Mugikortasunaren Eusopako 
Astean. Cederna Garalur Elkarteak udalerri horrek programatutako jarduerak 
antolatzen laguntzen du. 2020an, pandemia gorabehera, Cederna Garalur Elkarteak bi 
ekintza antolatzen lagundu zuen:
Bizikleta Eguna antolatzea.
entienden o me voy” antzerki

Nafar Lansare - Nafarroako Enplegu Zerbitzuarekin 
digitalen inguruko ikastaroak antolatzeko.

Tresna digitalak ezagutzea eta erabiltzea funtsezko baldintza da langileak hautatzeko 
prozesuetan, eta funtsezko bihurtu da COVID

Ezagutza digitalik ez duten enplegu
hobetzeko asmoz, Nafar Lansare
programa bat jarri zuen abian 2020. urtearen erdialdean, enplegu
bideratuta. Berrikuntza gisa, Nafar Lansare
zabaldu zuen prestakuntza, entitateak Iturrondon duen prestakuntza
haratago. Interesa zuten udalek idat
antolatu nahi zutela, eta lokalak uzten zituzten, horiek behar bezala horniturik.
Bestalde, Nafar-Lansare-NEZek irakasleak finantzatzen zituen eta ikasleen izen
emateez arduratzen zen.  

Cederna Garalur Elkarteak esku
Nafarroako Mendialdean zabaltzen eta bertako herrietara eramaten.

 Cederna Garalur Elkarteko langileek online mintegian esku hartu zuten 
maiatzaren 28an prestakuntza

 Programa Auritz, Basaburua, Baztan, Esteribar, Irurtzun, Lekunberri eta Leitzan 
zabaldu zuen.  

 Lankidetzan jardun zuen ikastaroak antolatzen Agoitz, Leitza, Irunberri, Zubiri 
eta Ollokin (Esteribar), Zangozan eta Auritzen; azken hori, ordea, ez zen 
burutu.  

 Baztani dagokionez, Cederna Garalur Elkarteak Baztanen duen Eskualdeko 
Garapen Agentziak Nafar Lansare
IIParen arteko lankidetza
zuen, ikastetxeko gelak erakunde p

Nafarroako Ekonomia Zirkularraren Parkea.

Cederna Garalur Elkarteak eta Josenea Lan Elkarteak bultzatu zuten ekimen hori, 
helburua izanik Josenea dagoen Bordablanca finka Nafarroako Ekonomia Zirkularraren 
Parke berri bihurtzea.  

Horretarako, Joseneako instalazioak handitzea proposatzen da, bisitariei harrera 
egiteko gune berri batekin eta erakusketa
panelak eta multimedia-elementuak gehituko zaizkie; horrela, bisitariek parkearen 
balioak beren kabuz ezagutzeko aukera izanen dute.
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Zangozak duela hainbat urtatatik hona parte hartzen du Mugikortasunaren Eusopako 
Cederna Garalur Elkarteak udalerri horrek programatutako jarduerak 

2020an, pandemia gorabehera, Cederna Garalur Elkarteak bi 
ekintza antolatzen lagundu zuen: Aragoi ibai-bazterrak auzolanean gartzea, eta VII. 
Bizikleta Eguna antolatzea. Halaber, ingurumen-sentsibilizazioari buruzko “

” antzerki-lana zabaltzen lagundu zuen.   

Nafarroako Enplegu Zerbitzuarekin -NEZ- lankidetza, gaitasun 
digitalen inguruko ikastaroak antolatzeko.  

Tresna digitalak ezagutzea eta erabiltzea funtsezko baldintza da langileak hautatzeko 
ozesuetan, eta funtsezko bihurtu da COVID-19ak eragindako egoeraren ondorioz.

Ezagutza digitalik ez duten enplegu-eskatzaileen enplegagarritasun
hobetzeko asmoz, Nafar Lansare-NEZek gaitasun digitaletan prestakuntza jasotzeko 

zuen abian 2020. urtearen erdialdean, enplegu
Berrikuntza gisa, Nafar Lansare-NEZek Nafarroako Foru Komunitate osora 

zabaldu zuen prestakuntza, entitateak Iturrondon duen prestakuntza
Interesa zuten udalek idatziz adierazten zuten prestakuntza

antolatu nahi zutela, eta lokalak uzten zituzten, horiek behar bezala horniturik.
NEZek irakasleak finantzatzen zituen eta ikasleen izen
 

ak esku-hartze aktiboa izan du gaitasun digitaleko ikastaroak 
Nafarroako Mendialdean zabaltzen eta bertako herrietara eramaten. Horrela:

Cederna Garalur Elkarteko langileek online mintegian esku hartu zuten 
maiatzaren 28an prestakuntza-programa aurkezteko. 

Programa Auritz, Basaburua, Baztan, Esteribar, Irurtzun, Lekunberri eta Leitzan 

Lankidetzan jardun zuen ikastaroak antolatzen Agoitz, Leitza, Irunberri, Zubiri 
eta Ollokin (Esteribar), Zangozan eta Auritzen; azken hori, ordea, ez zen 

Baztani dagokionez, Cederna Garalur Elkarteak Baztanen duen Eskualdeko 
Garapen Agentziak Nafar Lansare-NEZaren eta Elizondoko Lanbide Eskola 
IIParen arteko lankidetza-hitzarmenaren sinadura koordinatu eta gainbegiratu 
zuen, ikastetxeko gelak erakunde publikoari uzteko.  

Nafarroako Ekonomia Zirkularraren Parkea.  

Cederna Garalur Elkarteak eta Josenea Lan Elkarteak bultzatu zuten ekimen hori, 
helburua izanik Josenea dagoen Bordablanca finka Nafarroako Ekonomia Zirkularraren 

rako, Joseneako instalazioak handitzea proposatzen da, bisitariei harrera 
egiteko gune berri batekin eta erakusketa-ibilbide bat antolatuz. Bisitetan erakusketa

elementuak gehituko zaizkie; horrela, bisitariek parkearen 
kabuz ezagutzeko aukera izanen dute.  

Zangozak duela hainbat urtatatik hona parte hartzen du Mugikortasunaren Eusopako 
Cederna Garalur Elkarteak udalerri horrek programatutako jarduerak 

2020an, pandemia gorabehera, Cederna Garalur Elkarteak bi 
bazterrak auzolanean gartzea, eta VII. 

sentsibilizazioari buruzko “O me 

lankidetza, gaitasun 

Tresna digitalak ezagutzea eta erabiltzea funtsezko baldintza da langileak hautatzeko 
19ak eragindako egoeraren ondorioz.  

eskatzaileen enplegagarritasun-baldintzak 
NEZek gaitasun digitaletan prestakuntza jasotzeko 

zuen abian 2020. urtearen erdialdean, enplegu-eskatzaileei 
NEZek Nafarroako Foru Komunitate osora 

zabaldu zuen prestakuntza, entitateak Iturrondon duen prestakuntza-zentrotik 
ziz adierazten zuten prestakuntza-jarduera bat 

antolatu nahi zutela, eta lokalak uzten zituzten, horiek behar bezala horniturik. 
NEZek irakasleak finantzatzen zituen eta ikasleen izen-

hartze aktiboa izan du gaitasun digitaleko ikastaroak 
Horrela:  

Cederna Garalur Elkarteko langileek online mintegian esku hartu zuten 

Programa Auritz, Basaburua, Baztan, Esteribar, Irurtzun, Lekunberri eta Leitzan 

Lankidetzan jardun zuen ikastaroak antolatzen Agoitz, Leitza, Irunberri, Zubiri 
eta Ollokin (Esteribar), Zangozan eta Auritzen; azken hori, ordea, ez zen 

Baztani dagokionez, Cederna Garalur Elkarteak Baztanen duen Eskualdeko 
NEZaren eta Elizondoko Lanbide Eskola 

hitzarmenaren sinadura koordinatu eta gainbegiratu 

Cederna Garalur Elkarteak eta Josenea Lan Elkarteak bultzatu zuten ekimen hori, 
helburua izanik Josenea dagoen Bordablanca finka Nafarroako Ekonomia Zirkularraren 

rako, Joseneako instalazioak handitzea proposatzen da, bisitariei harrera 
ibilbide bat antolatuz. Bisitetan erakusketa-

elementuak gehituko zaizkie; horrela, bisitariek parkearen 



 

 

Hori guztia Josenearen jarduera eta filosofia aldatu gabe, sendabelarren ekoizpen 
ekologikoan, autohornikuntza energetikoan eta integrazio soziolaboralean oinarritzen 
diren jarduera eta filosofia, hain zuzen ere.

Horrela, Parkea adierazpenerako, erakusketarako eta bizipenetarako gune bihurtuko 
da, aitzindaria Espainian eta, beharbada, Europan.

Proiektuaren kostua 300.000 
Estrategikoetako Zuzendaritza Nagusiak, MITECOk (Trantsizio Ekologikorako 
Ministerioa) eta Living Labek finantzatu dute.

Nafarroako unibertsitateen udako ikastaroak:

Nafarroako Unibertsitateen udako ikastaroen barruan, 2020an Foru Komunitateko 
turismo jasangarriko ereduei buruzko ikastaro bat sartu zen.
kultura- eta ondare-garrantzia kontuan hartuta, eta Europako Kontseiluaren Kultura 
Ibilbideen parte delako, ikastaroa Orreagan egin zen.

Cederna Garalur Elkarteak “Ondarea landa
ekimenen eta ekintzailetzaren bidez” izeneko txostenarekin parte hartu zuen.

Nekazaritza ekologikoaren aldeko hirien sarea.

Baztango Udala elkarte horri atxikita dago. Elkarte hori Espainiako toki
osatzen dute, eta helburua du ingurumena errespetatuko duten tokiko elikadura
sistemak garatzea, sistema jasangarriak, inklusiboak, seguruak eta dibertsifikatuak, 
herritar guztiek eskura izan dezaten janari osasungarria.
Elkarteak honako webminario hauek antolatzen lagundu zuen, eta horrez gain, 
txostenekin esku hartu eta esku

 2020/4/28: Webminar
nola eragiten digu eta zer egin dezakegu gure udalerrien alde?”.
bertaratu ziren mintegi horretara.

 2020/7/21: “Tokian tokiko elikadura
bideragarritasunerako ekintzailetza”.
Garalur Elkarteak hizlari gisa parte hartzera gonbidatu zituen Baztango 
nekazaritza ekologikoko bi enpresa:

“Elikadura osasuna da” kanpaina.

Cederna Garalur Elkarteak “Elikadura Osasuna da” kanpainaren diseinua
kanpaina sustatzen esku hartu zuen Baztanen. Kanpaina joan den abenduaren 10ean 
abiarazi zuten.  

Kanpaina horrek osasunerako eta elikadurarako eskubidea lantzen du, COVID
agerian utzi duen moduan:
ekoizpen-sistema batzuen ahuleziak; eta, bestetik, biztanleriaren sektore batzuek 
zailtasunak dituzte elikadura osasuntsua eta osasungarria lortzeko.

Horren aitzinean, Nekazaritza Ekologikoen aldeko Hirien Sareak “Elikadura Osasuna 
da” kanpaina aurkeztu zuen, helburu horiek lortze aldera:
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Hori guztia Josenearen jarduera eta filosofia aldatu gabe, sendabelarren ekoizpen 
ekologikoan, autohornikuntza energetikoan eta integrazio soziolaboralean oinarritzen 
diren jarduera eta filosofia, hain zuzen ere.  

rela, Parkea adierazpenerako, erakusketarako eta bizipenetarako gune bihurtuko 
da, aitzindaria Espainian eta, beharbada, Europan.  

Proiektuaren kostua 300.000 € ingurukoa da, eta Nafarroako Gobernuko Proiektu 
Estrategikoetako Zuzendaritza Nagusiak, MITECOk (Trantsizio Ekologikorako 
Ministerioa) eta Living Labek finantzatu dute.  

Nafarroako unibertsitateen udako ikastaroak: Orreaga.  

afarroako Unibertsitateen udako ikastaroen barruan, 2020an Foru Komunitateko 
turismo jasangarriko ereduei buruzko ikastaro bat sartu zen. Orreagaren historia

garrantzia kontuan hartuta, eta Europako Kontseiluaren Kultura 
rte delako, ikastaroa Orreagan egin zen.  

Cederna Garalur Elkarteak “Ondarea landa-garapenerako estrategia, tokiko enplegu
ekimenen eta ekintzailetzaren bidez” izeneko txostenarekin parte hartu zuen.

Nekazaritza ekologikoaren aldeko hirien sarea.  

o Udala elkarte horri atxikita dago. Elkarte hori Espainiako toki
osatzen dute, eta helburua du ingurumena errespetatuko duten tokiko elikadura
sistemak garatzea, sistema jasangarriak, inklusiboak, seguruak eta dibertsifikatuak, 

eskura izan dezaten janari osasungarria.2020an, Cederna Garalur 
inario hauek antolatzen lagundu zuen, eta horrez gain, 

txostenekin esku hartu eta esku-hartzeak moderatu zituen:  

inarioa: “NPE-Nekazaritza Politika Erkidea ezagutzen. Zer da, 
nola eragiten digu eta zer egin dezakegu gure udalerrien alde?”.
bertaratu ziren mintegi horretara.  

“Tokian tokiko elikadura-ekoizpenaren ekonomia
bideragarritasunerako ekintzailetza”. Mintegi horretan, gainera, Ce
Garalur Elkarteak hizlari gisa parte hartzera gonbidatu zituen Baztango 
nekazaritza ekologikoko bi enpresa: Baztango Xurie eta Jauregia Esnekiak.

“Elikadura osasuna da” kanpaina.  

Cederna Garalur Elkarteak “Elikadura Osasuna da” kanpainaren diseinua
kanpaina sustatzen esku hartu zuen Baztanen. Kanpaina joan den abenduaren 10ean 

Kanpaina horrek osasunerako eta elikadurarako eskubidea lantzen du, COVID
agerian utzi duen moduan: Alde batetik, konfinamenduaren ondorioek agerian

sistema batzuen ahuleziak; eta, bestetik, biztanleriaren sektore batzuek 
zailtasunak dituzte elikadura osasuntsua eta osasungarria lortzeko.  

Horren aitzinean, Nekazaritza Ekologikoen aldeko Hirien Sareak “Elikadura Osasuna 
aurkeztu zuen, helburu horiek lortze aldera:  

Hori guztia Josenearen jarduera eta filosofia aldatu gabe, sendabelarren ekoizpen 
ekologikoan, autohornikuntza energetikoan eta integrazio soziolaboralean oinarritzen 

rela, Parkea adierazpenerako, erakusketarako eta bizipenetarako gune bihurtuko 

€ ingurukoa da, eta Nafarroako Gobernuko Proiektu 
Estrategikoetako Zuzendaritza Nagusiak, MITECOk (Trantsizio Ekologikorako 

afarroako Unibertsitateen udako ikastaroen barruan, 2020an Foru Komunitateko 
Orreagaren historia-, 

garrantzia kontuan hartuta, eta Europako Kontseiluaren Kultura 

garapenerako estrategia, tokiko enplegu-
ekimenen eta ekintzailetzaren bidez” izeneko txostenarekin parte hartu zuen.  

o Udala elkarte horri atxikita dago. Elkarte hori Espainiako toki-erakundeek 
osatzen dute, eta helburua du ingurumena errespetatuko duten tokiko elikadura-
sistemak garatzea, sistema jasangarriak, inklusiboak, seguruak eta dibertsifikatuak, 

2020an, Cederna Garalur 
inario hauek antolatzen lagundu zuen, eta horrez gain, 

a ezagutzen. Zer da, 
nola eragiten digu eta zer egin dezakegu gure udalerrien alde?”. 35 lagun 

ekoizpenaren ekonomia-
Mintegi horretan, gainera, Cederna 

Garalur Elkarteak hizlari gisa parte hartzera gonbidatu zituen Baztango 
Baztango Xurie eta Jauregia Esnekiak.  

Cederna Garalur Elkarteak “Elikadura Osasuna da” kanpainaren diseinuan eta 
kanpaina sustatzen esku hartu zuen Baztanen. Kanpaina joan den abenduaren 10ean 

Kanpaina horrek osasunerako eta elikadurarako eskubidea lantzen du, COVID-19ak 
Alde batetik, konfinamenduaren ondorioek agerian utzi dute 

sistema batzuen ahuleziak; eta, bestetik, biztanleriaren sektore batzuek 

Horren aitzinean, Nekazaritza Ekologikoen aldeko Hirien Sareak “Elikadura Osasuna 



 

 

 Jendeari, eta, bereziki, egoera ahulenean dauden biztanleei informazioa 
ematea tokiko nekazaritzako elikagai
egokienei eta elikagai osasuntsu eta osasungarrietara iristeko

 Elikadurak ingurumenean duen eraginari eta klima
buruz sentsibilizatzea.

 Elikadurak osasunean duen eraginari buruz kontzientziatzea.

 Elikadura-ohitura osasungarriak eta jasangarriak bultzatzea.

Nobel Hirien Europako Sarea.

Ekimen hau 2018ko maiatzean Luarca (Asturiasko Valdeseko Kontzejua) eta 
Nafarroako Petilla Aragoi herrien arteko senidetzearen ondorioz sortu zen.
Italiako Corteno Golgi herria sartu zen sarean; bertan sortu zen Camillo Golgi 
Medikuntzako Nobel Sariduna.

Sare horren helburua Nobel Saridunak jaio ziren landa
landa-eremuan turismo-
erakargarritasunean oinarrituta, landa
espirituari balioa emanen diona.

Cederna Garalur Elkartea Partzuergoak proiektua aitzina eramateko lantzen ari den 
ekintza guztiak babesten ari da.

 Hiru udalerrietako ordezkaritzek otsailean Iruñera egindako
zuen.  

 Ordezkaritzek Herritarrekiko Harremanetarako kontseilariarekin eta 
Gobernuaren ordezkaritzarekin izandako topaketetan parte hartu zuen.

 Lan-saioetara joan zen.
 “Nobel Hirien Europako Sarea” proiektuari buruzko dokumentazioa pr

zuen, Nafarroako Gobernuko ordezkariei emateko.
 Senidetze-egintzetarako legezko prozedurak prestatzen lagundu du.
 “Europa herritarrekin’ Programarako eskaera prestatzen” txostena idazten 

lagundu zuen. Txosten hori bisitan eztabaidatu zen.
 Despopulazioari aurre egiten lagunduko duten proiektu estrategikoei buruzko 

intereseko adierazpenetara bidali zen proposamena, MITECOk (Trantsizio 
Ekologikorako Ministerioa) sustatua, landu zuen.

Ondarearen Europako jardunaldiak.

Ondarearen Europako Jardunaldia
1985ean, eta 1999an elkarlanean hasi ziren antolatzen Europar Batasunarekin.
Nafarroan, jardueren antolaketa Nafarroako Gobernuko Kultura, Kirola eta Gazteria 
Departamentuak koordinatzen du.

2020an, pandemia gorabehera, Nafarroako Gobernuak ekimenari jarraipena ematea 
erabaki zuen; izan ere, balio kulturaletan trebatzeko, horiek komunikatzeko, irakasteko 
eta partekatzeko tresna egokitzat jo zuen.
bisitak lehenetsi dira, aldez aurretik erreserba eginda, edukiera mugatuekin eta 
segurtasun- eta higiene-neurriekin.
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Jendeari, eta, bereziki, egoera ahulenean dauden biztanleei informazioa 
ematea tokiko nekazaritzako elikagai-sistema ekologikoetatik datozen dieta 
egokienei eta elikagai osasuntsu eta osasungarrietara iristeko moduei buruz.

Elikadurak ingurumenean duen eraginari eta klima-aldaketan duen eraginari 
buruz sentsibilizatzea.  
Elikadurak osasunean duen eraginari buruz kontzientziatzea.  

ohitura osasungarriak eta jasangarriak bultzatzea.  

ako Sarea.  

Ekimen hau 2018ko maiatzean Luarca (Asturiasko Valdeseko Kontzejua) eta 
Nafarroako Petilla Aragoi herrien arteko senidetzearen ondorioz sortu zen.
Italiako Corteno Golgi herria sartu zen sarean; bertan sortu zen Camillo Golgi 

o Nobel Sariduna.  

Sare horren helburua Nobel Saridunak jaio ziren landa-eremuko herriak senidetzea da, 
-produktu bat garatzeko, zientzia- 

erakargarritasunean oinarrituta, landa-inguruneari, lankidetzari, sormenari eta euro
espirituari balioa emanen diona.  

Cederna Garalur Elkartea Partzuergoak proiektua aitzina eramateko lantzen ari den 
ekintza guztiak babesten ari da. Horrela, 2020an Cederna Garalur Elkarteak:

Hiru udalerrietako ordezkaritzek otsailean Iruñera egindako lan

Ordezkaritzek Herritarrekiko Harremanetarako kontseilariarekin eta 
Gobernuaren ordezkaritzarekin izandako topaketetan parte hartu zuen.

saioetara joan zen.  
“Nobel Hirien Europako Sarea” proiektuari buruzko dokumentazioa pr
zuen, Nafarroako Gobernuko ordezkariei emateko.  

egintzetarako legezko prozedurak prestatzen lagundu du.
“Europa herritarrekin’ Programarako eskaera prestatzen” txostena idazten 
lagundu zuen. Txosten hori bisitan eztabaidatu zen.  

lazioari aurre egiten lagunduko duten proiektu estrategikoei buruzko 
intereseko adierazpenetara bidali zen proposamena, MITECOk (Trantsizio 
Ekologikorako Ministerioa) sustatua, landu zuen.  

Ondarearen Europako jardunaldiak.  

Ondarearen Europako Jardunaldiak Europako Kontseiluak sustatu zituen lehenengoz 
1985ean, eta 1999an elkarlanean hasi ziren antolatzen Europar Batasunarekin.
Nafarroan, jardueren antolaketa Nafarroako Gobernuko Kultura, Kirola eta Gazteria 
Departamentuak koordinatzen du. 

gorabehera, Nafarroako Gobernuak ekimenari jarraipena ematea 
erabaki zuen; izan ere, balio kulturaletan trebatzeko, horiek komunikatzeko, irakasteko 
eta partekatzeko tresna egokitzat jo zuen. Egoera dela-eta, gune irekietara egindako 

a, aldez aurretik erreserba eginda, edukiera mugatuekin eta 
neurriekin.  

Jendeari, eta, bereziki, egoera ahulenean dauden biztanleei informazioa 
sistema ekologikoetatik datozen dieta 

moduei buruz.  

aldaketan duen eraginari 

Ekimen hau 2018ko maiatzean Luarca (Asturiasko Valdeseko Kontzejua) eta 
Nafarroako Petilla Aragoi herrien arteko senidetzearen ondorioz sortu zen. 2019an 
Italiako Corteno Golgi herria sartu zen sarean; bertan sortu zen Camillo Golgi 

eremuko herriak senidetzea da, 
 eta kultura-

inguruneari, lankidetzari, sormenari eta europar 

Cederna Garalur Elkartea Partzuergoak proiektua aitzina eramateko lantzen ari den 
Horrela, 2020an Cederna Garalur Elkarteak:  

lan-bidaia antolatu 

Ordezkaritzek Herritarrekiko Harremanetarako kontseilariarekin eta 
Gobernuaren ordezkaritzarekin izandako topaketetan parte hartu zuen.  

“Nobel Hirien Europako Sarea” proiektuari buruzko dokumentazioa prestatu 

egintzetarako legezko prozedurak prestatzen lagundu du.  
“Europa herritarrekin’ Programarako eskaera prestatzen” txostena idazten 

lazioari aurre egiten lagunduko duten proiektu estrategikoei buruzko 
intereseko adierazpenetara bidali zen proposamena, MITECOk (Trantsizio 

k Europako Kontseiluak sustatu zituen lehenengoz 
1985ean, eta 1999an elkarlanean hasi ziren antolatzen Europar Batasunarekin. 
Nafarroan, jardueren antolaketa Nafarroako Gobernuko Kultura, Kirola eta Gazteria 

gorabehera, Nafarroako Gobernuak ekimenari jarraipena ematea 
erabaki zuen; izan ere, balio kulturaletan trebatzeko, horiek komunikatzeko, irakasteko 

eta, gune irekietara egindako 
a, aldez aurretik erreserba eginda, edukiera mugatuekin eta 



 

 

2020an Nafarroako 43 herrik bat egin 
Mendialdeko bost udalerri.
antolatzen, koordinatzen eta zabaltzen parte hartu zuen:

 Zangozan, Frantzisko Xabierri eskainitako “Gailenak” (Nafarroaren Eguna 
ospatzeko) eta Ledean Iratiko Trenari buruzko koaderno tematikoen edizioa 
koordinatu zen.  

 Zangozerrian, halaber, ondarea 
poster baten inprimaketa koordinatu zen, landa
eskualdean sustatua.

 Agoitz, Xabier, Eslaba, Kaseda, Ledea, Zangoza eta Urraulgoitin aurreikusitako 
ekintzak hedatzen lagundu genuen.

‘Orratz Ondareak/Herencia de aguja e hilo’ proiektua.

Urzainkiko Udalak sustatutako proiektua da, Erronkari Ibarreko eskualdeko jantzien 
prestaketa berreskuratzeko eta neska

Cederna Garalur Elkarteak Erronkarin eta Zarait
dirulaguntza eskatu zituen 

 Toki-erakundeei, fundazioei eta irabazi
osasun-programetarako 2020an emandako laguntzak (NAO 65, martxoak 26).

 Nafarroako toki-erakundeentzako laguntzak, gizonen eta emakumeen arteko 
berdintasuna sustatzeko proiektuetarako eta “Kontziliazioaren aldeko Tokiko 
Itunak” programarako.

“Orreagako Gudua” erakusketa
Luzaiden.  

2019ko maiatzean ireki zen zentro hori, eta horren inbertsioak 2014
Garapenerako Programaren bidez kofinantzatu ziren.

2020an, Erroibar-Aezkoa-Esteribarreko Garapenerako Agentziak zentroa antolatzen 
lagundu zuen, baita zentroan arreta emateko eta harrera egite
prozesuan eta 2020ko bisiten programazioan ere.

Horrez gain, Garapen Agentziak irekiera datak eta ordutegiak zabaldu zituen, eta 
elkarrizketa bat egin zu Donibane Garaziko Irulegi irratian.

Pirinioaurreko arroei buruzko turismo

Pirinioaurreko Arroetako Cederna Garalur Elkartearen Eskualdeko Garapen Agentziak 
eskualdeko turismo-informazioari buruzko edukien argitalpenean lagundu zuen.
2020an, ekintza horietan lagundu zuen:

 Pirinioaurreko Arroen eta Zangozaren turismo
eguneratu. Mapa hori Nafarroako Gobernuko Turismoko Zuzendaritza 
Nagusiak argitaratzen du.

 Nafarroako turismo
Kartografia Zerbitzuek argitaratua.
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2020an Nafarroako 43 herrik bat egin zuten ekimen horrekin, horien artean Nafarroako 
Mendialdeko bost udalerri. Cederna Garalur Elkarteak abian jarritako ekint
antolatzen, koordinatzen eta zabaltzen parte hartu zuen:  

Zangozan, Frantzisko Xabierri eskainitako “Gailenak” (Nafarroaren Eguna 
ospatzeko) eta Ledean Iratiko Trenari buruzko koaderno tematikoen edizioa 

Zangozerrian, halaber, ondarea berreskuratzeko proiektuak jasotzen dituen 
poster baten inprimaketa koordinatu zen, landa-garapenerako funtsen bidez 
eskualdean sustatua.  
Agoitz, Xabier, Eslaba, Kaseda, Ledea, Zangoza eta Urraulgoitin aurreikusitako 
ekintzak hedatzen lagundu genuen.  

ratz Ondareak/Herencia de aguja e hilo’ proiektua.  

Urzainkiko Udalak sustatutako proiektua da, Erronkari Ibarreko eskualdeko jantzien 
prestaketa berreskuratzeko eta neska-mutilentzako hiruna jantzi egiteko.

Cederna Garalur Elkarteak Erronkarin eta Zaraitzun duen Garapen Agentziak bi 
dirulaguntza eskatu zituen Nafarroan baterako finantzaketarako:  

erakundeei, fundazioei eta irabazi-asmorik gabeko elkarteei bideratutako 
programetarako 2020an emandako laguntzak (NAO 65, martxoak 26).

erakundeentzako laguntzak, gizonen eta emakumeen arteko 
berdintasuna sustatzeko proiektuetarako eta “Kontziliazioaren aldeko Tokiko 
Itunak” programarako.  

“Orreagako Gudua” erakusketa-zentroa eta turismo-informaziorako gunea 

ireki zen zentro hori, eta horren inbertsioak 2014
Garapenerako Programaren bidez kofinantzatu ziren.  

Esteribarreko Garapenerako Agentziak zentroa antolatzen 
lagundu zuen, baita zentroan arreta emateko eta harrera egiteko langileak hautatzeko 
prozesuan eta 2020ko bisiten programazioan ere.  

Horrez gain, Garapen Agentziak irekiera datak eta ordutegiak zabaldu zituen, eta 
elkarrizketa bat egin zu Donibane Garaziko Irulegi irratian.  

Pirinioaurreko arroei buruzko turismo-informazioa.  

Pirinioaurreko Arroetako Cederna Garalur Elkartearen Eskualdeko Garapen Agentziak 
informazioari buruzko edukien argitalpenean lagundu zuen.

2020an, ekintza horietan lagundu zuen:  

Pirinioaurreko Arroen eta Zangozaren turismo-maparen edukiak berrikusi eta 
eguneratu. Mapa hori Nafarroako Gobernuko Turismoko Zuzendaritza 
Nagusiak argitaratzen du.  

Nafarroako turismo-atlas berria garatu; Nafarroako Gobernuko Turismo eta 
Kartografia Zerbitzuek argitaratua.  

ekimen horrekin, horien artean Nafarroako 
Cederna Garalur Elkarteak abian jarritako ekintzak 

Zangozan, Frantzisko Xabierri eskainitako “Gailenak” (Nafarroaren Eguna 
ospatzeko) eta Ledean Iratiko Trenari buruzko koaderno tematikoen edizioa 

berreskuratzeko proiektuak jasotzen dituen 
garapenerako funtsen bidez 

Agoitz, Xabier, Eslaba, Kaseda, Ledea, Zangoza eta Urraulgoitin aurreikusitako 

Urzainkiko Udalak sustatutako proiektua da, Erronkari Ibarreko eskualdeko jantzien 
mutilentzako hiruna jantzi egiteko.  

zun duen Garapen Agentziak bi 

asmorik gabeko elkarteei bideratutako 
programetarako 2020an emandako laguntzak (NAO 65, martxoak 26). 

erakundeentzako laguntzak, gizonen eta emakumeen arteko 
berdintasuna sustatzeko proiektuetarako eta “Kontziliazioaren aldeko Tokiko 

informaziorako gunea 

ireki zen zentro hori, eta horren inbertsioak 2014-2020 Landa 

Esteribarreko Garapenerako Agentziak zentroa antolatzen 
ko langileak hautatzeko 

Horrez gain, Garapen Agentziak irekiera datak eta ordutegiak zabaldu zituen, eta 

Pirinioaurreko Arroetako Cederna Garalur Elkartearen Eskualdeko Garapen Agentziak 
informazioari buruzko edukien argitalpenean lagundu zuen. 

maparen edukiak berrikusi eta 
eguneratu. Mapa hori Nafarroako Gobernuko Turismoko Zuzendaritza 

atlas berria garatu; Nafarroako Gobernuko Turismo eta 



 

 

 Bisitariei egindako harr
 Agoizko zubiaren interpretazio

Iturbero iturriaren interpretazio
 Xplora Sareari laguntzak eskatu, Arbaiungo arroilaren (Usun) apa

gaitzeko.  

Pirinioaurreko arroetan, Zangozerrian eta Nafarroa Erdialdean ematen den 
despopulazioari buruzko azterketa.

2019an, Nafarroako Gobernuko Lurralde Antolamenduko Departamentuak Lursareari 
eskatu zion Pirinioaurreko, Zangozako eskualdeko
despopulazioari buruzko azterlan bat egiteko.

Azterlanak lau helburu zituen:
arrazoiak aztertzea; iraganean arrakastaz garatu diren eta biztanleria erakartzeko eta 
finkatzeko aukera eman dezaketen ekimenak eta proiektuak identifikatzea; ekintza 
berriak proposatzea; eta toki
duten eta herritarrak finkatzea edo itzultzea eragozten duten oztopoak identifikatzea.

Azterlana lantzean, eskualdeetako ordezkari politikoei, enpresei, elkarteei eta gazteei 
egindako elkarrizketak jaso ziren.

2020ko urtarrilaren 16an, azterlanaren ondorioak eman ziren ezagutzera Zangozan 
egin zen bilera batean.  

Cederna Garalur Elkarteak azterlanaren fas

 Ordezkari politikoak, enpresak eta elkarteak identifikatu.
 Laguntza teknikotik planteatutako galdetegiari emandako erantzunak.

 Azterlanaren lehen ondorioak berrikusi, eta berriak egin.
 Zangozan egindako aurkezpen

Pirinioaurreko kultura-agenda eta turismo

Pirinioaurreko Arroen Garapenerako Agentziak eskualdeko herrietako kultura
turismo-ekitaldien agenda jasotzen duen aldizkari bat editatzen, eguneratzen eta 
argitaratzen du aldizka. Aldizkariaren erakunde hartzaileak udalak, enpresak, elkarteak 
eta partikularrak dira.  

Garapen Agentziak lurraldetik datozkion ekitaldiak biltzen ditu, eta aldizkaria Word 
formatuan sortzen eta eguneratzen du, eta jarduerak herrika antolatzen ditu.
agiria posta elektronikoz igortzen du.

Pirinioetako galtzada erromatarra

Aranzadi Zientzia Elkartea buru duen proiektua da, Agoitz, Longida, Artzi, Erro, Auritz, 
Orreaga eta Luzaideko udalekin lankidetzan, antzinako galtzada erromatar bat 
berreskuratzeko eta turismo
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Bisitariei egindako harreraren panelak landu Agoitzen, Irunberrin eta Elon.
Agoizko zubiaren interpretazio-mahaia birdiseinatu eta berritu, eta Irunberriko 
Iturbero iturriaren interpretazio-mahai berria diseinatu.  
Xplora Sareari laguntzak eskatu, Arbaiungo arroilaren (Usun) apa

Pirinioaurreko arroetan, Zangozerrian eta Nafarroa Erdialdean ematen den 
despopulazioari buruzko azterketa.   

2019an, Nafarroako Gobernuko Lurralde Antolamenduko Departamentuak Lursareari 
eskatu zion Pirinioaurreko, Zangozako eskualdeko eta Nafarroako Erdialdeko eremuko 
despopulazioari buruzko azterlan bat egiteko.  

Azterlanak lau helburu zituen: eskualdeko herriak arian-arian abandonatzearen 
arrazoiak aztertzea; iraganean arrakastaz garatu diren eta biztanleria erakartzeko eta 

o aukera eman dezaketen ekimenak eta proiektuak identifikatzea; ekintza 
berriak proposatzea; eta toki- eta eskualde-administrazioen eskumenekin zerikusia 
duten eta herritarrak finkatzea edo itzultzea eragozten duten oztopoak identifikatzea.

ean, eskualdeetako ordezkari politikoei, enpresei, elkarteei eta gazteei 
egindako elkarrizketak jaso ziren.  

2020ko urtarrilaren 16an, azterlanaren ondorioak eman ziren ezagutzera Zangozan 

Cederna Garalur Elkarteak azterlanaren fase guztietan esku hartu du:  

Ordezkari politikoak, enpresak eta elkarteak identifikatu.  
Laguntza teknikotik planteatutako galdetegiari emandako erantzunak.

Azterlanaren lehen ondorioak berrikusi, eta berriak egin.  
Zangozan egindako aurkezpen-saioari laguntza: aretoak erreserbatu.

agenda eta turismo-agenda 

Pirinioaurreko Arroen Garapenerako Agentziak eskualdeko herrietako kultura
ekitaldien agenda jasotzen duen aldizkari bat editatzen, eguneratzen eta 

Aldizkariaren erakunde hartzaileak udalak, enpresak, elkarteak 

Garapen Agentziak lurraldetik datozkion ekitaldiak biltzen ditu, eta aldizkaria Word 
formatuan sortzen eta eguneratzen du, eta jarduerak herrika antolatzen ditu.
agiria posta elektronikoz igortzen du.  

Pirinioetako galtzada erromatarra 

Aranzadi Zientzia Elkartea buru duen proiektua da, Agoitz, Longida, Artzi, Erro, Auritz, 
Orreaga eta Luzaideko udalekin lankidetzan, antzinako galtzada erromatar bat 

uratzeko eta turismo-ibilbide bihurtzeko.  

eraren panelak landu Agoitzen, Irunberrin eta Elon.  
mahaia birdiseinatu eta berritu, eta Irunberriko 

Xplora Sareari laguntzak eskatu, Arbaiungo arroilaren (Usun) aparkalekua 

Pirinioaurreko arroetan, Zangozerrian eta Nafarroa Erdialdean ematen den 

2019an, Nafarroako Gobernuko Lurralde Antolamenduko Departamentuak Lursareari 
eta Nafarroako Erdialdeko eremuko 

arian abandonatzearen 
arrazoiak aztertzea; iraganean arrakastaz garatu diren eta biztanleria erakartzeko eta 

o aukera eman dezaketen ekimenak eta proiektuak identifikatzea; ekintza 
administrazioen eskumenekin zerikusia 

duten eta herritarrak finkatzea edo itzultzea eragozten duten oztopoak identifikatzea. 

ean, eskualdeetako ordezkari politikoei, enpresei, elkarteei eta gazteei 

2020ko urtarrilaren 16an, azterlanaren ondorioak eman ziren ezagutzera Zangozan 

 

Laguntza teknikotik planteatutako galdetegiari emandako erantzunak.  

aretoak erreserbatu. 

Pirinioaurreko Arroen Garapenerako Agentziak eskualdeko herrietako kultura- eta 
ekitaldien agenda jasotzen duen aldizkari bat editatzen, eguneratzen eta 

Aldizkariaren erakunde hartzaileak udalak, enpresak, elkarteak 

Garapen Agentziak lurraldetik datozkion ekitaldiak biltzen ditu, eta aldizkaria Word 
formatuan sortzen eta eguneratzen du, eta jarduerak herrika antolatzen ditu. Ondoren, 

Aranzadi Zientzia Elkartea buru duen proiektua da, Agoitz, Longida, Artzi, Erro, Auritz, 
Orreaga eta Luzaideko udalekin lankidetzan, antzinako galtzada erromatar bat 



 

 

2020an, Cederna Garalur Elkarteak Aurizberri eta Auritz artean dagoen Zaldua 
aztarnategi erromatarraren museo birtualari buruzko artikulu bat argitaratu zuen 
hedabideetan, Aranzadi Zientzia Elkarteak landua.

Plazaola Partzuergo Turistikoa.

Plazaola Turismo Partzuergoa Mendialde eskualdeko dinamizazio turistikoan esku 
hartzen duten eragile guztiek osatzen dute, eta Plazaolaren Natura Bidea kudeatzen 
du.  

Cederna Garalur Elkarteak, partzuergoaren kide den aldetik, 
kontseiluaren bileretan parte hartzen du.
Agentziaren bidez, Cederna Garalur Elkarteak zonaldeko hainbat turismo
koordinatzen ditu.  

Rural Femmes.  

Landa Femmes Europako lankidetza
finantzatua. Helburua du landa
gizartean betetzen duten zeregina ikusaraztea, landa
egokitutako prestakuntzaren bidez.

Cederna Garalur Elkarteak INTIAarekin (proiektuko bazkidea) elkarlanean jardun zuen 
proiektuaren helburuak zabaltzen eta ekintzaileei eta emakume
premiei buruzko galdetegiak bidaltzen.

Sakanako Behatoki Sozioekonomik

Sakanako Behatoki Sozioekonomikoa 2020an sortu zen, hausnarketarako foro ireki 
gisa, epe ertain-luzera Sakanako plan estrategiko bat lantzeko, eskualdeko sustapen 
sozioekonomikoan sinergiak bultzatzeko.

Sakanako Behatoki Sozioekonomikoa Sakana Garape
Elkarteak eta ‘Sakantzen Sarea’ izeneko sare sozialak sustatzen dute.
aurrekoez gain, eskualdeko eragile instituzionalek ere esku hartzen dute; besteak 
beste, Udalek, Sakanako Mankomunitateak, Sakanako Enpresen Elka
sindikatuek, elkarteek eta beste eragile sozioekonomiko batzuek.

Sakanako Behatoki Sozioekonomikoa urtean bitan, gutxienez, batzartzen da:
lehenean, urtean zehar garatu beharreko ekintzak lehenesten dira, eta bigarrenean, 
berriz, burututako ekintzak ebaluatzen dira.

Uztailaren 1ean Behatokiko mahaia batzartu zen 2019ko emaitzak aurkezteko, eta 
2020ko ekintza-plana COVID
Sakanako Eskualdeko Garapen Agentziak ordezkatu zuen Cederna Garalur Elkartea.

SASCIRATI.  

SASCIRATI mugaz gaindiko lankidetzarako europar proiektua da, Interreg VA 
POCTEFA programaren bidez batera finantzatua. Programa horretan Aezkoa eta 
Zaraitzu Ibarretako Batzar Nagusiek parte hartzen dute, Frantziako Garaziko eta 
Zuberoako Batzar Sindikalez gain.
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2020an, Cederna Garalur Elkarteak Aurizberri eta Auritz artean dagoen Zaldua 
aztarnategi erromatarraren museo birtualari buruzko artikulu bat argitaratu zuen 
hedabideetan, Aranzadi Zientzia Elkarteak landua.  

aola Partzuergo Turistikoa.  

Plazaola Turismo Partzuergoa Mendialde eskualdeko dinamizazio turistikoan esku 
hartzen duten eragile guztiek osatzen dute, eta Plazaolaren Natura Bidea kudeatzen 

Cederna Garalur Elkarteak, partzuergoaren kide den aldetik, 
kontseiluaren bileretan parte hartzen du. Halaber, Mendialdeko Eskualdeko Garapen 
Agentziaren bidez, Cederna Garalur Elkarteak zonaldeko hainbat turismo

Landa Femmes Europako lankidetza-proiektu bat da, Erasmus+ programak 
finantzatua. Helburua du landa-eremuko emakumeak ahalduntzea eta landa
gizartean betetzen duten zeregina ikusaraztea, landa-eremuan bizi diren emakumeei 
egokitutako prestakuntzaren bidez. Proiektuak bost bazkide ditu, horien

Cederna Garalur Elkarteak INTIAarekin (proiektuko bazkidea) elkarlanean jardun zuen 
proiektuaren helburuak zabaltzen eta ekintzaileei eta emakume-elkarteei prestakuntza
premiei buruzko galdetegiak bidaltzen.  

Sakanako Behatoki Sozioekonomikoa.  

Sakanako Behatoki Sozioekonomikoa 2020an sortu zen, hausnarketarako foro ireki 
luzera Sakanako plan estrategiko bat lantzeko, eskualdeko sustapen 

sozioekonomikoan sinergiak bultzatzeko.  

Sakanako Behatoki Sozioekonomikoa Sakana Garapen Agentziak, Cederna Garalur 
Elkarteak eta ‘Sakantzen Sarea’ izeneko sare sozialak sustatzen dute.
aurrekoez gain, eskualdeko eragile instituzionalek ere esku hartzen dute; besteak 
beste, Udalek, Sakanako Mankomunitateak, Sakanako Enpresen Elka
sindikatuek, elkarteek eta beste eragile sozioekonomiko batzuek.  

Sakanako Behatoki Sozioekonomikoa urtean bitan, gutxienez, batzartzen da:
lehenean, urtean zehar garatu beharreko ekintzak lehenesten dira, eta bigarrenean, 

k ebaluatzen dira. 

Uztailaren 1ean Behatokiko mahaia batzartu zen 2019ko emaitzak aurkezteko, eta 
plana COVID-19ak eragindako egoerara nola egokitu aztertzeko.

Sakanako Eskualdeko Garapen Agentziak ordezkatu zuen Cederna Garalur Elkartea.

SASCIRATI mugaz gaindiko lankidetzarako europar proiektua da, Interreg VA 
POCTEFA programaren bidez batera finantzatua. Programa horretan Aezkoa eta 
Zaraitzu Ibarretako Batzar Nagusiek parte hartzen dute, Frantziako Garaziko eta 

Sindikalez gain. Bi helburu ditu: batetik, Iratiko baliabide naturalen 

2020an, Cederna Garalur Elkarteak Aurizberri eta Auritz artean dagoen Zaldua 
aztarnategi erromatarraren museo birtualari buruzko artikulu bat argitaratu zuen 

Plazaola Turismo Partzuergoa Mendialde eskualdeko dinamizazio turistikoan esku 
hartzen duten eragile guztiek osatzen dute, eta Plazaolaren Natura Bidea kudeatzen 

Cederna Garalur Elkarteak, partzuergoaren kide den aldetik, administrazio-
Halaber, Mendialdeko Eskualdeko Garapen 

Agentziaren bidez, Cederna Garalur Elkarteak zonaldeko hainbat turismo-proiektu 

da, Erasmus+ programak 
eremuko emakumeak ahalduntzea eta landa-eremuko 

eremuan bizi diren emakumeei 
Proiektuak bost bazkide ditu, horien artean INTIA.  

Cederna Garalur Elkarteak INTIAarekin (proiektuko bazkidea) elkarlanean jardun zuen 
elkarteei prestakuntza-

Sakanako Behatoki Sozioekonomikoa 2020an sortu zen, hausnarketarako foro ireki 
luzera Sakanako plan estrategiko bat lantzeko, eskualdeko sustapen 

n Agentziak, Cederna Garalur 
Elkarteak eta ‘Sakantzen Sarea’ izeneko sare sozialak sustatzen dute. Behatokian, 
aurrekoez gain, eskualdeko eragile instituzionalek ere esku hartzen dute; besteak 
beste, Udalek, Sakanako Mankomunitateak, Sakanako Enpresen Elkarteak, 

Sakanako Behatoki Sozioekonomikoa urtean bitan, gutxienez, batzartzen da: 
lehenean, urtean zehar garatu beharreko ekintzak lehenesten dira, eta bigarrenean, 

Uztailaren 1ean Behatokiko mahaia batzartu zen 2019ko emaitzak aurkezteko, eta 
19ak eragindako egoerara nola egokitu aztertzeko. 

Sakanako Eskualdeko Garapen Agentziak ordezkatu zuen Cederna Garalur Elkartea. 

SASCIRATI mugaz gaindiko lankidetzarako europar proiektua da, Interreg VA 
POCTEFA programaren bidez batera finantzatua. Programa horretan Aezkoa eta 
Zaraitzu Ibarretako Batzar Nagusiek parte hartzen dute, Frantziako Garaziko eta 

batetik, Iratiko baliabide naturalen 



 

 

kudeaketa bateratua egitea (larreen eta basoen kudeaketa, baliabide mikologikoak eta 
bisitarien joan-etorria antolatzea); eta bestetik, baliabide horietan oinarritutako 
kalitatezko turismo-eskaintza sendotzea.

2020an, ekintzak gauzatzeko eta justifikatzeko laguntza eman genuen, baita Aezkoa 
Ibarreko inbertsioak ezartzeko ere.

Smart Rural 21.  

Smart Rural 21 Europako Batzordearen babesa duen ekimena da. Europako landa
eremuetan “hiri adimendunen” edo “Smart Villages” estrategiak garatzea eta ezartzea 
du helburu, ezagutzak trukatuz eta tokiko ikuspegia eta ikuspewgi parte
duten proiektuak abiaraziz.

Ekimenak bi urte eta erdiko iraupena du.
udalerri hautatu ziren.  

Cederna Garalur Elkarteak koordinatu zuen Erroibarko hautagaitzaren prestaketa. 
Erroibarrek GUIFINET Fundazioaren bidez ezarritako zuntz optikoko udal
aurkeztu zuen, lankidetza-
onartu egin zen eta Nafarroako Gobernuaren oniritzia jaso zuen, nahiz eta, azkenean, 
ez zen Europako deialdian hautatua izan.

Tokiko Agenda 21 

Tokiko Agenda 21 udalaren garapen
ekonomia- eta gizarte-politiken inguruko irizpide jasangarriak biltzen dituena.
plan hori toki-agintarien, teknikarien, inplikatutako eragileen eta udalerriko herritarren 
parte-hartzearekin eta horien artean adostutako erabakiekin garatzen da.

Cederna Garalur Elkartearen kasuan, sei Garapen Agentziek (Pirinioaurreko Arroak, 
Erronkari-Zaraitzu, Esteribar
esku hartu dute haien udalerrietako Tokiko Agenda 21etan.

Horien eginkizunak dira: deialdia zabaldu, p
aurkeztu eta bideratzeko aholkularitza eman, kontratazio mahaietan parte hartu, udal
ordezkariekin bilerak egin. 

2020an Cederna Garalur Elkarteak 33 proiektutan lan egin du:

 Tokiko Agenda 21, Agoitz.
o Agoizko komunikazio
o Agoizko Jubilotekaren altzari
o Agoizko Jubilotekaren funtzionamendua.

 Tokiko Agenda 21, Bortziriak.
o Euskararen plan estrategikoa eta Etxalarko zeharbidea hobetzeko 

proiektua: proiektua idatzi eta 
o Jubiloteka eta lagun egiteko plana, Bortzirietan gai organikoa biltzeko:

proiektua idatzi, dokumentazioa bildu eta proiektua justifikatu.
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kudeaketa bateratua egitea (larreen eta basoen kudeaketa, baliabide mikologikoak eta 
etorria antolatzea); eta bestetik, baliabide horietan oinarritutako 

eskaintza sendotzea.  

2020an, ekintzak gauzatzeko eta justifikatzeko laguntza eman genuen, baita Aezkoa 
Ibarreko inbertsioak ezartzeko ere.  

Smart Rural 21 Europako Batzordearen babesa duen ekimena da. Europako landa
imendunen” edo “Smart Villages” estrategiak garatzea eta ezartzea 

du helburu, ezagutzak trukatuz eta tokiko ikuspegia eta ikuspewgi parte
duten proiektuak abiaraziz.  

Ekimenak bi urte eta erdiko iraupena du. 2020an ireki zen lehen deialdia, 

Cederna Garalur Elkarteak koordinatu zuen Erroibarko hautagaitzaren prestaketa. 
Erroibarrek GUIFINET Fundazioaren bidez ezarritako zuntz optikoko udal

-proiektuaren eta sareko lanaren eredu gis
onartu egin zen eta Nafarroako Gobernuaren oniritzia jaso zuen, nahiz eta, azkenean, 
ez zen Europako deialdian hautatua izan.  

Tokiko Agenda 21 udalaren garapen-plan bat da, integrazioan oinarrituta, ingurumen
politiken inguruko irizpide jasangarriak biltzen dituena.

agintarien, teknikarien, inplikatutako eragileen eta udalerriko herritarren 
hartzearekin eta horien artean adostutako erabakiekin garatzen da.

ur Elkartearen kasuan, sei Garapen Agentziek (Pirinioaurreko Arroak, 
Zaraitzu, Esteribar-Erroibar-Aezkoa, Mendialdea, Bidasoa eta Zangozerria) 

esku hartu dute haien udalerrietako Tokiko Agenda 21etan.  

deialdia zabaldu, proiektuak aztertu eta balioetsi, proiektuak 
aurkeztu eta bideratzeko aholkularitza eman, kontratazio mahaietan parte hartu, udal

  

2020an Cederna Garalur Elkarteak 33 proiektutan lan egin du:  

Tokiko Agenda 21, Agoitz.  
omunikazio-, informazio- eta partaidetza-plana.

Agoizko Jubilotekaren altzari-hornidura. 
Agoizko Jubilotekaren funtzionamendua.  

Tokiko Agenda 21, Bortziriak.  
Euskararen plan estrategikoa eta Etxalarko zeharbidea hobetzeko 

proiektua idatzi eta informazioa bildu.  
Jubiloteka eta lagun egiteko plana, Bortzirietan gai organikoa biltzeko:
proiektua idatzi, dokumentazioa bildu eta proiektua justifikatu.

kudeaketa bateratua egitea (larreen eta basoen kudeaketa, baliabide mikologikoak eta 
etorria antolatzea); eta bestetik, baliabide horietan oinarritutako 

2020an, ekintzak gauzatzeko eta justifikatzeko laguntza eman genuen, baita Aezkoa 

Smart Rural 21 Europako Batzordearen babesa duen ekimena da. Europako landa-
imendunen” edo “Smart Villages” estrategiak garatzea eta ezartzea 

du helburu, ezagutzak trukatuz eta tokiko ikuspegia eta ikuspewgi parte-hartzea izanen 

2020an ireki zen lehen deialdia, eta 17 

Cederna Garalur Elkarteak koordinatu zuen Erroibarko hautagaitzaren prestaketa. 
Erroibarrek GUIFINET Fundazioaren bidez ezarritako zuntz optikoko udal-sarea 

proiektuaren eta sareko lanaren eredu gisa. Proiektu hori 
onartu egin zen eta Nafarroako Gobernuaren oniritzia jaso zuen, nahiz eta, azkenean, 

plan bat da, integrazioan oinarrituta, ingurumen-, 
politiken inguruko irizpide jasangarriak biltzen dituena. Garapen-

agintarien, teknikarien, inplikatutako eragileen eta udalerriko herritarren 
hartzearekin eta horien artean adostutako erabakiekin garatzen da.  

ur Elkartearen kasuan, sei Garapen Agentziek (Pirinioaurreko Arroak, 
Aezkoa, Mendialdea, Bidasoa eta Zangozerria) 

roiektuak aztertu eta balioetsi, proiektuak 
aurkeztu eta bideratzeko aholkularitza eman, kontratazio mahaietan parte hartu, udal-

plana. 

Euskararen plan estrategikoa eta Etxalarko zeharbidea hobetzeko 

Jubiloteka eta lagun egiteko plana, Bortzirietan gai organikoa biltzeko: 
proiektua idatzi, dokumentazioa bildu eta proiektua justifikatu.  



 

 

o Igantzi. Bidasoako natura
eta hobetu: 
eta laguntza teknikoaren arteko koordinazioa.

o Bortzirien agenda berria idazteko koordinazioa:
bilera antolatu; diagnostikoa aurkeztu eta, toki
lankidetzan, Tokiko Batzorde Be

 Tokiko Agenda 21, Donejakue bidea 
o Esteribarko Udalaren “Botika gutxitu eta gehiago mugitu” proiektua, 

Erroibarko Udalarekin bat eginda.
o Herri-baratzeak Ollokin (Esteribar).
o Autokarabanentzako zerbitzugunea Zubirin (Esteribar).
o Energia-efizientziari buruzko proiektua Luzaiden.
o Aurizko garbitegi zaharrari balioa eman eta birgaitu (horri ere laguntza 

eman zitzaion).
o Gainera, Foru Komunitateko Tokiko Agenda 21 guztiak biltzen dituen 

RELS sarera atxikitzeko kuotak negoziatu dira.

 Tokiko Agenda 21, Malerreka.
o Malerrekako eta Bertizaranako lehen sektorearen analisia:

prestatu, eta laguntza teknikoa aukeratzeko prozesuan esku hartu, 
justifikazioaz gain.
lankidetzan, ekonomia zirkular
azterlanaren ondorioen jarraipena egin da eta horri buruzko informazioa 
alderatu da laguntza teknikoarekin.
aurkeztu dira Malerrekako Mankomunitatearekin, udal
azterlanean parte hartu dutenekin egindako hainbat bileratan.

 Zangozerriko Hondakinen Mankomunitatearen Tokiko Agenda 21
o Ekonomia zirkularreko bi proiekturen aurkezpena:

etxolak eta ‘Berrerabil nazazu!!!’ kanpaina.
o ‘Convivium 2020 
o Irunberriko ‘Eskola Bideak’ mugikortasun jasangarriko proiektuaren 

aurkezpena.
 Tokiko Agenda 21, Mendialdea.

o Arano, Goizueta, Areso eta Leitzako Jubiloteka proiektua, udalerri 
horietako Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateek aur

o Jubiloteka Lekunberrin, Lekunberrirako eta Larraunerako, eta eguneko 
zentrorako egokitutako furgoneta, Lekunberriko eta Larraungo udalek 
proposatua.

o Mendialdean etxeko eta komunitateko konpostajearen jarraipen 
teknikoa eta mantentzea.

o Leitzan lehen sektorea sustatzeko proiektua.
baratzea eta tokiko ekoizleen azoka.

 Tokiko Agenda 21, Zangoza:
o Zangozan ‘Gau

‘Lorategiak auzolanean’ proiektuen aurkezpena.
 Agenda 21, Erronkari

o Konpostaje-
o Markesina eraikitzea Ezkarozen.
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Bidasoako natura-bidea eta San Joan Xarrerako bidea egokitu 
 proiektua idatzi eta justifikatu, obren jarraipena eta udalaren 

eta laguntza teknikoaren arteko koordinazioa.  
Bortzirien agenda berria idazteko koordinazioa: parte hartzeko hiru 
bilera antolatu; diagnostikoa aurkeztu eta, toki
lankidetzan, Tokiko Batzorde Betearazlea eratu.  

Tokiko Agenda 21, Donejakue bidea - Irati.  
Esteribarko Udalaren “Botika gutxitu eta gehiago mugitu” proiektua, 
Erroibarko Udalarekin bat eginda.  

baratzeak Ollokin (Esteribar).  
Autokarabanentzako zerbitzugunea Zubirin (Esteribar).  

efizientziari buruzko proiektua Luzaiden.  
Aurizko garbitegi zaharrari balioa eman eta birgaitu (horri ere laguntza 
eman zitzaion).  
Gainera, Foru Komunitateko Tokiko Agenda 21 guztiak biltzen dituen 
RELS sarera atxikitzeko kuotak negoziatu dira.  

Tokiko Agenda 21, Malerreka.  
Malerrekako eta Bertizaranako lehen sektorearen analisia:
prestatu, eta laguntza teknikoa aukeratzeko prozesuan esku hartu, 
justifikazioaz gain. Halaber, Malerrekako Mankomunitatearekin 
lankidetzan, ekonomia zirkularrari eta tokiko produktuei buruzko 
azterlanaren ondorioen jarraipena egin da eta horri buruzko informazioa 
alderatu da laguntza teknikoarekin. Horrez gain, azterlanaren ondorioak 
aurkeztu dira Malerrekako Mankomunitatearekin, udal-ordezkariekin eta 

nean parte hartu dutenekin egindako hainbat bileratan.

Zangozerriko Hondakinen Mankomunitatearen Tokiko Agenda 21
Ekonomia zirkularreko bi proiekturen aurkezpena: birziklapenerako 
etxolak eta ‘Berrerabil nazazu!!!’ kanpaina.  
‘Convivium 2020 - Esa partekatu’ proiektuaren aurkezpena.
Irunberriko ‘Eskola Bideak’ mugikortasun jasangarriko proiektuaren 
aurkezpena.  

Tokiko Agenda 21, Mendialdea.   
Arano, Goizueta, Areso eta Leitzako Jubiloteka proiektua, udalerri 
horietako Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateek aurkeztuta.
Jubiloteka Lekunberrin, Lekunberrirako eta Larraunerako, eta eguneko 
zentrorako egokitutako furgoneta, Lekunberriko eta Larraungo udalek 
proposatua.   
Mendialdean etxeko eta komunitateko konpostajearen jarraipen 
teknikoa eta mantentzea.  

lehen sektorea sustatzeko proiektua. Leitzako Udalaren eskola
baratzea eta tokiko ekoizleen azoka. 

Tokiko Agenda 21, Zangoza:  
Zangozan ‘Gau-saguzar ertaina babestu’ eta Cantolagua pasealekuan 
‘Lorategiak auzolanean’ proiektuen aurkezpena.  

nkari-Zaraitzu eta Nabaskoze Almiradio.   
-gune komunitarioak Izaban, Erronkarin eta Ezkarozen.

Markesina eraikitzea Ezkarozen.  

bidea eta San Joan Xarrerako bidea egokitu 
eta justifikatu, obren jarraipena eta udalaren 

parte hartzeko hiru 
bilera antolatu; diagnostikoa aurkeztu eta, toki-erakundeekin 

Esteribarko Udalaren “Botika gutxitu eta gehiago mugitu” proiektua, 

 

Aurizko garbitegi zaharrari balioa eman eta birgaitu (horri ere laguntza 

Gainera, Foru Komunitateko Tokiko Agenda 21 guztiak biltzen dituen 

Malerrekako eta Bertizaranako lehen sektorearen analisia: eskaera 
prestatu, eta laguntza teknikoa aukeratzeko prozesuan esku hartu, 

Halaber, Malerrekako Mankomunitatearekin 
rari eta tokiko produktuei buruzko 

azterlanaren ondorioen jarraipena egin da eta horri buruzko informazioa 
Horrez gain, azterlanaren ondorioak 

ordezkariekin eta 
nean parte hartu dutenekin egindako hainbat bileratan. 

Zangozerriko Hondakinen Mankomunitatearen Tokiko Agenda 21 
birziklapenerako 

u’ proiektuaren aurkezpena.  
Irunberriko ‘Eskola Bideak’ mugikortasun jasangarriko proiektuaren 

Arano, Goizueta, Areso eta Leitzako Jubiloteka proiektua, udalerri 
keztuta.  

Jubiloteka Lekunberrin, Lekunberrirako eta Larraunerako, eta eguneko 
zentrorako egokitutako furgoneta, Lekunberriko eta Larraungo udalek 

Mendialdean etxeko eta komunitateko konpostajearen jarraipen 

Leitzako Udalaren eskola-

saguzar ertaina babestu’ eta Cantolagua pasealekuan 

gune komunitarioak Izaban, Erronkarin eta Ezkarozen.  



 

 

o Espartza Zaraitzuko herriaren ingurunea atseginago bihurtzea.
o Urbanizazio jasangarriko proiektua Ezkarozen.
o Herriko argiteriaren energia
o Energia berriztagarriak instalatzea eta energia

 Tokiko Agenda 21, Ibar subkantauriarrak:
o Latasako Plazaola geltokiaren ingurua egokitzea, hirugarren adinekoei 

eta belaunaldien a
estimulazio kognitiboko eta gorputz
Udalarenak.

o Basaburuan Interneteko banda zabala hedatzea (Beruete, Ihaben eta 
Arrarats), Basaburuko Udalak aurk

Tokiko Garapen Jasangarrirako Jardunbide Egokien ‘Jose Ignacio Sanz Arbizu’ 
XI. Saria.  

Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiak urtero antolatzen du sariketa hori, eta helburua 
du Nafarroako gizartea sentsibilizatzea herr
duten eta jasangarriak diren proiektuen inguruan, gizartea, ekonomia, kultura eta 
ingurumena barne hartzen dituen ikuspegi oso batetik. 

2020an, Cederna Garalur Elkarteak aurkeztutako la ekimenek aintzatespena jaso 
zuten:  

 Eslabako Santa Criz.

 Zahartze aktiboko proiektua Ledean.
 Lorategia auzolanean, Cantolagua Pasealekuan (Zangoza).
 ‘Convivium 2019’ proiektua, Esa.

Horiez gain, Pirinioaurreko Arroen Garapenerako Ag
Josenea Lan Elkartearen eta Nafarroako Unibertsitate Publikoaren biokonpostaje
instalazioa abian jartzen; Tokiko Garapen Jasangarrirako Jardunbide Egokia saria jaso 
zuen. 

Trail Grazers Bid. 

Lursareak (Lurraldearen eta Iraunk
duen Europako proiektu bat da.
erkidegoetan duten ekonomia
bisitarien kopurua handitzea eta natura

Nafarroan, Lursareak Xplora Sarearen barnean dauden eremuak aukeratu ditu 
azterketarako eremu gisa. 

Cederna Garalur Elkarteak, bere Eskualdeko Garapen Agentziaren bitartez, talde 
eragilean esku hartzen du Plaz
pilotu gisa aukeratua.  

Turismo-kontseilua  
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Espartza Zaraitzuko herriaren ingurunea atseginago bihurtzea.
Urbanizazio jasangarriko proiektua Ezkarozen.  

o argiteriaren energia-ikuskaritza Gardeko Udalean.
Energia berriztagarriak instalatzea eta energia-efizientzia Otsagabian.

Tokiko Agenda 21, Ibar subkantauriarrak:  
Latasako Plazaola geltokiaren ingurua egokitzea, hirugarren adinekoei 
eta belaunaldien arteko taldeei zuzendutako jarduerak garatzeko, eta 
estimulazio kognitiboko eta gorputz-aktibazioko lantegia, biak Imozko 
Udalarenak. Proiektuen aurkezpena.  
Basaburuan Interneteko banda zabala hedatzea (Beruete, Ihaben eta 
Arrarats), Basaburuko Udalak aurkeztuta. Proiektua deialdira aurkeztea.

Tokiko Garapen Jasangarrirako Jardunbide Egokien ‘Jose Ignacio Sanz Arbizu’ 

Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiak urtero antolatzen du sariketa hori, eta helburua 
du Nafarroako gizartea sentsibilizatzea herritarren bizi-kalitatea nabarmen hobetzen 
duten eta jasangarriak diren proiektuen inguruan, gizartea, ekonomia, kultura eta 
ingurumena barne hartzen dituen ikuspegi oso batetik.  

2020an, Cederna Garalur Elkarteak aurkeztutako la ekimenek aintzatespena jaso 

Eslabako Santa Criz. Altxor arkeologikoa; aipamen berezia jaso zuen.

Zahartze aktiboko proiektua Ledean.  
Lorategia auzolanean, Cantolagua Pasealekuan (Zangoza).  
‘Convivium 2019’ proiektua, Esa.  

Horiez gain, Pirinioaurreko Arroen Garapenerako Agentziak lankidetzan jardun zuen 
Josenea Lan Elkartearen eta Nafarroako Unibertsitate Publikoaren biokonpostaje
instalazioa abian jartzen; Tokiko Garapen Jasangarrirako Jardunbide Egokia saria jaso 

Lursareak (Lurraldearen eta Iraunkortasunaren Nafarroako Agentzia) esku hartzen 
duen Europako proiektu bat da. Helburuak ditu inbertsio publikoek eta pribatuek landa
erkidegoetan duten ekonomia-, turismo-edo ingurumen-itzulera neurtu ahal izatea, eta 
bisitarien kopurua handitzea eta naturaguneak kudeatzeko planak garatzen laguntzea.

Nafarroan, Lursareak Xplora Sarearen barnean dauden eremuak aukeratu ditu 
  

Cederna Garalur Elkarteak, bere Eskualdeko Garapen Agentziaren bitartez, talde 
eragilean esku hartzen du Plazaolako Bide Berdea ordezkatuz, Lursareak proiektu 

Espartza Zaraitzuko herriaren ingurunea atseginago bihurtzea.  

ikuskaritza Gardeko Udalean.  
efizientzia Otsagabian.  

Latasako Plazaola geltokiaren ingurua egokitzea, hirugarren adinekoei 
rteko taldeei zuzendutako jarduerak garatzeko, eta 

aktibazioko lantegia, biak Imozko 

Basaburuan Interneteko banda zabala hedatzea (Beruete, Ihaben eta 
Proiektua deialdira aurkeztea.  

Tokiko Garapen Jasangarrirako Jardunbide Egokien ‘Jose Ignacio Sanz Arbizu’ 

Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiak urtero antolatzen du sariketa hori, eta helburua 
kalitatea nabarmen hobetzen 

duten eta jasangarriak diren proiektuen inguruan, gizartea, ekonomia, kultura eta 

2020an, Cederna Garalur Elkarteak aurkeztutako la ekimenek aintzatespena jaso 

Altxor arkeologikoa; aipamen berezia jaso zuen.  

entziak lankidetzan jardun zuen 
Josenea Lan Elkartearen eta Nafarroako Unibertsitate Publikoaren biokonpostaje-
instalazioa abian jartzen; Tokiko Garapen Jasangarrirako Jardunbide Egokia saria jaso 

ortasunaren Nafarroako Agentzia) esku hartzen 
Helburuak ditu inbertsio publikoek eta pribatuek landa-

itzulera neurtu ahal izatea, eta 
guneak kudeatzeko planak garatzen laguntzea.  

Nafarroan, Lursareak Xplora Sarearen barnean dauden eremuak aukeratu ditu 

Cederna Garalur Elkarteak, bere Eskualdeko Garapen Agentziaren bitartez, talde 
aolako Bide Berdea ordezkatuz, Lursareak proiektu 



 

 

Turismo Zuzendaritza Nagusiak koordinatutako lan
turismo-sektorea dinamizatzen diharduten eragile guztiek parte hartzen dute; bes
beste, enpresa-elkarteek, tokiko ekintza

Cederna Garalur Elkarteak, Turismo Kontseiluko kide den aldetik, erakunde horrek 
2019ko ekainean eta azaroan egin zituen bileretan parte hartu zuen.

Txistorraren eguna Arbiz

Arbizuk urtero ospatzen du “Txistorraren Eguna”; herri horretako betiko produktua.
Azoka urrian egiten bada ere, prestaketa

Beste urteetan bezala, 2020an, Cederna Garalur Elkarteak esku
zuen ekimenean, eta ekoizleen eta eskulangileen azokarako izen
koordinatu zuen, eta parte
COVID-19ak eragindako kutsatuen kopurua gora egin izanaren ondorioz, ekitaldia 
bertan behera utzi behar izan zuten.

XPLORA sarea.  

Nasuvinsaren mendeko den jasangarritasunaren eta lurraldearen Lursarea agentziak 
sustatutako ekimena da, Nafarroako naturaguneak eta gune bereziak suspertzeko 
helburuarekin, gune horiek ingurumenerako eta gizarterako garapen
bihurtzeko, ekonomikoki jasangarriak.

Xplora Sareak, aldi berean, hainbat ekintzak biltzen ditu bere baitan, besteak beste:
sarean sar daitezkeen naturaguneak eta gune horietako baliabideak eta zerbitzuak 
identifikatu; erakunde eta pertsona ardura
identifikatu eta berrikusi; teknikarien artean lanerako barne
produktuan oinarritutako gizarte

Ekintza horiei heltzeko, Xplora Sareak lurraldea kudeatzen du
lankidetza du, baita Tokiko Ekintza Taldeena ere.

2020an, atxikitako naturaguneak COVID
zuen Xplora sareak. Plan horrek alderdi hauek jasotzen ditu, besteak beste: erabilera
arauak jasotzen dituzten informazio
jasangarritasun-zaintzaren irudia sustatu; edo naturaguneetarako joanen diren 
bisitarien kopurua kudeatzeko edukiera

Bestalde, Cederna Garalur Elkarteak 2020an:

 Erronkari eta Salazar eskualdeetako udalen artean edukiera
zen. Gainera, edukiera
sarbidean jarri zen. 

 Sareko bazkide gisa sartu 
udalerriak.  

 Esteribar-Erroibar eta Aezkoa eskualdeetako udalak atxikitzeko aukera aztertu 
zen.  

 Horiez gain, ibaietako bainu
ziren.  
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Turismo Zuzendaritza Nagusiak koordinatutako lan-mahaia da, eta bertan Nafarroako 
sektorea dinamizatzen diharduten eragile guztiek parte hartzen dute; bes

elkarteek, tokiko ekintza-taldeek edo turismo-partzuergoek.

Cederna Garalur Elkarteak, Turismo Kontseiluko kide den aldetik, erakunde horrek 
2019ko ekainean eta azaroan egin zituen bileretan parte hartu zuen.   

Txistorraren eguna Arbizun.  

Arbizuk urtero ospatzen du “Txistorraren Eguna”; herri horretako betiko produktua.
Azoka urrian egiten bada ere, prestaketa-lanak urtearen hasieran hasten dira.

Beste urteetan bezala, 2020an, Cederna Garalur Elkarteak esku-hartze aktiboa izan 
imenean, eta ekoizleen eta eskulangileen azokarako izen-ematea kudeatu eta 

koordinatu zuen, eta parte-hatzaileen erregistroa eguneratu zuen.
19ak eragindako kutsatuen kopurua gora egin izanaren ondorioz, ekitaldia 

ar izan zuten.  

Nasuvinsaren mendeko den jasangarritasunaren eta lurraldearen Lursarea agentziak 
sustatutako ekimena da, Nafarroako naturaguneak eta gune bereziak suspertzeko 
helburuarekin, gune horiek ingurumenerako eta gizarterako garapen
bihurtzeko, ekonomikoki jasangarriak.  

Xplora Sareak, aldi berean, hainbat ekintzak biltzen ditu bere baitan, besteak beste:
sarean sar daitezkeen naturaguneak eta gune horietako baliabideak eta zerbitzuak 
identifikatu; erakunde eta pertsona arduradunak identifikatu; tokiko bideen sarea 
identifikatu eta berrikusi; teknikarien artean lanerako barne-sarea sortu; tokiko 
produktuan oinarritutako gizarte-ekintzailetzako ekimenak identifikatu.  

Ekintza horiei heltzeko, Xplora Sareak lurraldea kudeatzen duten toki
lankidetza du, baita Tokiko Ekintza Taldeena ere.  

2020an, atxikitako naturaguneak COVID-19aren aurrean egokitzeko plan bat garatu 
zuen Xplora sareak. Plan horrek alderdi hauek jasotzen ditu, besteak beste: erabilera

uzten informazio-kartelak editatu; sustapen-bideoak editatu; 
zaintzaren irudia sustatu; edo naturaguneetarako joanen diren 

bisitarien kopurua kudeatzeko edukiera-tresna bat sortu. 

Bestalde, Cederna Garalur Elkarteak 2020an:  

alazar eskualdeetako udalen artean edukiera
Gainera, edukiera-tresna hori Usun herritik Arbaiungo arroilarako 

  
Sareko bazkide gisa sartu ziren Agoitz, Artzi, Erromantzatu eta Irunberri 

r eta Aezkoa eskualdeetako udalak atxikitzeko aukera aztertu 

Horiez gain, ibaietako bainu-eremuen kudeaketari buruzko kontsultak bideratu 

mahaia da, eta bertan Nafarroako 
sektorea dinamizatzen diharduten eragile guztiek parte hartzen dute; besteak 

partzuergoek.  

Cederna Garalur Elkarteak, Turismo Kontseiluko kide den aldetik, erakunde horrek 

Arbizuk urtero ospatzen du “Txistorraren Eguna”; herri horretako betiko produktua. 
lanak urtearen hasieran hasten dira.  

hartze aktiboa izan 
ematea kudeatu eta 

hatzaileen erregistroa eguneratu zuen. Nolanahi ere, 
19ak eragindako kutsatuen kopurua gora egin izanaren ondorioz, ekitaldia 

Nasuvinsaren mendeko den jasangarritasunaren eta lurraldearen Lursarea agentziak 
sustatutako ekimena da, Nafarroako naturaguneak eta gune bereziak suspertzeko 
helburuarekin, gune horiek ingurumenerako eta gizarterako garapen-eragile 

Xplora Sareak, aldi berean, hainbat ekintzak biltzen ditu bere baitan, besteak beste: 
sarean sar daitezkeen naturaguneak eta gune horietako baliabideak eta zerbitzuak 

dunak identifikatu; tokiko bideen sarea 
sarea sortu; tokiko 

 

ten toki-erakundeen 

19aren aurrean egokitzeko plan bat garatu 
zuen Xplora sareak. Plan horrek alderdi hauek jasotzen ditu, besteak beste: erabilera-

bideoak editatu; 
zaintzaren irudia sustatu; edo naturaguneetarako joanen diren 

alazar eskualdeetako udalen artean edukiera-tresna zabaldu 
tresna hori Usun herritik Arbaiungo arroilarako 

tzatu eta Irunberri 

r eta Aezkoa eskualdeetako udalak atxikitzeko aukera aztertu 

eremuen kudeaketari buruzko kontsultak bideratu 



 

 

 Laguntza eskatu zen Erronkari Ibarreko Bidezidorren Sarearen web
egokitzeko eta garatzeko.

 ‘Eremua BTT’ zentroaren elkartearekin lan egin genuen, Esteribarko Nafar 
Basoak Elkartearen eta udalerri horren bidez.

Zangozerriko eskualde-mailako blogak

Zangozerriko Garapen Agentziak eskualdeko hiru blog kudeatzen eta suspertzen ditu, 
Zangozerriari buruzkoak, Mendialde Behereari buruzko informazio orokorrekoak eta 
Kultura eta Ondareari buruzko berariazko blog bat.
eta bertan jasotzen diren berriek laguntzak eta dirulaguntzak, eskualdeko jardunaldiak 
eta ekitaldiak, berriak, ikastaroak eta bestelakoak jasotzen dituzte.

Blog horien kudeaketak berarekin dakar berriak bilatzea, horiek sailkatzea eta 
hedabide batean edo batzuetan argitara ematea, berriak
daitezke: 
https://patrimonioculturalbajamontana.blogspot.com/ y 
https://interesanteparasanguesaybajamontana.blogspot.com/ .

2020an guztira 11.139 sarrera eman ziren argitara, honela banaturik:

 Zangozako eta Mendialde Behereko bloga:
 Ondareari buruzko bloga:

 “Mendialde Beherearentzat interesgarria” bloga:
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Laguntza eskatu zen Erronkari Ibarreko Bidezidorren Sarearen web
egokitzeko eta garatzeko.  

emua BTT’ zentroaren elkartearekin lan egin genuen, Esteribarko Nafar 
Basoak Elkartearen eta udalerri horren bidez. 

mailako blogak  

Zangozerriko Garapen Agentziak eskualdeko hiru blog kudeatzen eta suspertzen ditu, 
koak, Mendialde Behereari buruzko informazio orokorrekoak eta 

Kultura eta Ondareari buruzko berariazko blog bat. Blogak aldizka eguneratzen dira, 
eta bertan jasotzen diren berriek laguntzak eta dirulaguntzak, eskualdeko jardunaldiak 

, ikastaroak eta bestelakoak jasotzen dituzte.  

Blog horien kudeaketak berarekin dakar berriak bilatzea, horiek sailkatzea eta 
hedabide batean edo batzuetan argitara ematea, berriakHonako URLetan kontsulta 

http://sanguesaylabajamontana.blogspot.c
https://patrimonioculturalbajamontana.blogspot.com/ y 
https://interesanteparasanguesaybajamontana.blogspot.com/ .  

2020an guztira 11.139 sarrera eman ziren argitara, honela banaturik:  

Zangozako eta Mendialde Behereko bloga: 7.369 sarrera. 713 bisita.
Ondareari buruzko bloga: 1.152 sarrera. 505 bisita.  

“Mendialde Beherearentzat interesgarria” bloga: 2.618 sarrera. 1.356 bisita.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laguntza eskatu zen Erronkari Ibarreko Bidezidorren Sarearen web-orri bat 

emua BTT’ zentroaren elkartearekin lan egin genuen, Esteribarko Nafar 

Zangozerriko Garapen Agentziak eskualdeko hiru blog kudeatzen eta suspertzen ditu, 
koak, Mendialde Behereari buruzko informazio orokorrekoak eta 

Blogak aldizka eguneratzen dira, 
eta bertan jasotzen diren berriek laguntzak eta dirulaguntzak, eskualdeko jardunaldiak 

Blog horien kudeaketak berarekin dakar berriak bilatzea, horiek sailkatzea eta 
Honako URLetan kontsulta 

http://sanguesaylabajamontana.blogspot.com/, 
https://patrimonioculturalbajamontana.blogspot.com/ y 

713 bisita.  

1.356 bisita.  



 

 

EMAITZA
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4. 
EMAITZA EKONOMIKOAK 

 

 

 

 



 

 

 

 

CEDERNA GARALUR ELKARTEA. 

2020. EKITALDIKO GALERA ETA IRABAZIEN KONTU LABURTUA

1. Elkartearen jardueraren diru-sarrerak
a) Afiliatuen eta bazkideen kuotak
d) Ekitaldiko soberakinari egotzitako dirulaguntzak
6. Hornidurak 
8. Langileen gastuak 
9. Ustiapenaren bestelako gastuak
10. Zuzkidura-soberakinak 
A.1) JARDUERAREN SOBERAKINA
15. Finantza gastuak 

18. Finantza tresnen narriadura eta besterentzeagatiko emaitza
A.2) FINANTZA ERAGIKETEN SOBERAKINA
A.3) ZERGA AURREKO SOBERAKINA

A.4) EKITALDIKO SOBERAKINEAN AITORTUTAKO OND
GARBIAREN ALDAKUNTZA 

 B) Ondare garbiari zuzenean egotzitako sarrerengatiko eta 
gastuengatiko ondare garbiaren aldakuntzak.
1. Jasotako dirulaguntzak 

B.1) AITORTUTAKO SARREREN ETA GASTUEN ONDARE 
GARBIAREN ALDAKUNTZA 

 C) Ekitaldiko soberakinaren birsailkapenak.
1. Jasotako dirulaguntzak 

C.1) ONDARE GARBIAREN ALDAKUNTZA, SOBERAKINAREN 
GAINEKO BIRSAILKATZEENGATIK

 D) ONDARE GARBIARI (B.1 + C.2) ZUZENEAN EGOTZITAKO 
SARRERENGATIKO ETA GASTUENGATIKO ONDARE 
ALDAKUNTZAK 

F) AKATSENGATIKO DOIKUNTZAK

G) ALDAKUNTZAK FUNDAZIO ZUZKIDURAN EDO ELKARTEAREN 
FUNTSEAN 

EKITALDIKO GUZTIZKO EMAITZA, ONDARE GARBIAREN 
ALDAKUNTZA (A.4+D+E+F+G+H)
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CEDERNA GARALUR ELKARTEA. 2020. URTEA

LDIKO GALERA ETA IRABAZIEN KONTU LABURTUA

 sarrerak 1.007.218,37
a) Afiliatuen eta bazkideen kuotak 397.807,63
d) Ekitaldiko soberakinari egotzitako dirulaguntzak 609.410,74

-105.232,81
-770.261,52

Ustiapenaren bestelako gastuak -92.763,64
-24.543,62

JARDUERAREN SOBERAKINA 14.416,78
-13.393,11

Finantza tresnen narriadura eta besterentzeagatiko emaitza -1.023,67
FINANTZA ERAGIKETEN SOBERAKINA -14.416,78
ZERGA AURREKO SOBERAKINA 

EKITALDIKO SOBERAKINEAN AITORTUTAKO ONDARE 

 ndare garbiari zuzenean egotzitako sarrerengatiko eta 
gastuengatiko ondare garbiaren aldakuntzak. 

 312.285,77

AITORTUTAKO SARREREN ETA GASTUEN ONDARE 
312.285,77

 kitaldiko soberakinaren birsailkapenak. 
 (256.868,11)

ONDARE GARBIAREN ALDAKUNTZA, SOBERAKINAREN 
GAINEKO BIRSAILKATZEENGATIK -256.868,11

 B.1 + C.2) ZUZENEAN EGOTZITAKO 
SARRERENGATIKO ETA GASTUENGATIKO ONDARE 

55.417,66

AKATSENGATIKO DOIKUNTZAK -

ALDAKUNTZAK FUNDAZIO ZUZKIDURAN EDO ELKARTEAREN 
105.586,13

MAITZA, ONDARE GARBIAREN 
ALDAKUNTZA (A.4+D+E+F+G+H) 160.699,55

. URTEA 

LDIKO GALERA ETA IRABAZIEN KONTU LABURTUA 

2020 2019 
1.007.218,37 915.969,74 

397.807,63 238.052,28 
609.410,74 677.917,46 
105.232,81 -77.197,16 
770.261,52 -703.318,08 
92.763,64 -89.168,75 
24.543,62 -24.258,50 
14.416,78 22.027,25 
13.393,11 -23.555,44 

1.023,67 1.528,19 
14.416,78 -22.027,25 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

 

 312.285,77 242.604,27 

312.285,77 242.604,27 

 
 (256.868,11) (314.508,37) 

256.868,11 -314.508,37 

 

55.417,66 -71.904,10 

-304,24 45.633,70 

105.586,13 259.194,24 

160.699,55 232.923,84 



 

 

 

 

CEDERNA GARALUR ELKARTEA. 20

BALANTZE LABURRA 

A) ACTIBO EZ KORRONTEA                                                                              
I. Ibilgetu ukiezina 
III. Ibilgetu materiala 
V. Epe luzerako inbertsioak taldeko enpresetan eta E
epe luzera                                    
VI. Epe luzerako finantza-inbertsioak                                                                                                                  
B) AKTIBO KORRONTEA                                                                              
II. Merkataritza-hartzekodunak eta kobratzeko beste kontu batzuk
VI. Epe motzerako aldizkakotzeak         
VII. Esku-dirua eta bestelako aktibo likido baliokideak                                                
GUZTIRA OROKORRA (A+B) 

A)ONDARE GARBIA                                                                                
A1) Funts Propioak 
I. Fundazio-zuzkidura/Gizarte-Funtsa
II. Erreserbak 
A3)Diru laguntzak, dohaintzak eta jasotako ondareak
B) PASIBO EZ KORRONTEA                                                                           
II. Epe luzerako zuzkidurak                      
   1. Kreditu-erakundeekiko zorrak 
   3. Beste finantza-pasibo batzuk. Fidantzak
III. Epe luzerako zorrak taldeko enpresekin eta enpresa 
elkartuekin             
C) PASIBO KORRONTEA                                                                               
III. Epe motzerako zorrak                                                             
   1. Kreditu-erakundeekiko zorrak 
V. Onuradunak - Hartzekodunak 
VI. Merkataritza-hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu 
batzuk 
   1. Hornitzaileak 
   2. Bestelako hartzekodunak 
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)
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CEDERNA GARALUR ELKARTEA. 2020 URTEA 

BALANTZE LABURRA 2020. EKITALDEA IXTEAN 

2020
ACTIBO EZ KORRONTEA                                                                              375.866,49

496,74
362.924,42

V. Epe luzerako inbertsioak taldeko enpresetan eta Elkartuetan, 
5.206,00

inbertsioak                                                                                                                  7.239,33
AKTIBO KORRONTEA                                                                              6.128.172,14

hartzekodunak eta kobratzeko beste kontu batzuk 6.097.074,50
VI. Epe motzerako aldizkakotzeak                                                     2.562,86

dirua eta bestelako aktibo likido baliokideak                                                28.534,78
6.504.038,63

2020
A)ONDARE GARBIA                                                                                546.960,93

248.939,00
Funtsa 668.508,29

-419.569,29
iru laguntzak, dohaintzak eta jasotako ondareak 298.021,93

B) PASIBO EZ KORRONTEA                                                                           295.487,31
II. Epe luzerako zuzkidurak                                                                         212.995,02

212.222,02
pasibo batzuk. Fidantzak 773,00

Epe luzerako zorrak taldeko enpresekin eta enpresa 
82.492,29

C) PASIBO KORRONTEA                                                                               5.661.590,39
III. Epe motzerako zorrak                                                              54.343,84

54.343,84
705.944,49

hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu 
4.901.302,06

9.158,14
4.892.143,92

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) 6.504.038,63

URTEA  

 

2020 2019 
375.866,49 398.331,90 

496,74 614,60 
362.924,42 384.248,30 

5.206,00 5.206,00 
7.239,33 8.263,00 

6.128.172,14 5.450.438,56 
6.097.074,50 5.384.126,37 

2.562,86 2.481,61 
28.534,78 63.830,58 

6.504.038,63 5.848.770,46 

2020 2019 
546.960,93 386.261,38 
248.939,00 143.657,11 
668.508,29 562.922,16 
419.569,29 -419.265,05 
298.021,93 242.604,27 
295.487,31 328.860,93 
212.995,02 246.368,64 
212.222,02 245.471,64 

773,00 897,00 

82.492,29 82.492,29 
5.661.590,39 5.133.648,15 

43,84 217.881,09 
54.343,84 217.881,09 

705.944,49 1.069.447,66 

4.901.302,06 3.846.319,40 
9.158,14 11.532,55 

4.892.143,92 3.834.786,85 
6.504.038,63 5.848.770,46 



 

 

 

 

 

CEDERNA GARALUR ELKARTEA

2021ko DIRU SARREREN AURREKONTUA ETA 20

  

DEIALDIAK / NGrekiko HITZARMENAK 

NEZ/TGE 
PIRINIOKO MAHIA  
EGE dirulaguntza-Berdintasuna 
NGrekiko HITZARMENA 
NINA CARASSO FUNDAZIOA-JAKIAK EHUNTZEN
INNOVA SOCIAL  

ELKARTEKIDEEN KUOTAK ETA LAGUNTZAK
ELKARTEKIDEEN KUOTAK 
JARDUERA ETA ZERBITZUENGATIKO DIRU SARRERAK
ELKARTEKIDEEN KUOTAK 
EUROPAKO FUNTSAK 
LGP PROIEKTUAK 
FUNTZIONAMENDU GASTUAK 
LGP-LANDIKETZA 
BESTE PROIEKTU BATZUK 
INTERREG-EDERBIDEA 

APLICACIÓN DETERIORO  INSTR. FINANCIEROS:START 
UP 

DIRU SARRERAK GUZTIRA 

 *** 2019ko kuoten kopurutik = 503.393,76 €-tik, 397.807,63 
erreserbarako izanen da..  

*** 2021ko kuoten AURREIKUSPEN kopurutik = 511.725,03 
zuzkidura-erreserbarako izanen da. 
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CEDERNA GARALUR ELKARTEA 

ko DIRU SARREREN AURREKONTUA ETA 2020an GAUZATUTAKOA 

2020ko 
AURREKONTUA 

2020
GAUZ

255.650,00 
155.650,00 

  
0,00 

100.000,00 
JAKIAK EHUNTZEN     

0,00 

ELKARTEKIDEEN KUOTAK ETA LAGUNTZAK 436.601,56 
436.601,56 

ITZUENGATIKO DIRU SARRERAK 0,00 
0,00 

310.268,62 
301.801,15 
242.604,27 
59.196,88 

8.467,47 
8.467,47 

APLICACIÓN DETERIORO  INSTR. FINANCIEROS:START 
0,00 

1.002.520,18 1.007.218,37

  tik, 397.807,63 € aurrekonturako izanen da, eta gainerakoa, hau da 105.586,13  € erakundearen zuzkidura

2021ko kuoten AURREIKUSPEN kopurutik = 511.725,03 €-tik, 502,043,09 aurrekonturako izanen da, eta gainerakoa, hau da 9681,94  erakundearen 

2020ko 
GAUZATUTAKOA 

2021ko 
AURREKONTUA 

340.496,95 294.203,15 
155.650,00 155.650,00 
51.967,95 100.000,00 

3.000,00 0,00 
99.879,00 0,00 

22.000,00 
30.000,00 16.553,15 

397.807,63 502.043,09 
397.807,63 502.043,09 

802,52 0,00 
802,52 0,00 

268.111,27 290.285,77 
256.868,11 290.285,77 
242.604,27 233.550,44 
14.263,84 56.735,33 
11.243,16 0,00 
11.243,16   

0,00 0,00 
1.007.218,37 1.086.532,01 

 € aurrekonturako izanen da, eta gainerakoa, hau da 105.586,13  € erakundearen zuzkidura-

tik, 502,043,09 aurrekonturako izanen da, eta gainerakoa, hau da 9681,94  erakundearen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. LANGILEEN GASTUAK

I.1 Soldatak eta lansariak eta gizarte-segurantza

II. ORDEKARITZA GASTUAK ETA JOANETORRI ENGATIKO GASTUAK

II.1 Ordezkaritza eta publizitatea
II.2 Joan-etorriak eta ordezkaritzak

TEJE (Agentziak)
LGP- Funtzionamendu-gastuak 2014-2020
Proiektuen gastuak
Gerentzia
Lehendakaritza
Egiturako bidaia-gastuak

III. LOKALEN GASTUAK
III.1 Eraikina konpontzea, mantentzea eta zaintzea
III.2 Elektrizitatea eta ura
III.3 Antsoaingo egoitzako telefonoak, beste batzuk
III.4 Beste batzuk (aseguruak, garbitasuna, zergak, eta abar)
III.5 Agentzien beste gastu batzuk

IV. BESTE GASTU ARRUNT BATZUK

IV.1 Materiala. Amortizazioa
IV.2 programa informatikoak eta zerbitzu telematikoak. Telecom laguntza
IV.3 Harpidetzak, liburuak eta dokumentuak, fotokopiak
IV.4 Bulego-materiala
IV.5 Posta, mezularitza
IV.6 Finantza-gastuak
IV.7 Itzulpenak - Beste zerbitzu batzuk
IV.8 Profesional independenteen laguntza
IV.9 Profesionalak ez diren beste batzuk

LGP - FUNTZIONAMENDUA2014-2020

Berdintasuna

Pirinioko Mahia

 Beste batzuk, LGP-Lankidetza. 

Nina Carroso-Tejiendo la Despensa

 Hitzarmena-Laguntza teknikoa 
VI. USTIAPENEKO BESTE GASTU BATZUK 

GASTUAK GUZTIRA

DIRU SARRERAK GUZTIRA

MOZKINAK ZERGEN AURRETIK

SOZIETATEEN GAINEKO ZERGA

MOZKINAK ZERGEN ONDOTIK

VII. FINANTZA TRENAK BESTERENTZEAGATIKO NARRIADURA ETA 
EMAITZA

Merkataritza-eragiketengatiko galerak, narriadura eta zuzkidura-
bariazioak

Merkataritza-eragiketengatiko galerak, narriadura eta zuzkidura-
bariazioak

V. BESTELAKO GASTUAK ETA KONTRATAZIOAK

CEDERNA GARALUR ELKARTEA GASTUAK

124 

740.526,73 770.261,52

I.1 Soldatak eta lansariak eta gizarte-segurantza 740.526,73 770.261,52

II. ORDEKARITZA GASTUAK ETA JOANETORRI ENGATIKO GASTUAK 53.086,46 28.190,73

18.000,00
35.086,46 27.691,23
15.000,00 13.868,98

LGP- Funtzionamendu-gastuak 2014-2020 5.000,00 3.646,70
4.000,00 3.101,81
3.000,00 2.173,90
1.000,00

Egiturako bidaia-gastuak 7.086,46 4.794,24

32.217,37 34.277,41
III.1 Eraikina konpontzea, mantentzea eta zaintzea 1.200,00 2.200,24

6.500,00 6.346,52
III.3 Antsoaingo egoitzako telefonoak, beste batzuk 10.945,43 9.974,99
III.4 Beste batzuk (aseguruak, garbitasuna, zergak, eta abar) 10.071,94 11.363,70

3.500,00 4.391,96
102.877,85 107.238,30
27.000,00 24.543,62

IV.2 programa informatikoak eta zerbitzu telematikoak. Telecom laguntza 14.829,76 8.558,87
IV.3 Harpidetzak, liburuak eta dokumentuak, fotokopiak 2.500,00 1.018,72

2.700,00 5.093,13
1.500,00

20.026,34 13.393,11
4.000,00 5.881,16

11.900,00 11.940,49
18.421,75 36.099,40

73.811,77 66.226,74

LGP - FUNTZIONAMENDUA2014-2020 10.880,00 17.777,00

0,00 3.000,00

0,00 1.865,54

 Beste batzuk, LGP-Lankidetza. 29.598,44 7.405,20

Nina Carroso-Tejiendo la Despensa 0,00

 Hitzarmena-Laguntza teknikoa 33.333,33 36.179,00
VI. USTIAPENEKO BESTE GASTU BATZUK 0,00 1.023,67

0,00 1.023,67

0,00

0,00

1.002.520,18 1.007.218,37

1.002.520,18 1.007.218,37

0,00

0,00

0,00

CEDERNA GARALUR ELKARTEA

VII. FINANTZA TRENAK BESTERENTZEAGATIKO NARRIADURA ETA 

Merkataritza-eragiketengatiko galerak, narriadura eta zuzkidura-

Merkataritza-eragiketengatiko galerak, narriadura eta zuzkidura-

V. BESTELAKO GASTUAK ETA KONTRATAZIOAK

CEDERNA GARALUR ELKARTEA GASTUAK

2020ko 
GAUZATUTAKOA

2020ko 
AURREKONTUA

770.261,52 858.630,12

770.261,52 858.630,12

28.190,73 50.120,30

499,50 17.000,00
27.691,23 33.120,30
13.868,98 13.289,63
3.646,70 4.000,00
3.101,81 7.773,19
2.173,90 2.143,18

105,60 1.000,00
4.794,24 4.914,30

34.277,41 32.941,26
2.200,24 0,00
6.346,52 5.875,61
9.974,99 11.999,26

11.363,70 10.066,40
4.391,96 5.000,00

107.238,30 86.301,21
24.543,62 24.500,00
8.558,87 10.098,48
1.018,72 1.262,50
5.093,13 5.034,57

709,80 791,16
13.393,11 18.285,66
5.881,16 6.574,67

11.940,49 8.490,84
36.099,40 11.263,34

66.226,74 58.539,11

17.777,00 9.912,00

3.000,00 0,00

1.865,54 3.403,11

7.405,20 23.224,00

0,00 22.000,00

36.179,00 0,00
1.023,67 0,00

1.023,67

0,00 0,00

1.007.218,37 1.086.532,01

1.007.218,37 1.086.532,01

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2021ko 
AURREKONTUA

2020ko 
GAUZATUTAKOA
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