


1991ko abendua zen. Aukera ezin hobea agertu zen sinergia desberdinak uztartzeko, gaur egun ‘Nafarroako 
Mendialdea’ izenaz ezagutzen dugun lurralde zabal horretako biztanleen bizi-baldintzak hobetzea suspertzeko 
eta bultzatzeko helburu komunarekin. 

Egoera aproposa zen, eta unea baliatu genuen: bai toki-erakundeek (udalak, kontzejuak, batzarrak), bai Nafa-
rroako Gobernuak, sindikatuek, erakunde pribatuek eta enpresa-erakundeek elkarrekin aurrera egitearen alde 
egin zuten. Bat egiteko eta garai hartan bizi zen egoera iraultzeko estrategia bateratu bat saiatzeko unea zen.

Gure ibilbideko lehen hilabetean, behar izan genituen baliabideak jarri genituen, lanean hasteko eta 
proiektatzen joateko eta landu beharko genuen eremu erraldoian hainbat jarduera suspertu eta bultzatzeko. 
Gorabehera handiko bidea, ahalegin pertsonal eta kolektibo handia eskatu zuena; betetako ametsak eta bete 
gabe geratu ziren beste batzuk. Esperientzia horietaz guztiez oroitu nahi dugu 30. urteurren honetan, eta 
badakigu, jakin ere, ondo egindakoetatik eta izandako porrotetatik ikasi dugula.

Hori dela-eta, hiru hamarkada trinko hauen ondoren, gure Elkarteak, Cederna Garalur Elkarteak inoiz baino 
aktiboago jarraitzen du, eta halaxe helarazi nahi dugu laburpen gisa orrialde hauetan.  

Hemen gaude eta hemen jarraituko dugu, Nafarroako Mendialdean bizi diren pertsonen bizi-kalitatea hobetuko 
duen toki-garapenaren alde lanean. Beti zurekin. Ekintzailetzaren, tokiko garapenaren eta gure 
ekintza-mapa markatzen duten helburu txiki eta handi guztien bidaia bizian laguntza profesionala eta gertuko 
konpainia izaten jarraitu nahi dugu.
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4. Sareak zabalduz, 
indarrak batuz
Hasieratik, gure Elkartearen iritziz, sareak sortzea eta horietan parte 

hartzea Elkartearen funtsaren parte dira.  Horregatik 
beragatik, Cederna Garalur Elkartea honako sare 

hauetako kidea da: ‘Nafarroa Ekintzailea Sarea, 
Espainiako Landa Garapeneko Sarea (REDR), 

Nafarroako Marketin Klubekoa eta ANELekoa 
(Nafarroako Lan Enpresen Elkartea). Halaber, 

Nafarroako Turismo Kontseiluan eta 
Nafarroako Lurralde Estrategiaren Gizarte 
Kontseiluan parte hartzen du.  Estatuko 
sareen artean, Landa Garapeneko 
Espainiako Sarea eta Landa Sare 
Nazionala azpimarratuko ditugu. 

Hiru hamarkada hauetan, sareak ehuntzen 
jardun dugu. Lan horrek erakusten digu, 

argi eta garbi, toki-garapeneko proiektuetan 
benetan eraginkorra eragile desberdinak 

helburu komunen alde elkartzea dela.  Beste 
Tokiko Ekintza Taldeekin batera sareetan parte 

hartzeak beste lurralde eta erakunde batzuk 
ezagutzeko eta haiekin alderatzeko bidea eman digu; 

horrela, beti ikasten dugu komunean dugunetik, ezberdinta-
sunetatik bezainbat.

3. Gure elkarte 
apal handia 
Hasieratik, Nafarroako Mendialdean presentzia eta jarduera 
duten toki-erakundeek eta erakunde pribatu eta sozialek osatu 
dute Elkartea.  Gorabeherak eta hainbat krisi gorabehera, 
toki-erakunde gehienek Cederna Garalur Elkartearekiko eta 
tokiko garapenarekiko konpromisoari eutsi diote denbora tarte 
honetan. 

Bestalde, alderdi pribatuaren osaera aldatuz joan da, gizarte- 
ekonomia- eta enpresa-sarearen bilakaeraren arabera. 
Toki-erakundeen konpromisoak eta erakunde pribatu eta 
sozialen parte-hartzeak egonkortasuna eta garaietara egokitzeko 
gaitasuna dakarte.

Gure esker ona adierazi nahi diegu Cederna Garalur 
Elkartearekin bide hau ibili dutenei, ibiltzen ari 

direnei eta, zergatik ez?, ibiliko dutenei.

Guztioi esker ospatzen dugu 30. urteurren hau, 
indarrez, ilusioz eta geroari begira.

1. Zer da 
Cederna Garalur Elkartea?
Tokiko Ekintza Taldea gara, 1991ko abenduan sortua, eta Nafarroako 
Mendialdean lan egiten duena (Ia 5.000 km2-ko lurraldea, 80.000 
pertsona 120 udalerritan). Helburu nagusia lurralde horren 
garapen sozioekonomikoa bultzatzea da.

Elkartea garai hartako EEEren toki-garapenerako 
LEADER ekimenean parte hartzeko xedearekin sortu 
zen. “Behetik gorako” lan metodologia parte-
hartzaile zen Elkartearen zerizana, lurraldearen 
garapen endogenoa eta orekatua bilatuz. Lurraldea-
ren garapenerako ardatzak lurraldearen baliabideak 
eta bertako eragileak dira, haien behar, ideia eta 
proiektuekin. 

Tokiko Ekintza Taldea: irabazi-asmorik gabeko 
elkarte publiko/pribatuak, asanblearioak eta 
eskualde-mailakoak; horien eginkizun nagusia da  
Tokiko Garapen Parte-hartzailerako Estrategiak 
diseinatzea, abian jartzea eta kudeatzea.

2. Beste Tokiko Ekintza 
Talde batzuk Nafarroan.  
Nafarroan, gaur egun, lau Tokiko Ekintza Talde daude guztira:  
Cederna Garalur Elkarteaz gain (Nafarroako Mendialdean), 
TEDER (Estellerrian), Nafarroako Erdialdeko Partzuergoa eta 
EDER (Erriberan). Erakunde horietako bakoitzak modu 
autonomoan egiten du lan, bakoitza bere lurraldeari erabat 
lotuta.

5. Zein da 
gure helburu nagusia?
Nafarroako Mendialdearen ekonomia- eta gizarte-garapena bultzatzen 
dugu, tokiko eta eskualdeko politikak eta ekintzak babestuz eta sustatuz, 
bizi-kalitatea hobetze aldera. Lan garrantzitsua da gurea bezalako 
testuinguru batean; izan ere, lurraldeko toki-erakunde gehienak txikiak 
dira eta baliabide gutxi dituzten garapenaren arloan beren ekimenak eta 
eskaerak mugiarazteko.

Proiektuei sostengua ematen diegu, erakunde eta pertsona ekintzaile-
ekin harreman estuan, herritarrei eustea eta erakartzea ahalbidetuko 
duen zerbitzu publiko eta pribatuen sare bat sendotzeko ahaleginean 
geroa ematen duten proiektuei, hain zuzen ere. 

Gure lan-filosofia hiru 
garapen-printzipiotan oinarritzen da:

Garapen endogenoa:  gure eskualdeetako ekonomia-, 
natura-, kultura- eta giza baliabideak aprobetxatu. 

Garapen jasangarria,  ingurumenekoa eta ekonomikoa, tokiko 
ekonomia bultzatuz, baliabide endogenoen erabilera 
adimendunaren eta berritzailearen bidez.

Nafarroako Mendialdeko eskualde guztien garapen 
harmonizatu eta solidarioa, esperientziak trukatzea erraztuz eta 
esku hartzeko elementu komunak identifikatuz.               

Askotan, Cederna Garalur Elkartearen eta ekintzaileen arteko 
harremanek denboran irauten dute.  Urtero 90 enpresa inguru 
sortzen laguntzen dugu Mendialde osoan, prestakuntza ematen 
dugu, proiektua zabaltzen eta komunikatzen laguntzen dugu, eta 
herritarrak ekintzailetzaren inguruan sentsibilizatzen saiatzen gara. 

Izan ere, sareak beti laguntzen du,
indartzen du, eusten du eta

bizi luzea ematen du.

6. Cederna Garalur, 
balio erantsia.
Gure funtsa toki-garapena erraztuko duten sinergia bultzatzaileak 
sortzea da. Lurraldearen ezagutza biltzen dugu, beharrak identifikatuz, 
esperientziak partekatuz, irtenbideak emanez eta baliabideak 
optimizatuz. 30 urte hauetan, ezinbesteko lan-tresna bihurtu gara 
lurraldeko toki-erakunde eta ekintzaile gehienentzat. Taldean 
eraikitzen dugu, indarrak batzen ditugu arazo zehatzak eguneroko 
lanean iraultzeko, Nafarroako Mendialdeko eragile politiko, 
ekonomiko eta sozialekin batera.  

7. Behetik 
gora eraiki  
Gure metodologia (behetik gora) bereziki 
parte-hartzailea da, lurraldearen garapen endogenoa 
eta orekatua bilatzen duena, hasieratik eragile guztiek 
parte har dezaten beren proiektuak lortzen. Horrela, 
proiektuak norberarenak balira bezala bizi eta 
sentitzen ditugu.

Lurralde baten estrategia globalak bultzatzen dituen 
metodologia da LEADER, tokian tokiko eremutik lan 
eginez, eragile guztiak inplikatuz lurralde bakoitzerako 
lortu nahi den garapen-eredua elkarrekin definitzeko.

Tokiko Garapen Parte-hartzailerako Estrategien 
helburua da eskualde baten ekonomia-, gizarte- eta 
ingurumen-premiak asetzea, eta eskualde horren ahala 
indartzea eta handitzea, eskualdearen baliabideen 
bidez. Horretarako, eskualdeko ahuleziak, mehatxuak, 
indarguneak eta aukerak aztertzen ditugu, tokiko 
eragileak inplikatuz, horien ezagutzagatik eta 
gobernantzan duten garrantziagatik. 

9. Nola finantzatzen gara? 
Zer baliabide ditugu?  
Elkartea finantzatzeko modua aldatu egin da 30 
urteotan, testuinguruaren eta estrategiaren aldaketekin 
bat etorriz.

Gaur egun, gure baliabideak honako 
hauetatik datoz nagusiki:
- Erakunde elkartuen kuotak: diru-sarrera arrunten ia 
erdia. 

- 2014-2020 aldirako Nafarroako Landa Garapenerako 
Programaren (LGP) 19.2 neurria kudeatzeko funtziona-
mendu-gastuetarako diru-sarrerak, Nafarroako 
Mendialdeko Tokiko Garapen Parte-hartzailerako 
Estrategiaren bidez.

- Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren ekarpena ekintzai-
letzari arreta emateko.

- Nafarroako Landa Garapenerako Programaren 
funtsen kargurako laguntzak, proiektu propioetarako; % 
65 Europar Batasuneko LGENF funtsekin eta % 35 
Nafarroako Gobernuarekin batera finantzatuak.

 Zer da     
Cederna Garalur

Elkartea?

8.  Nor gara?  
Nafarroako Mendialdeko bizimodua hobetzeko helburu 
argiarekin lan egiten dugu; lurraldeari, pertsonei eta 
erakundeei etorkizunerako aukerak emateko, hain zuzen 
ere. Lehendakaritzari, Zuzendaritza Batzordeak babestuta, 
eta gerentziari dagokie Elkartearen norabidean biltzea, 
norabide hori gidatzea, koordinatzea, egituratzea eta 
zuzentzea. Hirugarren hamarkada honetan, 22 pertsonak 
osatzen dugu taldea. Hasiera hartan 10 pertsona ginen 
lanean, 35 baino gehiago izan ginen, eta krisiaren unerik 
latzenetan 16 izatera pasa ginen.  Azken urteetan 
egindako kontratazioak lurraldean bertan egin dira, 
Mendialdeko hainbat eremutan, taldeak tokian bertan 
aberasteko ahalegin batean.

03.



30 urteko esperientzia 
metatua. 

Mugarriak.
Gure historia ekintza-aditzekin uztartzen da 

(jaio, hazi, sortu, kudeatu, lagundu), 
bai oparoaldietan, bai krisialdietan 

eta zailtasunekoetan.  
Lurraldearekiko hurbiltasuna eta bertan egotea dira 

Cederna Garalur Elkartea urteurren honetara indar-
berrituta iristea ahalbidetu duten indarguneak.

1991-2001.   Jaio eta hazi.  
LEADER I eta LEADER II (egungo LGParen programa aitzindariak) abian jartzeak gure lehen 
urratsak zuzendu zituen. Ekimen publiko eta pribatuko proiektu askori finantza-laguntza handia 
eman zitzaien. Horrez gain, ekimen berriak abian jarri ziren teknologia berrien arloan; horiek 
zeregin garrantzitsua izan zuten Nafarroako Mendialdea teknologia horietara egokitzeko. 
Halaber, ekintzailetzari arreta emateko ekimenak jarri ziren abian, eta, lurralde-dinamizazioari 
dagokionez, garrantzi berezia izan zuten; hala, elkarte berriei hasiera ematen lagundu zitzaien, 
besteak beste, Eskulangintzako Elikagaien Elkarteari edo Baztan-Bidasoa edo Altsasuko 
dendarien elkarteei.

2001-2011. Sortu, kudeatu, lagundu. 
Bigarren etapa horrek, LEADER+ programak (2000-2006) eta Landa Garapenerako Programaren 
Tokiko Garapen Parte-hartzailerako Estrategiak (2007-2013) gidatuta, lehenengo etaparen 
lan-ildoak finkatu zituen. Hainbat proiektuk ekimen handiko urteak ekarri zituzten Nafarroako 
Mendialdean; besteak beste, Hurbildu IKTetara, Xedeko Kalitate Plana, lan-orientazioko zerbitzua, 
Cederna Garalur Elkartearen zentroen sarea edo Europa Direct.

2011-2021. Krisia eta berriro lurraldera hurbildu. 
Geure burua berrasmatu egin behar izan genuen, nola ez, baina guk ere hori egin nahi izan 
genuen. Ekonomia-krisiak eta horren ondorioek Elkarte osoaren hausnarketa orokorra ekarri 
zuten; egitura, langileak, eginkizunak eta helburuak berrikusi genituen. Horren guztiaren 
ondoriorik nabarmenenak honako hauek dira: Landa Garapenerako Programa (2007-2013 eta 
2014-2020) eta ekintzaileei arreta emateko zerbitzua bezalako zutabeei eustearen aldeko apustu 
irmoa, eta lantaldea murriztea, batez ere proiektuetarako egoitza nagusian zeuden langileak. 
Proiektu gutxiago gauzatzearen eta gure jarduera lurraldeko ekimen publiko eta pribatuko 
proiektuei laguntzera bideratzearen aldeko apustua egin genuen.

Atzean utzi genituen hainbat proiektu: besteak beste, Europa Direct edo Xedeko Kalitate 
Plana, eta Energia Efizientziaren Zerbitzua jarri genuen martxan (2015).  Azken hori ere, funtsean, 
lurraldeko erakundeei laguntzeko proiektu bat da.  

Azken urteotan, lurraldearekiko harremana sendotzen eta mimatu ahalegindu gara,
 eta horren emaitza da eskualde-mailako ekimen interesgarriak sortu izana, 
tokian tokiko erakundeekin lankidetzan kudeatuta; 
horien kontratazio berriak lurraldean bertan egiten dira. 

Geroari energiarekin eta berrikuntzarekin begiratzen dion etapa 
berri horren adibide argiak honako proiektu hauek dira: 
. Uraren Bailarak (2015etik). Turismoa sustatu eta kudeatu,  besteak beste, 
Bidasoako Bide Berdea kudeatzeaz arduratzen dena Baztan-Bidasoa 
eskualdeko udalekin batera.

. Mendialdea Elikadura (2019tik). Leitzaldea-Larraun.  Eskualdeko elikadura-sistema 
dinamizatzeko proiektua.  Horren emaitza: Habelarte, nekazaritzako produktu 
ekologikoen eskualdeko Elkartea. 

. Zangozerriko ondareari arreta emateko plana. (2016tik). 

. Pirinioetako Planari babesa. (2021).  Pirinioetako Mahaiarekin eta Nafarroako 
Gobernuko Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusiarekin batera. Bi teknikari lanaldi 
osoan eta taldeko gainerakoen unean uneko laguntza.

. Jakiak Ehuntzen (2021). Zangozako Merindadea. Elikadura-gobernantzarako 
proiektua.

. TopTopa (2021). Tokiko eta txikizkako merkataritzaren Marketplacea, Mendialde osoan 
eragina duena.  Denok Bat Federazioarekin eta Nafarroako Gobernuko Landa
 Garapeneko eta Toki Administrazioko Departamentuarekin batera.

Bizi-ibilbide luzea dira 30 urte. Bide horren ondorioz, 2021ean gure lurraldea 
ospatzen dugu, gure bazkideekin, ekintzaileekin, gure taldearekin, eta gure 
Cederna Garalur Elkarte honekin garaipenak eta porrotak partekatu zituzten 
pertsona guztiak maitasunez gogoratzen ditugu.

Dagoeneko hasia da Cederna Garalur Elkartearen
 hurrengo hamarkada! Eman diezaiogun bizia!

04.

Aukera-berdintasuna, Nafarroako Mendialdearen gizarte-garapen integral 
eta parekiderako zeharkako ildo estrategikoa.   
Elkartea eratu zenetik, emakumeen eta gazteen lanbide-prestakuntza sustatu dugu, lan-munduan 
txertatzea errazteko, APEF-MIRINA, ATECNA, Remote, Inherit edo PILNAR bezalako proiektuen bidez.  

2015ean, I. Berdintasun Plana onartu genuen, barne-kudeaketan, komunikazioan 
eta proiektuetan berdintasun-printzipioa txertatzeko. Planak 21 neurri jasotzen ditu. Besteak beste, 
aurrera egin da gobernu-organoetako ordezkaritza parekidean; lanpostuen definizioan; familia, lana eta 
bizitza pertsonala uztartzeko neurrietan; eta hizkera inklusiboari eta genero-indarkeriari buruzko 
prestakuntzan.  

  

Aukera-berdintasuna  
Nafarroako Mendialdean.



Landa Garapenerako 
Programa (LGP).  
1991-2021 
Gure eskualdeen gizarte- eta ekonomia-garapenari 
lagundu, Mendialdea ondo bizitzeko eta lan egiteko 
lekua izan dadin. 

Nafarroako Gobernuak eta Europar Batasuneko LGENF 
funtsek batera finantzatuta, LGPek toki-garapeneko 
ekimenak garatzen laguntzen dute, gure lurraldeetatik 
sortutako eta zehaztutako lurralde-estrategien barnean.  

Nafarroako Mendialdeko eskariak, premiak eta aukerak 
biltzen eta bideratzen dituen tresna da. Cederna Garalur 
Elkartea 1991n hasi zen funts horiek kudeatzen. 30 urte 
hauetan 7 programatan lan egin dugu (27,4 milioi €); 
horiek, 426 erakunde publiko eta pribaturen 1.022 
proiektu garatzen lagundu dute.  

Enpresei eta ekintzaileei 
arreta egiteko zerbitzua. 
1991-2021
Tokiko enplegu-sarea eta aukera-berdintasuna 
sendotu, despopulazioa geldiarazteko. 

Enpresei laguntzeko, funtsezkoak izan dira Arbizun, Izizen eta 
Lesakan herri horietako udalei esker emandako zerbitzuak. 
2000. urtean inauguratu ziren. Zentro horien bidez bideratu 
dira ekintzailetzarako eta enpresetarako prestakuntza eta 
arreta. 

2014tik Nafarroa Ekintzailea sarearen parte gara. Gure 
esperientziari esker, ekintzailetzari laguntzeko eta enpresak 
sendotzeko metodologia garatu ahal izan dugu; horri esker, 
2.663 ekintzaileri eman diegu aholkularitza, eta horietatik 768 
enpresa eta 926 lanpostu sortu dira. 

Turismo Kalitatea.  
2002-2021
Xedeko kalitatea, Nafarroako Mendialdeko 
turismo-sektorearen nortasunaren adierazlea.  

2016ra arte, Cederna Garalur Elkartea liderra izan zen 
turismo-kalitateko Jardunbide Egokien Eskuliburuak ezartzen; 
96 enpresa atxiki ziren. Era berean, hainbat proiekturen buru 
izan da: besteak beste, “Gure Lanbide eta Usadioetan 
barrena, bidez bide”, “Musikarekin txokorik txoko”, “Turismo 
Erromanikoa” eta “Ederbidea”. 

Gaur egun, Bidasoako Bide Berdea kudeatzen laguntzen du, 
eta Nafarroako Turismo Kontseiluko kidea da. Horrez gain, 
bezeroaren arretari edo xedeko kalitateari buruzko eskariaren 
araberako prestakuntza ematen jarraitzen dugu. 

Cederna Garalur 
Komunikazioa. 
1991-2021
Komunikazioa, Nafarroako Mendialdeko ezagutzarako 
eta kohesiorako bidea. 

2012ra arte, hilean bitan argitaratzen genuen BERRIAK 
aldizkariak (800 harpidedun baino gehiago zituen), 
Elkartearen jarduera jasotzen zuen, baita iragarkiak eta 
elkarrizketak ere. 

Gaur egun, Facebookeko gure kanala da munduari zabalik 
dugun leihoa, landa-erkidego bizi eta ekintzaile baten 
egunerokoa erakusteko. Gainera, Pirinioaurreko Arroen 
Kultura Agenda, Zangozerriko blogak eta gure webgunea 
(www.cederna.eu) 
ere gehitu behar dira. 

Teknologia berriak 
landa-eremuan. 
1991-2021
Berrikuntza teknologikoa Nafarroako Mendialdeko 
enpleguaren, aukera-berdintasunaren eta zerbitzuen 
garapenaren zerbitzura.  

Cederna Garalur Elkartean aitzindariak izan ginen 
Irurtzunen Biaizpe Telezentroa martxan jarrita, 
landa-eremuko prestakuntza eta aholkularitza zerbitzua 
sortuz horrela. Zentro horretatik 80 proiektu bultzatu ziren; 
besteak beste, EXPERTIC, eta Remote eta XARETIC 
telelan-sareak, baita pirineonavarro.com webgunea ere. 
2007 eta 2012 artean, alfabetatze digitalari buruzko 346 
ikastaro eman genituen, "Hurbildu IKTetar@" programan; 
3.000 lagunek parte hartu zuten. 

Gaur egun, Mendialdean aholkularitza-lana egiten dugu 
ziurtagiri digitalaren erabileran eta beste arlo batzuetan, 
hala nola banda zabaleko sareak gure lurraldean 
aurrerapausoak ematea.  

Energia Cederna 
Garalur. 
2015-2021
Zerbitzu integrala, independentea eta diziplina anitzekoa, 
Nafarroako Mendialdeko erkidegoak energia aurreztu eta 
kontsumoa hobetu ditzan.  

2015etik, zerbitzu hori martxan jarri genuenetik alegia, 9.900 
kontsultari erantzun diegu, eta 40 hitzaldi eman ditugu. 47 
energia-ikuskaritza egin ditugu, eta 142 proiektu landu. Horiez 
gain, 9,6 milioi euroko 188 laguntza izapidetu ditugu. 

Gainera, 2020an, “Landa-jasangarritasuna” 
lankidetza-proiektuaren bidez, 34 udalerri batu dira Klimaren 
aldeko Alkateen Itunera, eta 75 udal elektrizitatez hornitzeko 600 
punturen inbentarioa eta horiei dagokien txostena egin ditugu.  
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Nafarroako Mendialdeko natura-bideen 
dinamizazioa.  1991-2021 

Mugikortasun jasangarriaren aldeko hautua.    

Gure lurraldean, natura-bideak eta bide berdeak motorrik gabeko 
bide-sare baten enbor-arteriak dira, eta, horri esker, Nafarroako Mendian 
sar gaitezke eta hura ezagut dezakegu. 

Cederna Garalur Elkartea betidanik lagundu du ibilbide horiei balioa 
ematen: antzinakoenetatik hasi (Plazolako eta Bidasoako bide berdeak), 
eta berrienetaraino (Iratiko Natura Bidea, Pirinioetako galtzada erromatarra 
eta Bicimugi). 

 

Elikadura-burujabetza.  
1991-2021 

Nafarroako Mendialdeko tokiko nekazaritzako elikagaiei balioa eman.  

Hasieratik, Cederna Garalur Elkarteak gure tokiko produktuak sustatzen lagundu 
du, garrantzi ekonomikoa dutelako eta ondare-balio ukaezina dutelako. Lehenik 
eta behin, 1994an eskulangintzako azokak sortzen lagundu genuen, eta gerora 
Naparbideak sortu zen. Berriki, lurralde-erakundeekiko lankidetza, 
elikadura-ekosistema osasungarri, jasangarri eta enplegu-sortzaileen garapenean 
aurrera egiteko; besteak beste, ‘Mendialdea Elikadura’ edo ‘Jakiak Ehuntzen’ 
Zangozako Merindadean. 

 

Tokiko Agenda 21. 1999-2021 
Nafarroako Mendialdea 

Garapen iraunkorreko udal-proiektuak, bizi-kalitatea hobetze aldera. 

Gaur egun, Cederna Garalur Elkartearen bost Garapen Agentziak estuki 
egiten dute lan erakundeekin proiektuen aurreko parte-hartze prozesuetan, 
baita horiek deialdietara aurkezteko fase guztietan ere. Horrela, 
Cederna Garalur Elkartearen bidez, urtero 30 ekimen inguru aurkezten dira. 
  

 

Uraren Bailarak. 2015-2021 
Baztan-Bidasoa eskualdea (Baztan, Bertizarana, Bortziriak eta Malerreka)

Turismoa sustatu, eta Baztan eta Bidasoa eskualdeak garatzeko proiektu 
estrategikoak abian jarri. 

Bertizko Turismo Partzuergoa desagertu izanari erantzuteko sortu zen Uraren 
Bailarak. Baztan-Bidasoako toki-erakundeek hitzarmen bat sinatu zuten 
turismoaren inguruko proiektuak garatzeko; besteak beste, Bidasoako Bide 
Berdea kudeatzeko eta mantentzeko. Cederna Garalur Elkarteak Uraren 
Bailarak-en administrazio-kudeaketa egin du. 

 

Ondarearen Arretarako Eskualdeko 
Estrategia (OAEE).  2016-2021 
Zangozerria  

Ondareari buruzko ekintza-, gobernantza- eta lankidetza-metodologia, 
eskualdeko gizarte- eta ekonomia-garapena lortzeko.  

2016az geroztik, Zangozerrian, jarduera fisikoa (giza baliabideak eta baliabide 
materialak, jarduerak, ekitaldiak, jardunaldiak, gastuak eta inbertsioak) eta 
jarduera mentala eta emozionala (zentzumenak, burua eta bihotza) ukigarri 
eta ukiezin, oinordetzan hartutako eta sortu diren eskualdeko ondare natural 
eta kulturala osatzen duten ondasunei aplikatzen zaien ekimen bat lantzen da, 
boluntarioki eta berariaz. OAEEan, beste proiektu askoren artean, honako 
proiektu berezi hauek daude: Eslabako Santa Criz aztarnategia, Petilla de 
Aragonen (Europako Nobel Hiria), Lergan (Abaizko monumentu-multzoa 
birgaitzea), Kasedan (San Zoilo baselizaren dinamizazioa) edo Ledean 
(Cliastela, kultura-parkea). Proiektu horiek guztiek MECNA zigilua dute, 
balio handikoak izanik. 

 

Pirinioetako plana.  
2019-2021
Nafarroako Mendialdeko Pirinio ekialdeko lurraldea 

Erro, Orreaga, Orotz-Betelu, Luzaide, Aezkoa, Zaraitzu eta Erronkari 
ibar piriniotarren gizarte- eta ekonomia-dinamizazioa. 

Cederna Garalur Elkarteak, beste eragile publiko eta pribatu batzuekin 
batera, Nafarroako Gobernuak kudeatzen duen Pirinioetako Planean 
parte hartzen du, 2017an “Nafarroako Parlamentuko Pirinioen Balorazio-
rako Lantaldean” jasotako proposamenak dinamizatzeko. 

Parte hartze horretan, Cederna Garalur Elkarteak lantaldeak koordinatzen 
ditu: Hurbileko Turismoa eta Merkataritza, Uskara, Ondarea, 
Despopulatzea, Nekazaritza eta Abeltzaintza, laguntzen kudeaketan 
erakunde publiko eta pribatuei laguntza emateaz gain, Pirinioetako 
Enplegu Ataria ezartzen laguntzea. 

 

Mimukai. 2019-2021  
Mendialdea

Mendialdeko lehen sektorea ekonomikoki 
dinamizatzeko eta profesionalizatzeko gunea.

Hasiera batean, coworking zentro gisa pentsatu zen. Gerora, Mendialdeko 
toki-erakundeei eta enpresei zabaldutako prozesu parte-hartzaile baten bidez, 
ekonomia dinamizatzeko gune baterantz egin du bilakaera, 
non coworking-zentro bat, prestakuntza-gune bat eta lantegi kolektibo bat 
elkartzen diren.  Cederna Garalur Elkartea eskualdeko udalekin elkarlanean 
aritu da zentroaren asmoa zehazteko eta plan ekonomikoa egiteko.  

 

Top Topa. 2020-2021  
Baztan, Bidasoa, Sakana 

Nafarroako Mendialdeko landa-establezimendu 
txikien merkataritza elektronikorako plataforma.   

Denok Bat Merkatarien Federazioarekin elkarlanean jarri da abian. Helburua du 
hurbileko landa-saltoki txikia eta Nafarroako Mendialdeko tokiko ekoizpen- eta 
artisautza-enpresak sustatzea, horiei trantsizio digitala erraztuz.  2020ko abenduan 
jaioa, gaur egun hedapen-fasean dago eta 50 saltokitik gora atxiki zaizkio. 
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Co-working Aribe. 2017-2021 

Sustatzaileak: Aribeko Udala eta Nasuvinsa. 

Kooperatiba zaharreko nabeak enpresentzako 
coworking-zentro bihurtu. 

2017az geroztik, lankidetza estuan dihardugu Ariberekin eta Nasuvinsarekin, 
erabiltzen ez den gune hori ekintzailetzarako zentro gisa dinamizatzeko 
proposamenak aztertzen eta garatzen. Ondorioz, Lursareak Pirinioetara 
zabalduko duen lehen coworking zentroa inauguratu du Ariben. Gainera, 
zentroan kokatu diren lehen pertsonei aholkularitza eman diegu haien 
proiektuen bideragarritasuna aztertzen.  
 

Agotzenea. 2017-2021
Zubiri (Esteribar)  

Sustatzailea: Etxeko Mikrokooperatiba.

Bioeraikuntza, nekazaritza organikoa, ekologia eta baso-kudeaketa 
zabaltzeko mikrokooperatiba. 

Bi ekintzailek bioeraikuntza, agroekologia eta basoen kudeaketa jasangarria 
jendarteratzeko gune biojasangarria mendian sortzeko egindako ekimenaren 
ondorioa da. 2018an proiektua gauzatu zen LGP laguntzari esker. Gaur egun, 
proiektu eta baliabide didaktikoa da bere horretan. Etengabe hedatzen, 
bioeraikuntzako eta nekazaritzako ikastaroak ematen ditu,turismo- jarduerak 
antolatzen ditu eta prestakuntza-ekintzetan laguntzen du eskualdeko 
erakundeekin.     

 

Urraulgoitiko Santa Feko 
monumentu-multzoa eta ostatua. 1991-2021 
Sustatzailea: Urraulgoitiko Udala.

Urraulgoitiko Santa Fe monumentu-multzoa balioetsi eta ostatu 
eta jatetxe gisa berreskuratu.

Santa Fe tokiko ondarea berreskuratzeko eta horri balioa emateko paradigma da, 
despopulatutako eta ahalmen ekonomiko urriko ingurune batean, herritarren eta 
tokiko eta eskualdeko erakundeen ahalegin partekatuarekin. 
Ibarreko turismo-zerbitzu bakarra izanik, ostatuak 200.000 pertsona baino gehiago 
erakarri ditu inauguratu zenetik, hura kudeatzeko enpresa bat sortu da eta 
kongresuak eta ekitaldiak egiteko aparteko lekua da.  

Erronkari Ibarreko Bidezidorrak. 2018   
Sustatzaileak: Erronkari Ibarreko udal guztiak.

Bidezidorren Sarea egokitu, seinaleztatu eta homologatu 
Erronkari Ibarrean.  

Sare honen sorrerak haraneko erakargarritasun garrantzitsuenetako bat 
ordenatzea ekarri du; bere aberastasun naturala. Herri bakoitzeko baliabideak 
sustatuz eta zabalduz (Bidezidorren Sarearen bidez), kalitate turistikoko 
produktu bat sortu da, mendiko beste turismo-xede batzuekin.

 

Enpresa-mintegiak eta tokiko enplegu-
ekimenak sortu eta kudeatu Agoitzen, 
Irunberrin, Elon, Artaitzen, Azparrenen 
eta Orotz-Betelun. (2002tik)
Sustatzaileak: Agoitz, Irunberri, Elo, Artaitz, Azparren, Orotz-Betelu. 
udalak, kontzejuak eta Nafarroako Gobernua eta sozietate publikoak.

Erabiltzen ez diren udal-guneak birmoldatu ekintzaileei harrera egiteko lan-zentro 
izan daitezen, bereziki turismo-sektorean eta zerbitzu profesionaletan. 

Gaur egun, Pirinioaurrean hiru enpresa-mintegi daude Agoitzen, Irunberrin eta Elon; 
guztira 8 lokal daude eta horietan 6 ekintzaile daude. Horiei 6 bulego gehitu behar 
zaizkie Agoitzen dauden Solanoko nabeetan, eta 3 Irunberriko garai bateko hiltegian. 

Gainera, tokiko erakundeek beste tokiko enplegu-ekimen batzuk bultzatu dituzte, 
erabiltzen ez diren espazioak hotel, aterpetxe, ostatu edo saltoki bihurtzeko, 
enplegua sortzen eta zerbitzuak ematen lagunduz. 

 

Izizeko Industrialdea.  
1998-2021
Izize (Galoze) 

Sustatzailea: Zaraitzuko Ibarreko Batzarra. 

Zaraitzu Ibarrean industria-ehuna sendotu, industrialdearen 
garapenari esker.

1998an, Zaraitzu Ibarrak industrialdea sortzearen aldeko hautua egin zuen, 
tokiko enpresak finkatzeko.  30 urte gero, Izizeko industrialdeak 4 enpresa ditu: 
Cederna Garalur Elkartearen zerbitzu-zentroa, basozaintzako zerbitzua eta 
Nasuvinsako zerbitzu-zentro balioaniztuna. 

Baztan eta Bidasoako dendarien Elkartea 
eta denok baten sorrera. 2000-2021  
Sustatzailea: Denok Bat.

Larun-Haizpe, Doneztebarrak Markatari eta Zerbitzu Elkartea, Bertan 
Baztan eta Lesakako Zerbitzuen Elkartea tokiko merkataritza-elkarteen 
elkartzea Denok Bat Merkataritza Federazioan. 

Tokiko merkataritza elkarteekin eta Denok Bat Elkartearekin elkarlanean aritu 
gara sektorea indartzeko, gure herrien dinamizazio sozioekonomikorako 
ezinbestekoa. Gainera, elkarte horiek ekimen berritzaileak bultzatzen dituzte; 
besteak beste, Giltzaria fidelizazio-txartela, Top topa marketplacea eta 
Baztan-Bidasoako Merkataritza Erakartzeko eta Antolatzeko Plana (MEAP). 

 

Merkataritza Erakartzeko eta Antolatzeko 
Plana (MEAP). 2021-2022  
Sustatzaileak: Baztan, Bertizarana, Bortziriak,  Donamaria, Doneztebe, Eratsun, 
Ituren, Oitz, Saldias, Urrotz eta Zubieta    

Baztan-Bidasoa eskualdeko MEAPa idatzi eta abian jarri.

MEAPak Denok Bat saltokien federazioak tokiko txikizkako merkataritza babestu 
eta indartzeko egindako eskaerari erantzuten dio. Eskualdeko lehenengo MEAP 
izateak egiten du berritzaileena izatea, eta, gainera, udalerri bakoitzeko 
hirigintza-plan bat du, lege-hutsune bat gaindituz horrela.
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Arras Baztan.  
2018-2021
Sustatzailea: Baztango Udala.

Baztango garapen iraunkorra sustatu, lurraldeko identifikazio-marka 
baten bidez.

2018an sortu zen, Bertan egiteko moduak babesteko eta zabaltzeko helburuekin, 
tokiko balioak errespetatzen dituen tokiko garapena sustatzeaz gain. Herritarren 
ekarpenekin eratu zen. Fundazio kudeatzailean parte hartzen dute: Cederna 
Garalur, Udala bera eta Baztango Zaporeak, Bertan, Baztango Artisauak, Apopilo 
eta Prest! elkarteek.

 

Plazaola Partzuergo Turistikoa.  
1994-2021  
Sustatzaileak: Lekunberri, Areso, Irurtzun, Leitza, Araitz, Arakil, Imotz eta Larraun; 
eta udalerri horietako eta Basaburua, Ultzama eta Sakanako bazkide pribatu bat. 

Plazaola trenbidea Bide Berde gisa berreskuratu eta Plazaola Partzuergo 
Turistikoa sortu.

1994an sortu zen, inguruko turismo-garapena planifikatu, kudeatu eta sustatzeko, 
Plazaola trenbide zaharra berreskuratuz, Plazaola Bide Berdea elementu 
egituratzaile gisa sortzea oinarri hartuta. Gaur egun, Partzuergoan 43 toki-erakun-
dek, 100 enpresa pribatuk eta Cederna Garalur Elkarteak parte hartzen dute. Ia 30 
urtean, Partzuergoa turismo jasangarriko proposamenen dinamizazioaren buru 
izan da; lurraldearen natura- eta kultura-ingurunea errespetatu ditu, Bide Berdea 
eta horren lurralde-eremua turismo-xede gisa zabaldu du eta tokiko ondarea 
erabiltzeari eta kudeatzeari buruzko araudiak proposatu ditu.

  

 

Zugarramurdiko sorginen museoa.  
1997-2007
Sustatzailea: Zugarramurdiko Garapena S.L.

.

Sorginen museoa eta leizea dinamizatu.   

2007an inauguratua, proiektua 1997tik hasi zen prestatzen, Cederna Garalur 
Elkartearen (Leader+ programaren bidez) eta Nafarroako Gobernuaren 
babesarekin. 15 urtetan, museo etnografikoen erreferente bihurtu da, 
nahitaez bisitatu beharrekoa. Museoak 30.000 pertsona baino gehiago 
erakartzen ditu urtero, eta 70.000 pertsona baino gehiago sartzen dira 
herriko leize ikusgarrian. 

 

Mendialdea elikadura. 
2019-2021  
Sustatzaileak: Arano, Areso, Araitz, Atetz, Goizueta, Leitza, Larraun, 
Lekunberri, Imotz, Basaburua. 

    

Tokiko eta kalitatezko elikagaien ekoizpen eta kontsumo jasangarria 
bultzatu eta sustatu, elikadura-kateko eragile guztiak tartean sartuz. 

Proiektuan ezinbestekoa izan da eskualdeko elikadura-sistemako eragile 
guztiek parte hartu izana. Sortutako sinergien ondorioz, hainbat ekimen sortu 
dira; besteak beste, tokiko produktuen Azoka Ibiltariak; Habelarte sortzea, 
nekazaritza ekologikoko ekoizle-taldea, edo tokiko produktua kontsumitzearen 
garrantziari buruzko sentsibilizazioa, ikastetxeekin hasita.  

Etxegabeentzako Aterpea. 2019-2021
Sustatzailea: Altsasuko Udala.

Etxebizitza bat aterpetxe gisa birgaitzea, Altsasun behin-behinean dauden 
etxerik gabeko pertsonei aldi baterako ostatua emateko. 

Ibilbide luzeko proiektu soziala da. 2018an sustatu zen, etxebizitza bat birgaituta. 
Gaur egun, ez dago Nafarroako Mendialdean halako ezaugarriak dituen pisurik. 
Gizarte-balio handiko proposamena da, gizartearen eta bizitegiaren arloan 
bazterkeria pairatzen duten pertsonak hartzeko eta erosoago egoteko helburua 
duelako. 

 

 

Arbizuko Txistor Eguna. 2009-2011 
Sustatzailea: Arbizuko Udala.

Arbizuko “txistorra” ardatz duen aisia eta  jai ekitaldi bat antolatzea.

Tokiko nortasun handia duen txistorra bezalako nekazaritzako elikagaien produktu 
bat ardatz hartuta, aliantzak eta lankidetza sustatu nahi dira eskualdeko nekazari-
tzako elikagai- eta turismo-sektorearen artean; horren inplikazioak ekonomiatik 
haratago doaz eta lotura estua dute kultura-arloarekin.  

Mendi Behera Elkartea. 
2002-2012
Sustatzaileak:  Zangozerriko Udalak.

Bizi-kalitatea hobetu, tokiko baliabideak modu jasangarrian ustiatuz, 
enpresak elkartuz eta natura- eta kultura-ondareari balioa emanez.

Elkarte hori erreferentea izan zen Nafarroa osorako, zerabilen lan-metodologiaga-
tik, eskualdean oinarritutako parte-hartze ardatz duena, sektore pribatuaren eta 
publikoaren artean sinergiak sortuz. Sustatu zituen hainbat ekimen Nafarroako 
Gobernuak eta beste erakunde batzuek toki-garapenerako jardunbide egokitzat jo 
zituzten. Besteak beste, Oibarko Energia Berriztagarrien Gelaren proiektua; 
esperientzia eredugarritzat hartu zen Europako LEADER+ programaren barnean.

 

Xabierren Lurrak Nordic Walking Zentroak.  
2018-2019.
Sustatzaileak: Oibar, Kaseda, Eslaba, Ezporogi (Ageza), Galipentzu, Xabier, 
Leatxe, Lerga, Zare.

Mendialde Behereko udalerrietan martxa nordikorako egokiak diren 
ibilbideak seinaleztatu. 

Aitzindaria Nafarroan, 2014/2020 Landa Garapenerako Programak finantzatuta. 
27,6 km mendi-ibilbide seinaleztatuak erraztu egiten du bertako biztanleek kirola 
egitea. Halaber, erakargarri turistikoa da, herritar guztiei zabalik dagoen kirol-
jardueran oinarritzen dena. bisitariak natura-, kultura- eta etnografia-ondare 
aberatsera hurbiltzen ditu, eskualde osoa lotzen duten hainbat zailtasunetako 
ibilbideen bidez. 
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Geroa orain da. Eta gaur egun, CEDERNA GARALUR 
Elkartean, Nafarroako Mendiaren garapenaren erreferente 
izateko eta hura osatzen duten eragile guztiekin topaketa 
aktibo eta emankor bat egiteko nahian sendo jarraitzeko 
konpromisoan tinko jarraitzen dugu.

Gaurgero definitzen gaituzten lan-ildo nagusiei eutsiko diegu, 
eta eragin positiboa izanen duten zeharkako proiektu berriak 
sartuko ditugu. Dagoeneko lanean ari gara eskualdeko estrategia 
parte-hartzaileak egituratzen, gure lana sendotuko eta eskualdeko eta 
tokiko garapen-ekimenei koherentzia emanen dieten itxaropenarekin. 

Erronkak asko eta askotarikoak dira; anitz dira ibilbide honetan aurrez aurre izanen ditugun 
abenturak. Gaurgero buru-belarri murgildu gara etorkizun-ildo horretan hainbat proiekturen 
bidez: elikadura-sistemak, negozio-erreleboa, online merkataritza, energia-erkidegoak, 
gazteentzako etxebizitzak, ontziak ez diren plastikoak bildu, eta ekintzailetza-guneak eta 
coworkinga, besteak beste.

Berriki, gure bi proiektu berri aurkeztu ditugu Landa Garapenerako Programara:

- Bat, lehen sektorea balorizatzeari buruzkoa, tokiko produktuaren irudia bultzatu eta 
ustiategien kudeaketa kolektiborako eredu berritzaileak sustatu asmo dituena. 

- Eta bestea,  gure herrietan negozioen erreleboa sustatzea bilatzen duena (errealitate 
hori aztertu ondoren); landa-ingurunean prozesu aski korapilatsu bat bultzatu. Zehazki, hamar 
errelebo-prozesu emanen diegu laguntza, eta gure lana herrietako bizitzaren zerbitzura 
jarriko dugu.

Era berean, aurten Landa Jasangarritasuna izeneko proiektua amaituko dugu (Nafarroako 
hiru Tokiko Ekintza Talderen arteko lankidetza-lana -Cederna Garalur, TEDER eta Nafarroako 
Erdialdeko Partzuergoa-), 2014-2020 aldirako Nafarroako LGParen bidez finantzatua. Proiektu 
horren helburua da Nafarroako landa-ingurunean energia efizientzia eta energia aurreztea 
sustatzea, bai toki-erakundeen artean, bai herritarren artean.

Gure beste ilusioetako bat da eskualdeak aktibatzeko estrategiak sustatzea, gure erakun-
de elkartuetatik oso gertu. Nafarroako Gobernuko Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko 

Departamentuak lagundurik, gure elkartekideekin lan egin dezakegu eskualde-mailan. 
Horri esker, proiektu berriak abian jarri ahal izanen ditugu tokian-tokian, hurbiltasu-

nean, alderdiekin adostutako estrategietan, lurraldera baliabide gehiago erama-
nez eta haien beharren arabera lan eginez.

 Espero dugu etapa berri honetan, laugarren hamarkadan, gure mezua argi 
eta garbi iritsiko zaiela Nafarroako Mendialdeko biztanleei: 

Cederna Garalur Elkartea, 30 urte zurekin! 

Geroa? Irekia, sortzailea.

-IBON: 30 urte, Patxiku! Cederna Garalur Elkarteak hiru 
hamarkada. Zein urrun dagoen 1991 hura. Nik 
hedabideetatik ezagutzen nuen Elkartea; banekien 
Nafarroako Mendialdearen toki-garapenaren alde lan 
egiten zuen erakunde bat zela. Gerora, anekdota gisa, 
gogoan dut hautapen-prozesuan hainbeste jenderen 
aurrean jartzeak zer eragina zidan. Sekula ez nuen 
ikusia horren epaimahai zabala! Hark erakutsi zidan 
zer-nolako erakunde garen. 

-PATXIKU: Nire lehen kontaktua Etxalarko Udalean 
izan zen, zinegotzi sartu nintzenean. Proiektuak 
finantzatzea ahalbidetzen zuen elkarte bat zela jakin 
nuen, eta orain, lehendakaria izanik, beste hainbat 
gauzaz eta horrek dakarren lan-bolumenaz jabetu naiz.

I.: Bai, ni ere harritu ninduen toki-garapenaren alde lan 
egiteak dakarren administrazio-lan eskerga. 
Garrantzitsua izan zen horretaz guztiaz jabetzea 
gerentzia-lana egiteko.

P.: Zure iritziz, zein da gure nortasunaren ezaugarria? 
Nire iritziz, LURRALDE hitzak definitzen du. Lurraldetik, 
lurraldeagatik eta lurraldearentzat egiten dugu lan.

I.: Bat nator zurekin guztiz. Izan ere, gure zoria 
lurraldearenari berari lotuta dago. HURBILTASUNA eta 
PRESENTZIA ere gehituko nizkioke. Ezaugarri horiek 
ahalbidetu dute Cederna Garalur Elkarteak arrakasta 
izatea 30 urte hauetan. 

P.: Bai, gure taldeari esker, izan ere etengabeko lan 
pedagogikoa egiten du Elkartearen funtzionamendua 
eta gure izateko arrazoia uler daitezen. 

I.: Ez da beti erraza, ordea. Esker ona jaso ohi dugu, 
baina bada zama administratibo handiaz harritzen 
denik ere. Batzuetan, gure lana gutxi bistaratzen da, 
proiektu askotan, proiektuari bidea egiten laguntzen 
badiogu ere, ez baikara horren bultzatzaile.

P.: Cederna Garalur Elkarteak Nafarroako udalen % 45 
biltzen du bere baitan eta, hala ere, Nafarroako 
biztanleen % 15. Udal txiki asko, laguntza jarraitua 
behar dutenak. Hasieran, 34 pertsonak osatutako 
zuzendaritza eta 23 langile erokeria iruditzen zitzaidan, 
eta nabarmendu nahi dut gerentzia funtsezkoa dela, 
eta talde kualifikatua eta konprometitua dugula. 
Eragileek urteen ikuspegia ematen dute, horren 
beharrezkoa den ikuspegi hori dute; beharbada, 
administrazioei edo ekintzaileei falta zaien ikuspegia.

I.: Ilusio horrekin egiten dugu lan, su apaleko 
sukaldaritzaren eta epe luzerako ikuspegiaren 
asmoarekin. Bestalde, elkartekideekiko eta 
lurraldearekiko gertutasunak guztiontzako tresna 
baliagarria izatea dakar.Patxiku: Nik baino ikuspegi 
zabalagoa duzu, zalantzarik gabe.

P.: Nik baino ikuspegi zabalagoa duzu, zalantzarik 
gabe.

I.: Lehen hamarkada hazkundearen hamarkada izan 
zen: lurraldeko eragileen sarea sortu zen eta 
ekintzailetzaren aldeko hautua egin zen. Bigarrenean, 
batez ere ekonomiaren oparotasunaren ondorioz, 
proiektu anitz gauzatu ziren; egiturak garatu ziren eta 
IKTak garatzearen aldeko hautua egin zen. Gerora, 
krisia heldu zen, eta lurraldean egin beharreko lana 
berregituratu genuen. Zaila izan zen; izan ere, langile 
gutxiagorekin lan berari edo handiagoari egin behar 
izan genion aurre.

P.: Zer proiektu nabarmenduko zenituzke?

I.: Eskualde-garapeneko guztiak izan dira borondateak 
lotzeko zubiak. Ene iritziz ezinbestekoak: asoziazionis-
moa sustatzea, teknologia berriak sartzea eta horren 
inguruko prestakuntza, kalitatearen Q-a eta jardunbide 
egokien eskuliburua, eta, batez ere, ekintzaileei eta 
tokiko gobernantzari emandako babesa.

P.:  2015ean landu genuen berdintasun-plana ere 
nabarmentzekoa da. Maila guztietan familia, lana eta 
bizitza pertsonala uztartzea hobetzeko ekimenak 
sustatu ziren. Emakumezko zuzendariak izan ditugu, bai 
lehendakaritzan bai gerentzian, baina agerikoa da 
zuzendaritza-batzordean ez dagoela ia emakumerik. 
Ekintzaile gehienak emakumezkoak dira, baina 
karguetan ez dago ia emakumerik. Horregatik jarri 
genuen abian emakumeek tokiko politikan parte 
hartzeko proiektua. 

I.: Eta geroa? Zer itxura hartzen diozu?

P.:  Itxaropenez eta lan handiz beterik. Ikusio handiz 
espero ditugu Next Generation funtsak. 
Digitalizazio-prozesuan jarraituko dugu, baina aldez 
aurretik konektibitatea sustatuko dugu, eskualdeen 
arteko oreka handiagoa ahalbidetzeko. Ekintza-lerro 
bat 2022an adostuko den LGParen barruan egonen da.  
Gero, S3arekin lotura duten estrategiak daude, 
eskualdeko ekonomia aktibatzeko estrategiak eta abar.

I.: Nik Cederna Garalur Elkarte hurbilagokoa ikusten 
dut, erronka argi batekin: lurraldean sortzen diren 
proiektuei lotutako baliabide gehiago lortzea; proiektu 
propioekin eta beste batzuekin jarraitzea prozesu 
parte-hartzaileen bidez, eta abar.  Orain berean, ilusio 
handiko bi ditugu: zerbitzuetan eta negozioetan 
belaunaldi-txandakatzea bultzatzen duena, eta lehen 
sektorea balorizatzearena. Hori bai, Damoklesen ezpata 
gainean dugu oraindik: despopulazioaren mehatxua. 
Nori laguntza eman ez balego, Cederna Garalur 

Elkarteak ez du zentzurik. Ahultasun gisa, 
toki-administrazioaren arkitekturak berak 
konplexutasuna gehitzen duela ikusten dut: udal anitz 
eta baliabide gutxi. Aitzitik, gure indarrak hurbiltasuna, 
esperientzia eta egiten jakitea dira. 

P.:  Eta aukera gisa esango zenuke tokiko 
dinamizazioaren beharra bera, lurraldeak berak 
eskatzen duena, nabarmendu beharreko bat dela? Nik 
hala irizten diot. Bidal diezaiogun mezu argia 
Nafarroako Mendialdeari: “Aukerak daude eta hemen 
gaude babesteko eta bidea egiten laguntzeko”. 
Landa-ingurunean ekintzailea izateko hautua egitea 
bizimodu baten alde egitea da, eta hor aurkituko 
dituzue Cederna Garalur Elkartearen lantaldeak, zuen 
zain! 

I.: Halaxe da, gure ikurritzak dioen bezala: 30 urte 
zurekin! Eta, dagoeneko, prest gaude aukerez eta 
asmoez beteriko beste hamarkada bati heltzeko.
 

Zuen zain gaituzue!

Oinak lurrean eta 
eskuak ekinean.

Patxiku Irisarri
Cederna Garalur Elkartearen 

lehendakaria 

Ibon Mimentza, 
Cederna Garalur Elkartearen 

zuzendari kudeatzailea
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Lehendakariak / Presidencias:
José María Aierdi Fernández de Barrena (1991-1999)

José Javier Esparza Abaurrea (1999-2007)

Luis Gárate Jiménez (2007-2011)

José María Aierdi Fernández de Barrena (2011-2015)

Maite J. Iturre Llano (2015-2019)

Patxiku Irisarri Elizagoien (2019-2023)

Kudeatzaileak / Gerencias:
Javier Baztarrica Navarro (1992-1996)

Antonio Martínez de Bujanda Esténoz (1996-2003)

Eva Jimeno Balerdi (2003-2008) 

Esther Celaya Carrascal (2008-2011) 

Isabel Elizalde Arretxea (2011-2014)

Ibon Mimentza (2015-2021)

Gure historia iruditan    
Nuestra historia en imágenes



Baztan-Urdax/Urdazubi-Zugarramurdi

Bortziriak-Malerreka-Bertizarana

Erroibar-Aezkoa-Esteribar
Erro-Aezkoa-Esteribar

Erronkari-Zaraitzu
Roncal-Salazar. 

Sakana
Susana Mendinueta / Oskia Lazkoz / Andoni Martín

639 900 336 - sakana@cederna.es 

 

Begoña Iparaguirre / Irantzu Pastor / Itxaso Aleman / 

606 431 357 - bidasoa@cederna.es

 

Edurne Miguel / Vanessa Pau

639 905 357 - erro-aezkoa@cederna.es

 

 

Saioa Sesé / Marian Cestau 
606 408 613 - baztan@cederna.es

 

Pirinioaurreko Arroak
Cuencas Prepirenaicas
Carlos García 

639 905 359 - prepirineo@cederna.es

 

Zangozerria
Comarca de Sangüesa
Sonia Ortiz / Gabriela Orduna 

639 904 401 - sanguesa@cederna.es 

 

Mendialdea
Iñigo Martínez  / Ainhoa Oribe / Amaiur Unzueta / Nahikari Uriarte / Elena Irigoien 

617 609 328 - mendialdea@cederna.es 

 

Idoia. F. Napal / Marijo Waliño / Bakartxo Pozas 
637 312 661 - pirineo.admon@cederna.es

Antsoain
Ansoain
 

Ibon Mimentza / Lorea Jamar / Edurne Elso / Maite Ancho / Raquel Aldaz / Julia Calvillo / Nahikari Uriarte/ Puy Goicoechea

948 20 66 97 - info@cederna.es

 

Gu Pirinioa / Somos Pirineo
Andrea R. Goñi / Ainhoa Elizalde / Juan José Basarte

610 187 102 - pirineo@cederna.es

Gure lantaldea
Nuestro equipo


