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AURKEZPENA 

Cederna Garalur Elkartea “Nafarroako Mendialdea” 

deritzon lurraldean lan egiten duen irabazi asmorik 

gabeko tokiko ekintza-taldea da. Nafarroako 

Mendialdea ia 5.000 km2 dituen lurraldea da, 

Nafarroako iparrean; bertan, 80.000 pertsona bizi dira, 

120 udalerritan. 

Elkartea 1991n sortu zen, Nafarroako Mendialdearen 

ekonomia- eta gizarte-garapena bultzatzeko. 

Horretarako, lurraldeko eragileekin lankidetza estuan 

dihardu lurraldean bertan, herritarren bizi-kalitatea hobetuko duten politika berritzaileak 

abian jartzeko.  

Horrela, Elkarteak lankidetza aktiboan dihardu zerbitzu publikoak eta ekonomia-ehuna 

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, enpresa-

erakundeak, nekazaritzako erakunde profesionalak eta gizarte-, kultura-, kirol- eta landa-

turismoko entitateak.  

Aldi berean, Cederna Garalur Elkartea ‘Espainiako Landa Garapeneko Sareko’ (REDR) 

kidea da, baita Nafarroako Marketin Klubekoa eta ANELekoa ere (Nafarroako Lan 

Enpresen Elkartea). Halaber, Nafarroako Turismo Kontseiluan eta Nafarroako Lurralde 

Estrategiaren Gizarte Kontseiluan parte hartzen du. 

 

1.irudia. . Cederna Garalur Elkarteko taldea. 2021eko iraila. 
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1. taula. Elkartutako erakundeen koadroa. 

Udalek Udalek 

Abaurregaineko Udala Izabako Udala 

Abaurrepeko Udala Iturengo Udala 

Oibarko Udala Itzagaondo Ibarreko Udala 

Altsasuko Udala Itzaltzuko Udala 

Agoizko Udala Jaurrietako Udala 

Araizko Udala Xabierreko Udala 

Arakil Ibarreko Udala Lakuntzako Udala 

Aranoko Udala Larraungo Udala 

Arantzako Udala Leatxeko Udala 

Arbizuko Udala Leitzako Udala 

Artziko Udala Lekunberriko Udala 

Aresoko Udala Lergako Udala 

Aribeko Udala  Lesakako Udala 

Arruazuko Udala Ledeako Udala  

Atezko Udala Lizoainibar - Arriasgoitiko Udala 

Aurizko Udala Longida Ibarreko Udala 

Bakaikuko Udala Irunberriko Udala 

Basaburuko Udala Luzaideko Udala 

Baztango Udala Eloko Udala 

Beintza Labaiengo Udala Otsagabiko Udala 

Berako Udala Odietako Udala 

Bertizaranako Udala Oizko Udala 

Beteluko Udala Olaztiko Udala 

Burgiko Udala Ollarango Udala 

Kasedako Udala Orbaitzetako Udala 

Rocaforteko Kontzejua Orbarako Udala 

Donamariako Udala Orontzeko Udala 

Doneztebeko Udala Oroz Beteluko Udala 

Elgorriagako Udala Orreagako Udala 

Eratsungo Udala Petilla de Aragoneko Udala 

Ergoienako Udala Erromantzatuko Udala 

Erroibarko Udala Erronkariko Udala 

Eslabako Udala Zareko Udala 

Espartza Zaraitzuko Udala Saldiasko Udala 

Esteribarko Udala Zangozako Udala 

Etxalarko Udala Sartzeko Udala 

Etxarri Aranazko Udalak Sunbillako Udala 

Ezkarozeko Udala Uharte Arakileko Udala 

Ezkurrako Udala Ultzama Ibarreko Udala 

Ezporogiko Udala Untziti Ibarreko Udala 

Galipentzuko Udala Urdazubiko Udala 

Galozeko Udala Urdiaingo Udala 

Garaioako Udala Urraulgoitiko Udala 

Gardeko Udala Urraulbeitiko Udala 

Garraldako Udala Urrozko Udala 

Goizuetako Udala Urrotz Hiriko Udala 

Gorzako Udala Urzainkiko Udala 
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Hiriberri Aezkoako Udala Uztarrozeko Udala 

Ibargoitiko Udala Bidankozeko Udala 

Igantziko Udala Esako Udala 

Imozko Udala Ziordiko Udala 

Irañetako Udala Zubietako Udala 

Irurtzungo Udala Zugarramurdiko 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) 

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 Elikagai Artisauen Elkartea 

NAFARKOOP Energia Sozietate Kooperatiba 

Nafarroako Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa 

NAPARBIDEAK (Nafarroako ohiko artisau-elikagaien Elkarte Kooperatiboa) 

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

Sakana Garapen Agentzia 

Sakanako Dendari, Ostalari eta Zerbitzuen Elkartea 

UAGN (Nafarroako nekazarien eta abeltzainen batasuna) 

UCAN (Nafarroako nekazaritza-kooperatiben batasuna) 

Zuhaitz Zaharren Lagunak 
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Cederna Garalur Elkarteko gobernu-organoak.  

Estatutuetan jasotakoaren arabera, Elkartearen gobernua eta administrazioa 

Lehendakaritzak, Zuzendaritza Batzordeak, Batzorde Erabakitzaileak eta Batzar Nagusiak 

betetzen dute. Organo horiek parekotasuna bermatzeko moduan daude osatuta. Horrela, 

sexu bakoitzak % 40 eta % 60 arteko ordezkaritza dauka.  

Batzar Nagusia. 

 

Elkartearen organo subirano eta gorena. Elkarteko kide diren erakunde 

guztiek osatzen dute, eta berari dagokio Elkartearen dokumentu organiko 

garrantzitsuak onartzea, baita afera garrantzitsuenak lantzea ere.  
  

Zuzendaritza 

Batzordea. 

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. 
  

Batzorde 

Betearazlea.  

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 
  

Presidentetza.  

Elkartearen organo betearazlea da, eta Elkartearen ordezkapen legala du. 

Kide anitzeko aginte-, administrazio-, kudeaketa- eta egikaritze-organoak 

deitzen ditu eta horien buru da. 

 

ERAKUNDE PUBLIKOAK: 17  ERAKUNDE PRIBATUAK  13 

Aezkoa  Turismoa, merkataritza, zerbitzuak eta 

ondarea  

4 

Agoitz   Lehen sektorea, ingurumena eta baso-

sektorea  

4 

Arakil   Industria eta enpresaburuen elkarteak   3 

Aranatz   Bestelakoak (finantza-erakundeak) 2 

Baztan   

Bortziriak   

Burunda   

Zangozerria  

Erroibar-Esteribar  

Larraun  

Leitzaran   

Irunberri  

Malerreka - Bertizarana  GIZARTE ERAKUNDEAK  4 

Erronkari  Gizarte- eta kultura-elkarteak  1 

Zaraitzu  Hedabideak  1 

Zangoza  Prestakuntza- eta enplegu-arloko elkarteak  1 

Ultzama  Ingurumena 1 

 

2. taula. Cederna Garalur Elkartearen zuzendaritza-batzordeko kideak 
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Lan estrategia: LEADER metodologia: “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-ehuna 

sendotzeko zutabe gisa.  

Jarduera ekonomikoari dagokionez, erakunde publikoen ardura da azpiegitura eta 

zerbitzu publikoak hobetzea, eta enpresa-eskaintza osatzea.  

Ekimen pribatua eta publikoa batzeak aukera ematen du biztanleria erakartzeko eta 

bertakoa lurraldean mantentzeko, horrela despopulazioa saihestuz.  

 

 

2. irudia. Baztan-Bidasoa PAOCen aurkezpena Elizondon, 2021eko iraila.  
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Balioak.   

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-lurraldeen 

premia eta baliabide endogenoetatik abiatuta.  

Despopulazioaren aurka borrokatzeko, Elkartearen lana honako balio hauen ingurukoa 

da: lurraldea duen presentzia, parte-hartzea, lankidetza eta aukera-berdintasuna.  

Lurraldea: Nafarroako 

Mendialdea 

 

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.  
  

Parte-hartzea 

 

Eskualde-mailan zein maila globalean, Cederna Garalur Elkarteak 

herritarren, erakunde publikoen eta enpresen parte-hartzea bultzatzen 

du Nafarroako Mendialdearen bizi-kalitatea hobetuko duten 

konponbideak bilatze aldera.  
  

Lankidetza 

 

Cederna Garalur Elkarteak lankidetza bultzatzen du tokian-tokian, 

eskualde-mailan, nazioan, baita Europa mailan ere, lankidetza hori tokiko 

garapenerako eragilea izan dadin.  
  

Aukera-berdintasuna 

 

Cederna Garalur Elkartearen ekintzen xedea da gizarte-garapen 

inklusiboa eta aukera-berdintasuna lortzea gizarte- eta lan-bizitzaren 

eremu guztietan, eta bide horretan protagonismo berezia ematen zaie 

emakumeei eta gazteei.  

 

 

3. irudia. Irunberriko enpresa-haztegiko emakumezko ekintzaileak. 
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Xedea.  

Cederna Garalur Elkartearen azken helburua da Nafarroako Mendialdearen garapen 

endogenoa, jasangarria eta bateratua suspertzea.  

Garapen endogenoa 
Nafarroako Mendialdeko giza, ekonomia-, kultura- eta natura- 

baliabideak identifikatu eta baliatu.   
  

Garapen jasangarria Ingurumenaren eta ekonomiaren ikuspuntutik. 
  

Garapen harmonizatua eta 

solidarioa 

Esperientziak trukatzea ahalbidetu eta esku hartzeko elementu komunak 

identifikatu, Nafarroako Mendialdeko herri guztien giarte- eta 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 

eraginkor eta efizientean heltzeko, Elkarteak zortzi Tokiko Garapen Agentziatan banatu du 

Nafarroako Mendialdea; agentzia bakoitza Tokiko Garapen Eragile batek (TGE) 

dinamizatzen du.  

 

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 enplegu-aukerak sortzeko.  

Hartara, TGEek honako gai hauetan dihardute: lurralde-azterketak eta -analisiak egiten, 

finantzaketa-iturriak bilatzen, eskualdeko plan estrategikoak garatzen, tokiko foroetan 

parte hartzen, Agenda 21ak eta enplegua sustatzen.  
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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. Langile guztien koordinazioari esker, Nafarroako Mendialdeko 

herritar guztien arreta eraginkorra lor daiteke.  

GIZA BALIABIDEAK 23 

Zuzendaritza-gerentzia 1 

Enplegu- eta toki-garapeneko eragileak 8 

Administrazio eta kudeaketako teknikariak 4 

Landa Garapeneko Programako teknikaria 1 

Enpresetako, Ekintzailetzako, Enpleguko eta Prestakuntzako 

teknikaria 

2 

2023-2027 alrariko TGPE 1 

Aholkularitza Energetikoa 1 

Turismoko eta proiektuetako teknikaria 1 

Uraren Bailarak 1 

Pirinioak dinamizatzeko teknikaria 2 

Mendialdea Elikadura 1 

Teknologia Berrietako, Informazioko eta Komunikazioko teknikaria 1 
 

BALIABIDE TEKNIKOAK 

Eskualdeko garapen-agentziak 8 

Jendeari harrera egiteko bulegoak 19 

Zerbitzu-zentroak (Arbizu, Lesaka, Izize) 3 

3. taula. Cederna Garalur Elkartearen Zerbitzuen Gutuna 

 

4. irudia. Cederna Garalur Elkartearen zerbitzu-sarea 
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2.1. NAFARROAKO LANDA GARAPENERAKO 

PROGRAMAREN JARRAIPENA, 2014-2020.  
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SARRERA.  

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

estrategia (TGPE) 19.02.01 neurrian kokatzen da: 2014-2020 aldirako Landa 

Garapenerako Programaren “Tokiko garapenerako LEADER laguntza”.  

 

“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-ildo jasotzen ditu, 5 ardatz 

estrategikoren inguruan:  

• Biztanleriari eutsi eta biztanleria hori finkatu, bizi-maila egokia bermatuko duten 

eta landa-eremuetako guneak jendez hustea saihestuko duten kalitateko 

zerbitzuak emanez. 

• Lurraldean lehiakorrak, berritzaileak eta jasangarriak izanen diren lehen sektorea 

eta basogintza-sektorea garatu. 

• Natura-baliabideen ustiapen eraginkorra, baita energia aurrezteko eta energia 

eraginkortasunez erabiltzeko neurriak ere. 

• Zerbitzuen sektorea garatu eta ondareari balioa eman. 

• Industria-sektorea indartu, 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 

edozein ekimen publiko edo pribatutarako.  

Laguntza 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 ekoizpenekoak ez 

direnek (helburu nagusia gizarte onura da, ekonomiaren gainetik) % 70ekoa.  

2016tik, guztira bost deialdi ireki dira; denetara 6,9 milioitik gorako laguntza; kopuru 

horren bitartez, 137 proiekturi eman zaie laguntza, alegia, aurkeztutako ekimenen % 61i.  

4. taula. “Cederna Garalur TGPE” deialdiak. 2016-2021 epealdia. 

  Aurkeztutako proiektuak  Onespena jaso zuten proiektuak 

Deialdia 
Laguntza 

guztira (€) 
Ekoizpenekoa

k 

Ez-
ekoizpenekoa

k 
GUZTIRA  

Ekoizpenekoa
k 

Ez-
ekoizpenekoa

k 
GUZTIRA 

2016 2.000.967,17 11 32 43  10 31 41 
2017 1.772.477,00 23 70 93  16 34 50 
2018 1.082.000,00 10 26 36  7 22 29 
2019 647.181,26 11 19 30  7 9 16 
2021 1.404.358,44 15 47 62  11 25 26 
GUZTIRA 6.906.983,87 70 194 264  51 121 162 
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5. irudia. Kafetegi-denda Ollokin. 2014-2020 LGPk kofinantzatutako proiektua. 2019ko deialdia.  

 

6. irudia. Irati Barnean.  2014-2020 LGPk kofinantzatutako proiektua. 2019ko deialdia. (Iturria:  

https://iratibarnean.com). 

 

 

https://iratibarnean.com/
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2021ean LANDUTAKO EKINTZAK 

2021eko irailaren 16an, proiektuak aurkezteko bosgarren deialdia ireki zen, 1,4 milioiko 

aurrekontuarekin; ireki eta bi hilabetera itxi zen. Hasieran 62 proiektu aurkeztu ziren, 

baina hiruk baja eskatu zuten, beraz, 59 ekimen pasa ziren onarpen-fasera; horietatik 44 

publikoak eta 15 pribatuak ziren.  

Bestalde, 2019an emandako espedienteen ordainketak ebatzi ziren, eta 2018ko 

espediente bat ere ordaindu zen; azken horrek COVID-19ak eragindako pandemiaren 

ondorioz atzerapenak izan zituen.  

Azkenik, 2021ean, Landa Garapeneko Departamentuarekin aldizka bilerak egin ziren, 

2023-2027 aldirako Garapen Parte-hartzaileko Estrategia berria egiteko deialdia 

prestatzeko.  

Hitz gutxitan, 2021ean:  

• Cederna Garalur Elkarteak proiektuak aurkezteko deialdi bat ireki zuen, 1,4 

milioi eurokoa.  

• Deialdi horretan 62 proiektu aurkeztu ziren, 47 ez-ekoizpenekoak eta 15 

ekoizpenekoak.  

• Aurreko deialdietako 7 proiekturen ordainketa ebatzi da.  

5. taula. Cederna Garalur 2014-2020 TGPE. 2021eko deialdia. Aurkeztutako proiektuak. 

 Proiektu-
kopurua 

Eskatutako laguntza 
(€) 

Inbertsioa guztira (€) 

Ekoizpeneko proiektuak 15 503.111,88 2.239.707,44 
Ekoizpenekoak ez diren 
proiektuak 

47 1.791.732,28 3.316.549,11 

GUZTIRA 62 2.294.844,16 5.556.256,55 
 

1.  grafikoa. Cederna Garalur 2014-2020 TGPE. 2021eko deialdia. Aurkeztutako proiektu-kopurua, 

lan-ildo bakoitzeko. 
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3.1.2 Basoen kudeaketa eta ingurumen-heziketa

3.2.3 Energia-eragimena eta energia berriztagarriak

4.1.2 Ondareari balioa ematea

4.2.1 Turismo-planak

5.1.2 Ekonomiaren dibertsifikazioa

5.2.1 Ekintzailetza

5.2.2 Enpresentzako azpiegiturak
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7. irudia. “Erdi Aroko Bernoa ibilbidea” azaltzen duen panela, Bakaikua. 2014-2020 LGPk 

finantzatutako proiektua. 2019ko deialdia (iturria: http://www.bakaiku.eus) 

 

 

8. irudia. Etxebizitza bioklimatikoa Erronkarin. 2014-2020 LGPk finantzatutako proiektua. 2019ko 

deialdia. (Iturria: http://arpetxea.com) 

 

http://arpetxea.com/
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2.2. EKINTZAILETZA BABESTEKO ZERBITZUA.  

"NAFARROA EKINTZAILEA" SAREA. 
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SARRERA 

Cederna Garalur Elkartearentzat estrategikoa da Nafarroako Mendialdean ekintzailetza 

eta autoenplegua babestea eta enpresa txikiak finkatzea. Izan ere, tokiko enpresa-sarea 

garatzeak zerbitzu berriak garatzen eta biztanleria gure herrietara erakartzen laguntzen 

du, despopulazioari aurre eginez, horrela.  

2014az geroztik, Cederna Garalur Elkarteak bere zerbitzuak ematen ditu “Nafarroa 

ekintzailea” sarearen bitartez. Sarea 17 erakundek osatzen dute, eta Nafar Lansare - 

Nafarroako Enplegua Zerbitzuaren baterako finantziazioa du.  

 

 

Programa honen barnean, Cederna Garalur Elkarteak hiru jardunbide-mota jasotzen ditu:  

• Ekintzailetza-kulturaren inguruan sentsibilizatu eta hura sustatu: gaztediarekin 

landutako ekintzailetza-mahaien eta -lantegien bidez.  

• Aholkularitza teknikoa:  bideragarritasun-planak, laguntzen berri eman, laguntzei 

buruzko informazioa eman eta administrazio-izapideetan lagundu.  

• Prestakuntza espezializatua enpresaren kudeaketan.  

 

 

9. irudia. www.navarraemprende.com webgunearen irudia. 
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EKINTZAILETZA KULTURAREN INGURUAN 

SENTSIBILIZATU ETA HURA SUSTATU.  

Ekintzailetzari laguntzeko zerbitzuaren lehen zutabea “ekintzailetza-izaera sustatzea” da, 

horren helburua izanik negozio bat abian jartzeko, ekintzaileek behar dituzten trebetasun 

pertsonalak eta sozialak aurkitzen eta eskuratzen laguntzea.  

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

enplegu-lantegiak, negozio-ideiak elkarri trukatzeko taldekako ekintzailetza-mahaiak; 

edo, ikasleekin lankidetzan, enpresen benetako arazoei irtenbidea emateko diseinua, eta 

horrela lankidetza-, lidergo- edo proaktibitate-gaitasunak sustatu.  

Jarduera horiek negozio-ideia bat duten tokian-tokiko biztanleei bideratuta daude, eta, 

bereziki, gazteei eta autoenpleguan beren lan-baldintzak hobetzea xede duten emakumeei 

bideratuta.  

Berrikuntza gisa, 2021ean, Nafarroa Ekintzailea Sareak Negozio eta Jarduera Publikoen 

Poltsa kaleratu du bere webgunean. Cederna Garalur Elkarteak CEINekin elkarlanean 

bultzatutako zerbitzua da, Nafarroako herri-erakundeek kudeaketa pribaturako 

eskaintzen dituzten negozioak eta jarduerak zabaltzea helburu duena. Poltsa horren 

barruan, Tokiko Ekintza Taldeek eskaintza berriak ematen dituzte argitara, eta horrez 

gain, enpresei eta ekintzaileei aholkularitza ematen diete lizitazio-prozesuan. Eskaintza 

guztietarako sarbidea esteka honetan dago: 

https://www.navarraemprende.com/servicios/bolsa-de-negocios-y-actividades-publicas/ 

 

 

10. irudia. Igantziko ostatuaren eta igerilekuen kudeaketa. 2022/04/18an argitaratutako eskaintza.  

 

 

https://www.navarraemprende.com/servicios/bolsa-de-negocios-y-actividades-publicas/
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2021an, Cederna Garalur Elkarteak:   

• Ekintzailetzari buruzko 3 mahai egin zituen, eta 66 lagunek esku hartu zuten.  

• Autoenpleguko 3 lantegi egin ditu Irunberrin eta Otsagabian.  

• Nekazaritzako eta Basogintzako Institutuarekin elkarlanean aritu ginen 

autoenplegurako lantegi bat antolatzen.  

• 26 berri eman zituen argitara, Nafarroako Mendialdea eta ekintzailetza gai 

hartuta.  

• 4 hezkuntza-jarduera antolatu zituen Otsagabi, Altsasu Berako ikastetxeekin 

lankidetzan.  

• Jarduera publikoen kudeaketa pribaturako 26 eskaintza argitaratu ditu, 

Nafarroa Ekintzailea Sarearen bidez.   

• Ekintzailetzari arreta emateko 53 foro eta ikastarotan parte hartu du, beste 

erakunde batzuek antolatuta.  

 

 

6.  taula. Ekintzailetzaren kulturaren inguruko sentsibilizazio-ekintzak eta sustapen-ekintzak, 

Cederna Garalur Elkarteak antolatuta. 

Ekintzaileak atzeman:  

enplegu-lantegiak 

Negozio bati arrakastez heltzeko beharrezkoak diren gaitasun 

sozialak eta pertsonalak garatu.  

Enplegua babesteko dauden baliabideak erakutsi 
  

Ekintzaile-izaeraren inguruko 

sentsibilizazioa ikasleen artean: “The 

Case” lantegiak 

Nafarroako Mendialdeko arduradunen eta ekintzaileen zuzeneko 

testigantzak.  

16 eta 18 urte bitarteko gazteei bideratuta.  

Helburua:  Lankidetza-izaera, talde-lana eta jarrera proaktiboak 

garatzea.   
  

Ekintzailetzari buruzko mahaiak 
Negozio-ideiak analizatzera eta ebaluatzera, informazioa trukatzera 

eta zalantzak ebaztera bideratutako taldekako saioak. 
  

Ekintzailetza babesteko foroetan 

parte hartu. 

Beste erakunde batzuek sustatuta, ekintzailetza babesteko 

jardunaldiak eta foroak antolatzen lagundu eta horietan parte hartu.  
  

Dibulgazioa  
Nafarroako Mendialdean ekintzailetzarekin lotura duten berriak eta 

ekitaldiak zabaldu.  
  

Negozio eta jarduera publikoen 

Poltsa 

Udalen jarduera publikoen kudeaketa pribaturako eskaintzak 

zabaldu.  

 

7. taula. Ekintzailetzari buruzko mahaiak:  

Non Data Iraupena (orduak) Bertaratuak 
Etxaleku (Imotz) 2021/03/05 2 6 
Etxaleku (Imotz) 2021/03/10 2 10 
Lekunberri 2021/06/18 1,5 9 
Erronkari  2021/06/17 2 41 
GUZTIRA   7,5 66 
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8. taula. Autoenpleguko lantegiak. 

Non Data 
Irunberri 2021/02/24 
Irunberri 2021/02/24 
Atarrabia Nekazaritzako eta abeltzaintzako Institutua 2021/03/04 
Otsagabia. DBHI  2021/04/26 

 

9. taula. Gazte ikasleen artean izaera ekintzailea sustatu. 

Ekintzaren izenburua Data Herria Non 

Lantegia: “Ekintzailetza-esperientziak 
lehen pertsonan” 

2021/04/16 Otsagabia  Otsagabia BHI-DBHI 
2021/12/17 Altsasu CIP FP Sakana LH IIP 
2021/12/21 Bera Toki Ona BHI 

    

“The Case” lantegia  
2021/12/10 Bera (1. saioa) Toki Ona BHI 
2021/12/14 Bera (2. saioa) Toki Ona BHI 

 

 

 

11. irudia. Lantegia: “Ekintzailetza-esperientziak lehen pertsonan” Altsasu. 2021eko abendua.  
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LAGUNTZA EKINTZAILETZARI ETA ENPRESAK 

FINKATZEARI.  

Cederna Garalur Elkartearen Ekintzaileei Laguntzeko Zerbitzuaren bigarren zutabea 

beren negozioari ekin nahi dioten pertsonentzako arreta- eta informazio-zerbitzua da, 

baita enpresa berriak sortzeko edo lehendik eratuta daudenak sendotzeko aholkularitza 

teknikoa ematea ere.  

 2021ean, Cederna Garalur Elkarteak:  

• 916 kontsulta jaso zituen; horietatik, 486 informazio orokorrari buruzkoak, eta 

430 aholkularitzari buruzkoak.   

• 234 ekintzaileri arreta egin zien: 116 emakumeak ziren, eta 118 gizonak.   

• 25 enpresa-plan egin zituen.    

• 109 enpresa martxan jartzen lagundu zuen: 104 autonomo, 3 sozietate irregular 

eta erantzukizun mugatuko 2 sozietate.  

• 111 lanpostu berriri alta ematen lagundu zuen: 65 emakumerenak eta 46 

gizonenak.  

• Dagoeneko eratuta dauden 321 enpresari eman zien laguntza; horietatik 95 bi 

urte baino gutxiagokoak ziren, eta 226 finkatze-egoeran zeudenk, bi urte baino 

gehiagorekin. Enpresa horiek 726 kontsultatik gora egin zituzten.  

 

10. taula. Sortutako enplegua eta enpresak. 2021. urtea 

 
Pertsona 
fisikoak 

Sozietate 
irregularra  

Erantzukizun 
mugatuko 
sozietatea 

GUZTIRA 

 E G E G E G  
Enplegua 62 42 2 3 1 1 111 

        
Sortutako 
enpresak  

104 3 2 109 

 

 

2. grafikoa. Sortutako enpresak. 2014tik 2021era. 
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3. grafikoa. Sortutako enpresak, tipologiaren arabera. 2015etik 2021era. 

 

 

4. grafikoa. Sortutako lanpostuak.  2014tik 2021era. 

 

 

5. grafikoa. Arreta ekintzaileei.  2014tik 2021era. 
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12. irudia. 2021ean Cederna Garalur Elkartearen laguntza jaso zuten ekintzaileak. 

 

Maite Perurena. 301K. Leitza.   

 

 

Javier Imizcoz. After Glow Gin. Agoitz 
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Marina Otazu eta Iñaki Celaya. Irati Barnean (Orbaitzeta). 

 

 

 

Juliana Marinho eta Maisa Pedrosa. Studio Más Guapa. Altsasu. 
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PRESTAKUNTZA 

Ekintzailetzari Laguntzeko Zerbitzuaren hirugarren zutabea enpresei eta ekintzaileei 

bideratutako gaikako prestakuntza-ekintzak dira. 2021ean, pandemiak eragindako 

murrizketen ondorioz, online prestakuntzaren aldeko hautua egin da, JITSI plataforma 

erabilita.    

2021ean Cederna Garalur Elkarteak:  

• 13 lantegi antolatu zituen.  

• 110 lagunek hartu zuten parte (88 emakume eta 22 gizon).   

• Horrez gain, Plazaola Partzuergoarekin lankidetzan jardun genuen, 2021eko 

martxoan “Marketina eta sare sozialak” gai hartutako eman zen ikastaroa 

antolatzeko. 

 

11. taula. Prestakuntza-ikastaroak.  2021. urtea 

   Bertaratuak 

Ekintzaren izenburua Saio-kop. 
Iraupena 
(orduak) 

Emakumeak Gizonak GUZTIRA 

Antolatu zure paperak ogasunarekikoak betetzeko 4 12 44 13 57 
Ziurtagiri digitala: zer den, zertarako balio duen eta nola 
lortu 

2 2 11 3 14 

Nola egin zuren izapideak Ogasunarekin linean eta 
fakturen diseinua 

3 9 21 2 23 

Zenbatespen zuzeneko erregimen berria betetzeko 
tresna 

1 
4 12 4 16 

GUZTIRA  11 27 88 22 110 

 

 

13. irudia. Lantegia: “Ekintzailetza-esperientziak lehen pertsonan” Otsagabia. 2021eko abendua.  
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2.3. ENERGIA CEDERNA GARALUR.  

ENERGIA AHOLKULARITZAKO ETA ENERGIA 

EFIZIENTZIAKO ZERBITZUA. 
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SARRERA.  

2015ean, Cederna Garalur Elkarteak energia-aholkularitzako eta -efizientziako zerbitzua 

jarri zuen abian.  

Nafarroako Mendialde 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 buruzko energia-

aholkularitza ematea, energia-autokontsumoa, energia-ingeniaritzako 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, energia aurrezteko eta 

energia-efizientziako memoriak, obra-proiektuak eta zuzendaritzak, energia-ikuskaritzak, 

eta dirulaguntzei buruzko informazioa eta izapideak.  

energia Cederna Garalur zerbitzuak, aholkularitza-zerbitzua den aldetik, ez du obrak 

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-hartzeak: 

informazioa eta sentsibilizazioa, energia-ingeniaritza eta laguntzak izapidetzea.  Era 

berean, 2021ean, ingeniaritza energetikoko jarduketak honako hauek izan ziren: argiteria 

publikoa; udal-eraikinetako eta eraikin partikularretako eguzki-instalazio fotovoltaikoak 

eta termikoak; eraikinen ebaluazio-txostenaren inbentarioa; eta karga elektrikoko 

puntuak instalatzeko azterlanak.  

12. taula. energia Cederna Garalur zerbitzuaren esku-hartzeak. 

Esparrua Jarduketak 

Informazioa eta sentsibilizazioa 

Energia-autokontsumoa 
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 

  

Laguntzak izapidetzea 
IDAE 
Nafarroako Gobernua.  
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INFORMAZIOA ETA SENTSIBILIZAZIOA.  

2021ean, ‘energia Cederna Garalur’ zerbitzuak aurrez aurreko 25 bisita eta beste 

horrenbeste bilera egin zituen udal ordezkariekin.   

Aurrez aurreko bisitek argiteria publikoko instalazioen edo galdara-gelen egungo egoera 

ebaluatzeko balio izan zuten, helburua izanik berritzeko edo hobetzeko aurreproiektuak 

egitea.  

Bestalde, bileretan hainbat gaiak jorratu ziren, besteak beste: energia-efizientziarako 

IDAEren edo NEXT funtsen laguntzak; energia-komunitateak; zuntz optikoko sareak 

instalatzea; eta argiteria publikoko instalazioak berritzeko edo eguzki-plakak jartzeko 

teknika gehiago. Horiez gain, Ezkarozen bero-sareei buruzko hitzaldi bat antolatu zen 

Erronkariko eta Zaraitzuko udalentzat.  

Laburbilduz, 2021ean energia Cederna Garalur zerbitzuak:  

• 1.850 kontsultari erantzun zien.  

• 25 azterketa-bisita egin zituen.  

• 25 bilera tekniko egin zituen udal-ordezkariekin.  

• Berokuntza-sareei buruzko hitzaldi bat antolatu zuen Ezkarozen.    

 

ENERGIA INGENIARITZA.  

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

honako fase hauek biltzen ditu: instalazioak aztertzea, energia-ikuskaritza, obrak egiteko 

proiektu teknikoak, obra-zuzendaritzak eta laguntzak eskatzeko memoriak prestatzea.  

Energia Cederna Garalur zerbitzuak ingeniaritza-zerbitzu hori ematen die toki-

erakundeei, enpresei eta partikularrei, honako esparru hauetan: argiteria publikoa 

berritzea, udal-eraikinen birgaitze energetikoa, autokontsumorako instalazioak eta beste 

obra partikular batzuk.  

Beste urte batzuetan bezala, jarduketak argiteria publikoa eta eraikinetakoa berritzera 

bideratu dira nagusiki, baita, ordea, eguzki-instalazio fotovoltaikoen eta inguratzaile 

termikoen azterketa eta memoria baloratuak lantzera ere. Gainera, 2021ean, aerotermia-

instalazioetarako lehen azterketak gehitu ziren, eta karga-puntu elektrikoak instalatzeko 

proiektuak areagotu dira.  

Halaber, 2021ean hainbat proiektu landu ziren Zubiriko ikastetxean, kontsultategian eta 

Erronkariko garai bateko eskoletan galdara-gelak biomasarekin ordezkatzeko.  
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Cederna Garalur Elkarteak honako hauek egin zituen 2021ean:  

• 123 lan.  

• Argiteria publikoa berritzeko 22 proiektu eta aurreproiektu.  

• Argiteria publikoa berritzeko 10 memoria tekniko.  

• Argiteria berritzeko 5 obra-zuzendaritza.  

• 4 energia-auditoria eta 6 energia-ziurtagiri.  

• Eguzki-plaka fotovoltaikoak instalatzeko 6 proiektu tekniko, eta obra horien 

4 memoria tekniko.  

• Inguratzaile termikoa hobetzeko 5 memoria baloratu.  

• Aerotermia-sistema bat instalatzeko proiektu bat eta 4 memoria baloratu.  

• Karga-puntu elektrikoak instalatzeko 2 proiektu, dagozkien memoria teknikoekin 

eta obren zuzendaritzarekin. 

 

13. taula. energia Cederna Garalur zerbitzua. Toki-erakundeentzat 2021ean egindako jarduketen 

laburpena.  

 Proiektu tekniko 
eta 

aurreproiektuak 

Obra-
zuzendaritza 

Memoria 
tekniko 

baloratuak 

Laguntza-
eskaera 

Argiteria publikoa 22 5 10 25 
Eguzki-instalazio fotovoltaikoak 6 2 4 12 
Inguratzaile termikoa   5 6 
Aerotermia  1  4 3 
Karga-puntu elektrikoak 2 2 4 4 
GUZTIRA 31 9 27 50 

 

 

14. irudia. Egindako esku-hartzeen mapa. 
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LAGUNTZAK ETA DIRULAGUNTZAK ESKATZEA.  

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 eta energia-

efizientziako proiektuetarako.   

2021Ean, Cederna Garalur Elkarteak:  

• Energia-proiektuetarako laguntzak emateko 64 espediente bideratu zituen toki-

erakundeentzat; 4.402.447,78 €-ko balioarekin.  

• Eskatutako laguntzetatik, mugikortasun elektrikoko proiektuetarako zirenak eman 

ziren; 78.054 €.  

 

14. taula. energia Cederna Garalur. 2021ean bideratutako laguntzen laburpena. 

Jarduera-mota Espediente zk.:  Zenbatekoa (€) 
Argiteriarako laguntzetarako elkartzea 2 159.452,57 
Ibilgailu elektrikoa kargatzeko puntua 
instalatzea 

5 115.634,18 

Energia berriztagarriak instalatzea 15 748.455,03 
Barneko eta kanpoko argiteria publikoa 29 1.650.122,95 
Inguratzailea 6 1.012.149,23 
Klimatizazioa 7 716.633,82 
GUZTIRA 64 4.402.447,78 

 

 

6. grafikoa.  2021ean bideratutako laguntzak. 
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2.4. CEDERNA GARALUR ELKARTEAREN PROIEKTU 
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SARRERA.  

2021eko urtarrilean, Cederna Garalur Elkarteko Zuzendaritza Batzordeak hausnarketa-

prozesu bat antolatu zuen, etorkizun hurbilean jarraitu beharreko lan-ildoak 

identifikatzeko. Prozesu parte-hartzaile horren ondorioz, hamar proiektu-proposamen 

edo -ideia identifikatu eta lehenetsi ziren.  

Proposamen horietatik, bi aukeratu ziren 2021etik 2022ra bitartean garatzeko:  batek 

lehen sektoreari balioa ematea du ardatz, eta beste Mendialdeko negozioetan belaunaldien 

arteko erreleboa erraztera bideratuta dago.  

Bi proiektu horiek Cederna Garalur Elkartearen 2014-2020 aldirako TGPEko 19.02.02 

neurriaren bidez finantzatuko dira. Proiektuak Garapeneko Departamentuak onartu 

zituen 2021eko ekainaren amaieran.  

 

Bestalde, bi proposamen horiek gizartean izanen duten eragina areagotzeko, baterako 

komunikazio-kanpaina bat kontratatzea erabaki zen, eta 2021eko irailean esleitu zen.  

Bi proiektuen aurrekontua xxxx euro da, eta Nafarroako Gobernuaren eta Europar 

Batasunaren LGENFren % 100eko finantziazioa dute, 2014-2020 aldirako Nafarroako 

Landa Garapeneko Programaren barnean.  

Jarraian, proiektuen helburuak jaso ditugu, baita 2021ean egindako ekintzak ere.  

15. taula. Cedera Garalur Elkartearen proiektu propioak, 2021-2022. Aurrekontuak. 

Proiektuaren izena Aurrekontua (€) 

Lehen sektorea balioetsi 71.568,65 
Hartu Lekukoa - Belaunaldi-erreleboa 70.338,08 
GUZTIRA 141.906,73 

 

 

 

15. irudia. “Etxean Etxekoa”, lehen sektorea balioesteko proiektuaren logoa.  
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LEHEN SEKTOREA BALIOETSI 

Testuingurua eta helburuak.  

Proiektu hau lehen sektorearekin lotura duten jarduerei balioa emateko premiatik sortu 

zen, bai nekazaritza- eta abeltzaintza-ekoizpenari, bai nekazaritzako elikagaien 

eraldaketari.  

Usadioz, jarduera horiek ekonomi-, gizarte- eta paisaia-eragin handia izan dute 

Nafarroako Mendialdean. Gainera, sektore horiek kalitatezko elikadura-kate baten 

oinarria dira. Hala ere, hainbat alderdik (produkzio- eta kontsumo-eredu berriak, 

lehengaien kostuen igoera, mozkin txikiak edo errelebo falta, kasurako) arriskuan jartzen 

dute ustiategi horien bideragarritasuna, eta ekintzaileen artean erakargarritasuna galtzen 

dute.  

Aitzitik, proiektu horren bitartez Cederna Garalur Elkartearen asmoa da gure lurraldeko 

enpresa ekoizleen eta eraldatzaileen lana eta konpromisoa aldarrikatzea herritarren 

aitzinean, eta, aldi berean, Nafarroako Mendialdean negozio bideragarriak abian jartzea 

ahalbidetuko duten formula berriak aztertzea.  

“Lehen sektorea balioetsi” izeneko proiektuak, horrenbestez, lau helburu ditu:  

1. Nekazaritzako eta abeltzaintzako sektorean lan egiten dutenak ahalduntzea, beren 

jarduerak herritarren bizi kalitatean duen garrantzia jendearen aurrean baloratu 

dezaten  

2. Nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategi bat inplementatzea erraztea.  

3. Lehen sektoreko ustiategien eta zerbitzuen kudeaketa kolektiborako eredu 

berritzaileak proposatzea.  

4. Herritarren aitzinean tokiko produktuari balioa ematea, eta, horretarako, tokiko 

merkataritza eta ostalaritza inplikatzea.  

Helburu horiei lotuta, “Lehen sektorea balioetsi” ekimenak hainbat ekintza proposatzen 

ditu, bi lan-ildotan banatuta:  

 

Ardatz estrategikoak  Ekintzak 

Lehen sektorerantz: ahalduntzea eta 
ekintzailetza 

Lehen sektoreko enpresak eta arduradunak 
ahalduntzeko “Coach” edo entrenamendua. 
Nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiapen bat abian 
jartzeko gida bat sortu.  
Ustiategien kudeaketa kolektiboko jardunbide egokiak 
identifikatu.  

Herritarrenganantza: sentsibilizazioa 
Tokiko merkataritzaren eta jatetxeen bidez tokiko 
produktuari balioa emanen dion komunikazio-
kanpaina bat abiarazi.  

16. taula. Lehen sektorea balioetsi. Aurreikusitako esku-hartzeak. 
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2021ean landutako ekintzak.  

Esan bezala, lehen erabakia bi proiektuen komunikazio-kanpainarako laguntza teknikoa 

kontratatzea izan zen. Horrela, azken hiruhilekoan komunikazio-kanpainaren irudi 

korporatiboa onartu zen.  “Etxean Etxekoa/En casa, lo de casa” leloarekin eta horren 

adierazpenarekin batera, proiektua sortu zeneko testuingurua jaso zuten, eta bertako 

produktuaren kontsumoa sustatu zuten.  

Horrez gain, 2021eko azken hiruhilekoan, proiektua eta aurreikusitako ekintzak 

eskualdeko hainbat ekoizle- eta merkataritza-elkarterekin kontrastatu ziren, haiek 

egindako ekarpenak jasotzeko eta haiek komunikazio-kanpainara atxikitzea lortzeko. 

Horrela, Mendialdean bilerak egin ziren Habelarte elkartearekin, Arras Baztanekin eta 

Sakana Garapen Agentziarekin (Sakanako lehen sektorearen eta merkataritza sektorearen 

ordezkaria Sakanan).  

17. taula. Lehen sektorea balioetsi. Tokiko elkarteekin izandako bileren egutegia. 

Non Data Elkartea 

Lekunberri 2021/11/11 Habelarte 
Lekunberri 2021/11/16 Habelarte 
Online 2021/11/16 Sakana Garapen Agentzia 
Online  2021/11/23 Apopilo (Baztan) 
Lekunberri 2021/11/25 Habelarte 

 

 

16. irudia. “Etxean Etxekoa/En casa, lo de casa” komunikazio-kanpainaren aurkezpena Habelarte 

elkarteari. Lekunberri. 2021/11/11.  
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Bestalde, nekazaritza eta abeltzaintzako ustiategien gida lantzen hasi ziren. Horretarako, 

Cederna Garalur Elkarteak bere egituraren barnean hainbat bilera antolatu zituen, gidaren 

helburuak, gidak xede duen biztanleria eta, ondorioz, dokumentuaren ikuspegia eta 

nabarmendu beharreko alderdiak zehazteko.  

Azkenik, lehen sektorerako lehenengo ahalduntze-saioak programatu ziren. Saioak bi 

orientazio-jardunalditan banatuta zeuden. Lehenengo jardunaldian, nekazaritzako eta 

abeltzaintzako jardueraren berezko balioei buruz hausnartu zen, produktuaren kalitateari, 

tokiko ekonomian eta paisaian duen eraginari eta elikadurari dagokienez. Bigarren 

jardunaldia produktuaren ezaugarriak saltzen ikastera bideratuta zegoen.  

Hasiera batean, ahalduntzeko talde-saioak planteatu ziren. Hala ere, parte-hartze txikiak 

eraginda, saioak banakako aholkularitzetara bideratu ziren, filosofiari eta metodologiari 

eutsiz.  

Laburbilduz, 2021ean, “Lehen sektorea balioetsi” proiektuaren bidez:  

• Proiektuaren irudi korporatibo bat sortu zen.  

• 5 bilera egin dira tokiko elkarteekin, komunikazio-kanpaina aurkezteko.  

• Bi ahalduntze-saio antolatu ziren Auritzen eta Burgin; 15 lagunek parte hartu 

zuten, 2 emakumek eta 13 gizonek.  

  

Non Data Emakumeak Gizonak GUZTIRA 

Auritz  2021/11/04-11 1 4 5 
Burgi  2021/11/22-29 1 9 10 
GUZTIRA  2 13 15 

18. taula. Ekintzailetza-ikastaroen egutegia. 

 

 

17. irudia. Lehen sektorea ahalduntzeko saioak. Auritz.  2021/11/11. 
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HARTU LEKUKOA - BELAUNALDI ERRELEBOA 

Testuingurua eta helburuak.  

Landa-eremuko negozioak desagertzearen arrazoietako bat enpresa zuzentzen duen 

familiatik kanpo belaunaldi-erreleborik ez egotea da. Enpresa horiek ixteak berarekin 

dakar enplegua galtzea, baina horrez gain, tokiko enpresa-ehuna pobretu egiten da, landa-

eremuetan hurbiltasun-zerbitzuak galdu egiten dira eta bizitza soziala ere galdu egiten da.  

Horregatik, tokiko negozioei belaunaldi-erreleboaren bitartez eustea ahalbidetzea 

lehentasun bihurtu da udal askorentzat. Horren aurrean, Cederna Garalur Elkarteak 

“Hartu Lekukoa - Belaunaldi-erreleboa” proiektua jarri zuen abian 2021ean, bi helburu 

nagusirekin:  

1. Metodologia bat zehaztea negozio bat eskualdatzeko prozesuan laguntzeko.  

2. Metodologia hori baliozkotzea, landa-negozioen errelebo praktikoan aplikatuz, 

nekazaritza-, abeltzaintza-, turismo- eta merkataritza-sektoreetan.  

Helburu horiek honako ekintza hauetan gauzatzen dira:  

Helburuak  Ekintzak 

Erreleborako laguntza-metodologia bat definitzea 
Metodologia bat formulatu.  
Belaunaldi-erreleboan laguntzeko beste eredu batzuk 
identifikatu.  

  

Lan-metodologia kasu errealetan ezartzea.  

Belaunaldi-erreleboa behar duten negozioak 
hauteman.  
Metodologia zein negoziotan aplikatuko den 
aukeratu.  
Erreleboa eginen duten ekintzaileak hauteman.  
Erreleboa bere gain hartzen duen pertsonari 
lagundu: bideragarritasun-azterketa eta prestakuntza 
osagarria marketinean eta komunikazioan.  

19. taula. Proiektua: “Hartu lekukoa - Belaunaldi-erreleboa” Helburuak eta ekintzak. 

 

‘Hartu lekukoak’ izeneko proiektuak bi alderdi berritzaile proposatzen ditu;  

• Batetik, lagun egiteko metodologia. Proiektu honetan, negozioaren 

bideragarritasun ekonomikoa aztertzen da, erreleboa egiten duenaren eta hartzen 

duenaren ikuspuntutik, hainbat aldagai hartuta: lokalaren alokairua, langileak 

kontratatu beharra, gizarte-segurantzako altak eta abar. Horrela, asmoa da 

itxaropen errealistetan oinarritutako negoziazioa gauzatzea.  

• Bestalde, erreleboa bere gain hartzen duenaren prestakuntza osagarria 

marketinaren arloan. Bezeroak mantentzeko, publiko berrietara zabaltzeko eta 

establezimenduaren irudia modernizatzeko, komenigarria da komunikazio-

kanpaina eraginkor bat garatzea, euskarri teknologiko berriak erabiliz. ‘Hartu 

lekukoa’k prestakuntza-esperientzia pilotu bat proposatzen die marketinean eta 

komunikazioan erreleboa eginen duten hiru establezimenduri.  
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Horrez gain, proiektuak publikoari ateak zabaltzeko hainbat jardunaldi egitea proposatzen 

du, erreleboko negozioen berri emateko, enplegu-aukera horretan interesa duten 

ekintzaileen arreta areagotuz, ekintzaile horiek Nafarroako Mendialdekoak izan ala ez.  

2021ean landutako ekintzak.  

Alde batetik, Cederna Garalur Elkartearen garapen-agentzien ohiko zereginetako bat 

errelebo-egoeran egon daitezkeen negozioak hautematea da. Horrela, 2021ean errelebo-

egoeran zeuden xxx negozio identifikatu ziren.  

Horrekin batera, errelebo-egoeran laguntzeko metodologia garatu zen. Horrela, jabez 

aldatzen ari ziren hainbat negoziotako errelebo-emaile eta -hartzaileentzako 

bideragarritasun-azterketak egin ziren; horrek xxx negoziotan erreleboa egitea ahalbidetu 

du.  

Gainera, Irunberriko Junna Branding enpresa kontratatu zen, ekintzaile berriei aholkuak 

emateko. Prestakuntza 2022an ematen ari dira.  

Laburbilduz, 2021ean:  

• Errelebo-egoeran zeuden negozioen bideragarritasuna aztertzeko metodologia 

garatu zen.  

• Kanpoko laguntza kontratatu zen marketinean eta komunikazioan aholku 

emateko.  

• 14 errelebo-negozio hauteman ziren, eta errelebo-hartzaile izan daitezkeen 3 

lagun.  

 

 

 

18. irudia. “Etorkizunera zabalik - Abrimos al futuro” proiektuaren kanpainako logoa. 
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2.5. LANDA JASANGARRITASUNA.  

ENERGIA ONEAN PARTE HARTUZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 

 

SARRERA.  

“Landa jasangarritasuna” Cederna Garalur Elkartearen eta Nafarroaren Erdialdeko eta 

TEDER partzuergoen (Estellerrian) lankidetza-proiektua da. Proiektuak Nafarroako 

Gobernuaren eta Europar Batasunaren LGENFren finantziazioa du, 2014-2020 aldirako 

Nafarroako Landa Garapeneko Programaren bidez.  

 

Proiektuaren helburua da Nafarroako Mendialdeko toki-erakundeei eta herritarrei 

laguntzea energia aurrezteko neurriak ezartzen, energia-efizientzia hobetzeko eta energia 

berriztagarrien erabilera sustatzeko.  

Proiektuak hamabi hilabeteko iraupena izan du, 2020ko uztailetik 2021eko irailera, eta 

aurrekontua, guztira, 133.326,85 euro izan da; Cederna Garalur Elkartearena, berriz, 

56.735,33 euro izan da.  

Proiektuko ekintzak hiru lan-ildotan jaso dira:  

Lan-ildoa Ekintzak 

Aholkularitza toki-erakundeei 

Toki-erakundeei “Klimaren eta Energiaren aldeko Ekintza Planak” abian 
jartzen lagudu.  
Energia-kontsumoak kontrolatzeko eta hobetzeko neurriak eta tresnak 
ezarri, eta energia berriztagarriak sustatu. 

  

Aholkularitza herritarrei  
Aholkularitza teknikoa: energia aurrezteko eta eraginkortasunez 
erabiltzeko neurriak, energia-kontratuak eta energia berriztagarrien 
erabilera.  

  

Proiektua sustatu eta zabaldu Sustatu, zabaldu eta sentsibilizatu.  

 

Proiektu horren barnean Cederna Garalur Elkarteak:  

• Nafarroako Mendialdeko 112 udali “Klimaren eta Energiaren aldeko PLana”ri 

buruzko informazioa eman Zien. 

• Horren ondorioz, Nafarroako Mendialdeko 71 toki-erakunde ekimen honetara 

atxiki ziren.  

• Cederna Garalur Elkarteak udalen 34 txosten landu zituen Itunerako.  

• 71 toki-erakunderen 805 kontsumo-punturen inbentarioa egin zuen.  

• 71 toki-erakunderen kontsumo-txosten bana landu zuen.  

• Energiaren inguruko fakturei eta kontsumoari buruz 84 herritarrek egindako 

kontsultei erantzun zien.  

• 13 bilera antolatu zituen herritarrei eta toki-erakundeei bideratuta, argindarraren 

fakturak azaltzeko.  

• Proiektua koordinatzeko 8 bileratan esku hartu zuen.  
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“LANDA JASANGARRITASUNA” IZENEKO PROIEKTUAREN 

GARAPENA  

Toki-erakundeetara bideratutako ekintzak.  

Proiektuaren berariazko helburua izan zen udalerriak gonbidatzea “Klimaren eta 

Energiaren aldeko Alkateen Ituna” deritzonera (KEAI) atxikitzeko.   

Europako ekimen bat da. Horren bitartez, tokiko gobernuek erantzukidetasuna hartzen 

dute berotegi-efektuko gasak murrizteko, eta ikuspegi komun bat hartzen dute klima-

aldaketa arintzeko, klima-aldaketara egokitzeko eta energia-pobreziari aurre egiteko. 

Nafarroan, ekimen hori NASUVINSAren bitartez kudeatzen da.  

Proiektuko bazkideen artean Cederna Garalur Elkartea baitzen lurralde-hedadura 

handiena zuen tokiko ekintza-taldea, erabaki zen elkarteak Nasuvinsarekiko harremana 

koordinatzea itunak udalei aurkezteko. Horrela, 2021eko apiriletik irailara bitartean, lau 

bilera egin ziren Agoitzen, Donezteben, Erronkarin eta Ezkarozen, eta 112 udalerriri 

banatu zitzaien gonbidapena.   

Azkenik, 34 toki-erakunde atxiki ziren itunera, eta guztira 71 dira agiria sinatu duten 

Mendialdeko udalak.  Horrez gain, Cederna Garalur Elkarteak Ituna sinatu duten udalen 34 

txosten landu ditu.  

Bestalde, “Landa-jasangarritasuna” proiektuaren beste berariazko helburuetako bat toki-

erakundeei energia aurrezteko eta eraginkortasunez erabiltzeko neurriei buruzko 

aholkuak ematea da. Horretarako, aldez aurretik energia-kontsumoa aztertu behar izaten 

da.  

Ildo horretan, Cederna Garalur Elkarteak 71 herriren txosten bana landu zuen 2019an 

izandako energia-kontsumoari buruz, eta, horretarako, 805 energia-kontsumo punturen 

inbentarioa egin behar izan du.  

 

19. irudia. Landa Jasangarritasuneko koordinazio-taldea. Zangoza. 2021eko iraila. 
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Herritarrei bideratutako ekintzak.  

Udalekin egin zen bezala, “Landa-jasangarritasuna”-k herritarrei energia-fakturazioari, 

energia aurrezteari eta energia berriztagarrien erabilerari buruzko informazioa eta 

aholkularitza ematea aurreikusi zuen.  

Horren gain, proiektuaren fase hori eta fakturazio elektrikoaren sistema berria martxan 

jartzea batera gertatu ziren, zalantza asko sortzen baitzituen. Hori dela eta, Cederna 

Garalur Elkarteak 3 hitzaldi antolatu zituen Elizondo, Zubiri eta Larrainzaren, eta tarifa-

sistema berria eta merkatu librearen eta merkatu arautuaren prezioen arteko aldeak 

azaldu zituen.  

Ildo horretan berean, Cederna Garalur Elkarteak herritarren 84 kontsultei erantzun zien, 

eta 12 jardunaldi ireki antolatu zituen Agoitz, Caseda, Oibar, Basaburua, Bera, Doneztebe, 

Elizondo, Lekunberri, Leitza, Ilunberri, Zangoza eta Zubirien, fakturen gaineko kontsultei 

aurrez aurre erantzuteko.  

 

20. irudia. Argindarraren faktura berriari buruzko hitzaldia. Elizondo.  2021eko otsaila. 

Sustapen- eta komunikazio-ekintzak.  

Proiektuaren barnean, bere baitan hartzen dituen lurralde guztietarako komunikazio-

kanpaina bateratua abiarazi zen prentsan, tokiko irratietan eta sare sozialetan. Kanpaina 

horren ondorioz, 8 aldizkaritan artikulu bana artikulu argitaratu ziren, eta 168 agerraldi 

egin ziren tokiko irratietan.  
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Halaber, “Eta zuk, zer egiten duzu energia aurrezteko” izeneko lehiaketa antolatu zen? 

Interesa zuten pertsonek azaldu behar zituzten, Elkartearen Facebookeko kanalaren 

bidez, energia aurrezteko egunero erabiltzen dituzten neurriak, ohiturak edo trikimailuak. 

Parte hartu zutenen artean eguzki-kargagailu bat zozketatu zen.  

20. taula. “Landa jasangarritasuna” proiektua. Emaitzen laburpena. 

Lan-ildoa Adierazleak 

1. Toki-erakundeak.  

• Lau bilera, Agoitzen, Donezteben, Erronkarin eta Ezkarozen.  
• Hiru koordinazio-bilera NASUVINSArekin.  
• Harremanak 112 udalekin.  
• 71 toki-erakunde atxiki ziren KEAIetara.  
• 34 KEAI txosten.  
• Toki-erakundeen 71 energia-txosten.  
• 805 kontsumo-gune publikoren inbentarioa.  

  

2. Herritarrak 
• 2 informazio-bilera.  
• Ate irekien 4 egun.  
• 84 kontsulta erantzun ziren.  

  

3. Promozioa 

• Komunikazio-plan bat.  
• 8 argitalpen tokiko aldizkarietan.  
• 168 emanaldi tokiko irratietan.  
• 249 eragin sare sozialetan.  
• Lehiaketa bat sare sozialetan.  

 

 

22. irudia. Sare sozialetako kanpainarako diseinatutako iragarki-bandak. 
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2.6. GENERO IKUSPEGIARI BURUZKO 

PRESTAKUNTZA.  
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AURKEZPENA ETA LANDUTAKO EKINTZAK.  

2021ean, Cederna Garalur Elkarteak genero-berdintasunaren arloko prestakuntza-plana 

berrargitaratu zuen, oraingoan ekintzetan eta proiektuetan genero-ikuspegia txertatzea 

ardatz hartuta.  

Nafarroako Berdintasunerako Institutuak finantzatutako prestakuntza Murgibe 

berdintasun-aholkularitzak eman zuen. Programak bi lantegi teoriko-praktiko izan zituen, 

bederatzina ordukoak, eta hiru saiotan banatuta.  

Lehenengo lantegia Elkartearen proiektuetan genero-ikuspegia sartzeari buruzkoa izan 

zen, “genero-ikuspegia”ren kontzeptuaren esanahia eta proiektuen garapenean duen 

irismena zein den argituz. Saio bakoitzean lan-taldeak sortu ziren, kasu praktikoen 

inguruan lortutako ezagutzak aplikatzeko.  Kasu praktiko horietarako, Cederna Garalur 

Elkartearen “Lehen Sektorearen Balorizazioa” eta “Hartu Lekukoa” proiektuak erabili 

ziren.  

Bigarren lantegiaren gaia gizarte-errealitatea genero-ikuspegitik nola aztertu izan zen. 

Kasu honetan, genero-ikuspegiaren azterketan erabilitako informazio-aldagaiak aztertu 

ziren; informazio hori nola sortu eta horri buruz egiten den interpretazioa nola erabili, eta 

gizarte-errealitatearen genero-berdintasunaren arloko ebaluazio-plan bat garatzen ikasi. 

Praktikari dagokionez, bi diagnostiko-eredu sektorial landu ziren.  

Prestakuntzari amaiera emateko, proiektuen diseinuan ebaluatu beharreko 21 alderdi 

biltzen zituen “check list” bat landu zen, eta 20 txosten idatzi zitzaizkien beste horrenbeste 

udalerriri.  

Laburbilduz, Cederna Garalur Elkarteak:  

• Prestakuntza-programa teoriko-praktiko bat antolatu du, 18 ordukoa.  

• 20 emakumek eta 2 gizonek esku hartu dute.  

• Proiektuetan genero-ikuspegia txertatzearen inguruko ebaluazio check-list bat 

(21 puntuz osatua) argitaratu zen.  

• Beste hainbeste udalerriren 21 txosten-diagnostiko idatzi ziren.  

 

21. taula. Berdintasunari buruzko txosten-diagnostikoak. 

Herria Herria 

Agoitz  Elo 
Oibar Otsagabia  
Araitz Orotz-Betelu  
Donamaria  Petilla 
Doneztebe Orreaga  
Esteribar Saldias 
Ezkaroze Zangoza  
Larraun Urrotz Hiria  
Lekunberri Uztarroze 
Irunberri Zugarramurdi  
Luzaide   
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22. irudia. Prestakuntza: “Nola hobetu gure proiektuak genero-ikuspegia txertatuz?” Antsoain. 

22/10/2022. 

22. taula. Genero-ikuspegiari buruzko prestakuntza. Informazio orokorra eta esku-hartzea. 

  Bertaratuak 

Lantegia Ordu kop. Emakumeak Gizonak GUZTIRA 

Nola hobetu gure proiektuak genero-ikuspegia 
txertatuz 

9 10 2 12 

Nola aztertu gizarte-errealitatea genero-
ikuspegitik 

9 8 0 8 

GUZTIRA 18 18 2 20 

 

 

23. irudia. Prestakuntza: “Nola aztertu gizarte-errealitatea genero-ikuspegitik”. Antsoain. 

2022/11/18.  
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2.7. LANKIDETZA HITZARMENA CEINekin: 

MERKATARITZAKO TEKNIKARIEN PRAKTIKAK.  
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SARRERA 

2021ean, CEINek saltoki txikiei arreta ematen adituak diren langileak prestatzeko 

programa bat eman zuen, pertsona horiek saltokiei lehiakortasuna hobetzen laguntzeko 

beharrezkoak zituzten trebetasunak eskura zitzaten, kostuen analisiaren, marketinaren, 

produktuen eta prozesuen kudeaketaren edo digitalizazioaren bidez.  

2021eko ekainean, Cederna Garalur Elkarteak lankidetza-hitzarmen bat sinatu zuen 

CEINekin, bere egituran praktiketako lau parte-hartzaile har zitzan. Hautaketa egiteko, 

hautagaiek landa-eremu bat suspertzeko proiektu-proposamen bat aurkeztu zuten, eta 

elkarrizketa bat izan zuten.  

Azkenik, bi emakume eta bi gizon hautatu ziren Nafarroako Mendialdeko zenbait 

eskualdetan praktikak egiteko, jarraian azaltzen den moduan:  

• Andoni Martin: Sakana.   

• Iñigo Martinez: Leitzaldea-Larraun.  

• Sonia Ortiz: Zangozerria.   

• Maite Ancho: Cederna Garalur Elkartearen bulegoa zentrala Antsoainen.  

Praktikek 4 hilabeteko iraupena izan zuten, 2021eko uztailetik urrira bitartean.  Talde 

honen eginkizunak askotarikoak izan ziren, laguntza teknikoa emanez eta baita 

eskualdeko proiektuak koordinatuz ere, horiei beste bultzada bat emanez. Halaber, saltoki 

txikiei eta tokiko erakundeei aholkularitza eman zieten. 

Jarraian, egindako lan nagusiak eta proiektuaren mugarriak laburbildu ditugu.  

 

24. irudia. Ezkerretik eskuinera eta goitik behera: Andoni Martin, Maite Ancho, Sonia Ortiz, Iñigo 

Martínez. Tokiko merkataritzako teknikariak.  
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EGINDAKO JARDUKETAK.  

Zangozerria   

Sonia Ortizek Zangozerrian egin zu lan. Bere eginkizun nagusiak izan ziren: 

merkataritzarako laguntzak izapidetzeko informazioa eta laguntza teknikoa eman; 

Zangozerriko negozioen datu-basea eguneratu; eta eskualdeko negozioen beharrak 

antzeman bisiten eta inkesten bidez. Azken atal horretan, eskualdeko 13 herritan 150 

negoziori egindako elkarrizketa bana nabarmentzen dira.  

Bestalde, komunikazio-lan handia egin zuen: Zangozerriko negozioen web orria diseinatu, 

eta eskualdeko kultura-agenda digitalizatzen lagundu. “Jakiak ehuntzen” proiektuaren 

barnean, proiektuko dibulgazio-bideoaren edizioaren eta Urroz Hiriko Jasangarritasun 

Azoka iragarri zuen kartelaren diseinuaren arduraduna izan zen.  

Leitzaldea-Larraun  

Iñigo Martinez izan zen Leitzaldea-Larraungo lurralderako izendatutako teknikaria. 

Lurraldea Arano, Areso, Atetz, Basaburua, Betelu, Goizueta, Imotz, Larraun, Lekunberri, 

Leitza eta Ultzama udalerriek osatzen dute.  

Bere praktiketan lan aipagarrienak izan ziren eskualdeko 6 saltokiri emandako 

aholkularitza teknikoak: bideragarritasun-analisia eta establezimenduen kostu finkoen 

egitura egin eta lehiakortasuna hobetzeko banakako neurriak proposatu, hala nola, 

negozio-lerro berriak garatzea, stocken kudeaketa kontrolatzea, digitalizazioa eta abar.  

Halaber, ‘Lekunberri Mugimenduan’ merkatarien elkartea sortzeko laguntza teknikoa 

eman zuen. Lan-ildo horretan, elkartekide diren saltokiei halako elkarteek garatzen 

dituzten jardueren berri eman zien; finantza-erakunde baten laguntza lortzeko laguntza 

eman zien; eta Gabonetako kanpaina antolatzen lagundu zuen (32 saltokik parte hartu 

zuten).  

Azkenik, eskualdeko saltokien inbentarioa egin zuen (80 establezimendu identifikatu 

zituen) eta Mimukai proiektuan lagundu zuen. Era berean, Zangozerriko gazteei 

bideratutako komunikazio-proiektu bat idazten lagundu zuen.  

Sakana   

Andoni Martinek Sakanan lan egin zuen, bertako hamabost udalerriek hartzen duten 

eskualdean.  

Lurralde honetan, ‘Sakanako Gida’ ibarreko enpresa eta zerbitzuen erreferentziazko 

direktorioan bildutako informazioa eguneratzen eta berrikusten egin zuen lan. 

Informazioa eguneratzeko, inkesta bat egin da, eta 200 establezimendurekin jarri ziren 

harremanetan. Ondoren, informazioa araztu zen datu-basean. Halaber, biltegi honen 

webgunearen metrika, erabilgarritasuna eta egitura aztertu ziren, eta hobekuntzak 

proposatu ziren.  
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Horiez gain, hainbat sustatzailerekin lan egin zuen haien establezimenduen kudeaketa 

hobetzen, eta Sakana Garapen Agentziarekin koordinatuta, tokiko merkataritzara 

bideratutako toki-erakundeentzako NEXT laguntzak aztertu zituen, eta gai horri buruzko 

zalantzak argitu eta laguntza horiek bideratzeko proposamenak aurkeztu zituen.  

Azkenik, Cederna Garalur Elkarteak Sakanan duen Garapen Agentziarekin elkarlanean 

aritu zen Altsasuko PAOCa lantzen (Merkataritza Erakartzeko eta Antolatzeko Plana). Eta 

Cederna Garalur Elkarteari laguntza eman zion elkartearen proiektuak garatzen, 

eskualdeko 50 saltoki baino gehiago elkarrizketatuz, bertako produktuaren salmenta eta 

epe ertainerako errelebo-aurreikuspena ezagutzeko.   

Cederna Garalur eta Zangozako Merindadea  

Maite Ancho Cederna Garalur Elkartearen Antsoaingo bulego nagusitik jardun zuen 

lanean, Elkarteak Zangozako Merindaderako bultzatutako “Jakiak ehuntzen” proiektuari 

laguntza teknikoa ematen.  

Proiektu honen barnean, Merindadeko enpresa ekoizleak identifikatzeko fitxa bat prestatu 

zuen, eta ekoizleen inbentarioa egiten lagundu zuen. Gainera, Merindadeko 

merkataritzaren eta belaunaldi-erreleboaren diagnostikoan lagundu zuen, eskualdeko 160 

establezimendu elkarrizketatuz. Proiektu honetako lantaldeen bilerak antolatzen ere 

lagundu zuen, eta horrez gain “1. aldea: ekoizpena eta eraldaketa” taldearen bileren 

edukiak prestatu zituen, proiektuaren laguntza teknikoarekin batera.  

Bestalde, praktiketan Aezkoako ibarrean garapenerako proiektu pilotu bat egiteko 

azterlan-diagnostiko bat hasi zuen, demografiari, urteko errentari, batez besteko gastuari 

eta bestelakoei buruzko informazioa bilduz.  

Garapen-adierazleak  

Lanak deskribatu ondoren, hitzarmen horren mugarri nagusiak honako hauek izan dira:  

• Cederna Garalur Elkartearen proiektu propioak garatzen lagundu: tokiko 260 

establezimenduri elkarrizketak.  

• “Jakiak ehuntzen” proiektuari laguntza eman, komunikazioan eta koordinazioan: 

bideo bat egin zen eta 160 saltokiri elkarrizketa egin zitzaien.  

• Sakanako enpresen gida (“Sakanako Gida”) eta Sakanako enpresen direktorioa 

eguneratu.  

• Sei saltokiri laguntza teknikoa.  

• “Lekunberri Mugimenduan” dendarien elkartea eta Altsasuko PAOCa martxan 

jartzeko aholkularitza.  
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2.8. CEDERNA GARALUR ELKARTEAREN 

URTEURRENA 
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AURKEZPENA 

1991ko abenduan, Nafarroako iparraldean ordezkaritza duten erakunde publikoek eta 

pribatuek lurraldearen ekonomia- eta gizarte-garapena bultzatzeko fronte komun bat 

sortzea erabaki zuten. Horretarako, interesak batu eta orekatzeko, lurraldea identitate-

asmo baten inguruan kohesionatzeko eta proiektuak garatzeko funtsak erakartzeko gai 

izanen zen erakunde bat sortzea erabaki zuten.   

 Horrela sortu zen Cederna Garalur Elkartea, estatuko lehen Tokiko Ekintza Taldeetako 

bat. Orduz geroztik, Cederna Garalur Elkarteak entitate, enpresa eta herritarrekiko 

gertutasuna, zuzeneko harremana eta lankidetza estua bihurtu ditu bere ezaugarri.  

2021ean Cederna Garalur Elkarteak hogeita hamar urte bete zituen. Zifra biribila atzera 

begiratu eta egindako lana baloratzeko, gorabeherak izan dituen eta ahalegin pertsonal eta 

kolektibo handia behar izan duen bidea.  

2021ean Elkarteak bere hogeita hamargarren urteurrena ospatzeko hainbat ekintza 

prestatu zituen; http://www.cederna.eu/eus/ webgunean dituzu eskuragarri:   

• Elkarteak ematen dituen proiektu eta zerbitzu nagusietako batzuk biltzen dituen 

oroitzapenezko argitalpen bat argitaratu genuen.  

• Bideo bat atera genuen Nafarroako Mendialdean lan egiten duen talde teknikoa 

aurkezteko.  

• 30 urte hauetako proiektuak biltzen dituen online argazki-album bat argitaratu 

genuen.  

• Urraulgoitiko Santa Fen ospakizun-ekitaldi bat egin genuen urriaren 22an.  

Hasiera batean, Cederna Garalur Elkarteak 1991z geroztik bultzatutako proiektu eta 

zerbitzu guztiak argitalpen batean jasotzeko ideia hartu genuen kontuan.  Hala ere, 

formatu horrek gehiegizkoa zirudien tamainari eta hedadurari zegokienez, are gehiago 

ingurune digitalera egokitu zitekeen diseinu moderno bat nahi genuenean.  

Horregatik, azkenean, egunkari baten antzeko formatua izanen zuen argitalpen bat 

aukeratu genuen 30. zenbakiarekin jokatuz; 30 proiektu adierazgarrienak edo inpaktu 

handienekoak adierazten ditu, ez bakarrik Elkarteak gidatutakoak, baita eskualde 

bakoitzeko enblematikoak izan direnak edo direnak ere.   

Asmo horretatik ateratako dokumentuak lau atal ditu: Elkartearen ibilbidearen eta 

mugarrien aurkezpena; erakundeak berezkoak dituen 6 zerbitzu edo proiekturen sorta 

bat; tokiko eta eskualdeko 24 proiekturen sorta bat; eta lantalde teknikoaren aurkezpena, 

lehendakaritzaren eta kudeatzailetzaren etorkizuneko ikuspegi estrategikoarekin batera.  

Egunkaria, PDF formatuan, Elkartearen webgunetik jaitsi daiteke.   

Gainera, aukeratu beharreko proiektuak biltzen ziren bitartean, Elkartearen ikusizko 

memoria bat sortzea pentsatu genuen, argazki-album modura, garai bateko proiektuak eta 

Elkartearen talde teknikoan parte hartu duten eta gaur egun parte diren bazkide eta 

langileen irudiak jasoz. Argazki-albuma online dago eskuragarri, helbide honetan: 

http://www.cederna.eu/actualidad/album-de-fotografias/.  

http://www.cederna.eu/eus/
http://www.cederna.eu/actualidad/album-de-fotografias/
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25. irudia. Oroitzapenezko argitalpenaren azala eta barruko orria.   

Bestalde, Elkarteko giza taldeari omenaldi gisa, Cederna Garalur Elkarteak Nafarroako 

Mendialdeko eskualdeetan dituen langileen aurkezpen-bideo bat egitea erabaki genuen. 

Materiala Youtuben argitaratuta dago: 

https://www.youtube.com/watch?v=LbHER1cQPYA. 

 

26. irudia. Elkarteko taldearen bideoko fotograma.  

Azkenik, urriaren 22an topaketa bat antolatu genuen, iraganean Elkartearekin lankidetzan 

jardun diren, elkartekide izan diren edo hala izaten jarraitzen duten toki-entitate, 

erakunde eta pertsona guztiei irekia. Ekitaldirako Urraulgoitiko Santa Fe Ostatua aukeratu 

genuen, hainbat erakunde publikoren eta pribaturen ekintza koordinatuari esker 

berreskuratu eta balioan jarritako ondare-multzoa. Erakunde pribatu eta publikoak dira, 

https://www.youtube.com/watch?v=LbHER1cQPYA
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besteak beste: Cederna Garalur Elkartea, Urraulgoitiko Udala, elizaren jabea den 

artzapezpikutza, Vianako Printzea Erakundea eta Landa Garapeneko Departamentua. Epe 

luzerako lankidetza horren emaitza landa-garapeneko politikek jendez husturiko 

inguruneetan duten eraginaren ikurra irudikatzen du.  

Halaber, 75 pertsona inguruk parte hartu zuten ekitaldian, erakundean denbora gehien 

daramaten langileak omendu genituen.  

 

27. irudia. Cederna Garalur Elkartearen hogeita hamargarren urteurrena ospatzeko topaketara 

bertaratu zirenak. Santa Fe (Urraulgoiti). 2021/10/22.  

 

28. irudia. Sari-ematea Elkarteko langile beteranoenei. Santa Fe (Urraulgoiti). 2021/10/22.  
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3. 

3. LURRALDE PROIEKTUAK 
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3.1. JAKIAK EHUNTZEN. 

ZANGOZAKO MERINDADEAN ELIKAGAIEN 

GOBERNANTZA EREDUA ERAIKITZEN. 
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SARRERA 

Jakiak ehuntzen ekimena 2020an sortu zen Zangozako Merindadean tokiko eta sasoiko 

produktua banatzeko sare-multzo bat egituratzeko xedearekin. Ekimenak Zangozerria, 

Pirinioaurrea eta Pirinioaurreko eskualdeak biltzen ditu.  

Sare horien bidez, tokiko nekazaritzako elikagaien ekosistema osoa bildu nahi da: 

nekazaritzako elikagaien ekoizpena eta eraldaketa, banaketa, saltokiak eta ostalaritza, eta 

familietan, eskola-jantokietan eta egiten den kontsummoa.   

“Jakian ehuntzen” proiektua David y Nina Carasso fundazioarekin batera dago 

finantzaturik. Proiektua Cederna Garalur Elkarteak, GuPirinioa/Somos Pirineo eta 

Zangozako Merindadeko 25 erakunde publikok eta pribatuk bultzatu dute.   

 

 

29.  irudia. Daniel y Nina Carasso fundazioaren logoa. (https://www.fondationcarasso.org) 

 

Proiektuaren lehenengo ekintza Merindadeko nekazaritzako elikagaien katean diharduten 

lurralde-eragile guztien diagnostikoa garatzea izan zen. Azterlana aurkeztuta, 2021ean 

aurrera egin zen hainbat lantalde sortzen, eta lurralde-eragileak identifikatzen. Halaber, 

lehen erakusketa- edo sentsibilizazio-ekintzak garatu ziren.  

Horrela, 2021ean:  

• 6 lantegi antolatu ziren tokiko nekazaritzako elikagaien sistemari buruzko 

diagnostikoaren ondorioak aurkezteko eta horiei buruz eztabaidatzeko. Lantegi 

horietan 79 pertsonak parte hartu zuten.  

• Proiektua koordinatzen duen talde eragilea eratu zen, baita gaikako 3 talde ere: 

ekoizpena eta lanketa, merkataritza eta ostalaritza, eta identitatea.  

• Lantaldeek 11 bilera egin zituzten, eta, horiez gain, zeharkako 2 lan-foro antolatu 

ziren.  

• Lantalde bakoitzeko eragileak identifikatu ziren. Erregistro honek elikagaiak 

eraldatzeko 72 enpresa zituen, 46 saltoki txiki, 339 ostatu, 56 jatetxe eta 7 

kontsumo-talde.  

• Bi artikulu eta bideo bat argitaratu ziren.  
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DIAGNOSTIKOA AURKEZTEA.  

Esan bezala, 2020aren amaieran Zangozako Merindadeko nekazaritzako elikagaien balio-

kateari buruzko diagnostiko operatibo bat prestatzen hasi zen, eta diagnostiko horren 

barnean sektoreari buruzko AMIA (Ahuleziak-Mehatxuak-Indarrak-Aukerak) analisi bat 

jaso zen.  

Azterlana 2021eko martxoan aurkeztu zen, herritarrei irekita zeuden lantegi parte-

hartzaile batzuetan. Guztira, 6 lantegi antolatu ziren, eta guztira 79 lagunek hartu zuten 

parte: 34 gizon eta 45 emakume.  

Lantegi horietan lehentasunezko arazo horiek identifikatu ziren:  

• Sinergiarik eza, bai sektore bereko agenteen artean (ekoizpena, eraldaketa, 

banaketa eta bestelako sektoreak), bai sektoreen artean.  

• Marketin-estrategia urriak tokiko produktuaren kontsumoa sustatuko bada.  

• Tokiko produktuaren balioari buruzko sentsibilizazio eza.  

• Biztanle-gune handietan eta azalera handietan kontsumitzeko joera. 

• Zangozako Merindadeko herritarren despopulazioa eta zahartzea.  

• Merindadearen testuingurura egokitutako gizarte-ekintzailetzari buruzko 

informaziorik eza.  

 

Lantaldeak.   

‘Jakiak ehuntzen' ekimeneko lantaldeak edo foroak diagnostikoan lehenetsitako erronkak 

gainditzeko sortu ziren.  

Horrela, hiru lantalde sortu ziren, eta, aldi berean, proiektuan parte har dezaketen 

lurralde-agenteak identifikatu ziren:  

 

Lantaldea Helburuak eta ekintzak.  

Ekoizpena/Eraldaketa 
• Bertako produktuaren banaketa eta merkaturatzea sustatu.  
• Zuzeneko erosketako merkatua sustatu.  
• Tokiko produktuen katalogoa landu. 

Ostalaritza, merkataritza eta 
elikagaien banaketa 

• Tokiko produktuak saltzen dituzten edo darabilten saltokiak 
sustatu.  

• Profesionalen arteko topaketak antolatu. 

Lurraldeari balioa eman  
• Zangozako Merindadearen nortasun partekatua sortu.  
• Bertakoa izatearen sentimendua eta lankidetza-sentimendua 

sortu. 
23. taula. Jakiak ehuntzen. Lantalde sektorialen deskribapena eta osaera. 

 

Foro horiek koordinatzeko, lehenik eta behin ekintzak koordinatuko zituen eta lan-foroen 

arteko lankidetza bermatuko zuen talde eragile bat sortu zen.  
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2021ean;  

• Lantalde sektorialen 11 bilera indibidual antolatu ziren, eta, batez beste, 11 

parte-hartzaile izan ziren horietan.  

• Maiatzean eta urrian, 2 lan-foro antolatu ziren, horietako bakoitza 3 talderekin, 

eta, batez beste, 6 lagunek esku hartu zuten talde bakoitzean.  

 

Bestalde, lantalde bakoitzean parte har zezaketen agenteen inbentarioa egiten hasi ginen. 

Ikus hurrengo taula: 

Lantaldea Helburuak eta ekintzak.  

Ekoizpena/Eraldaketa 

• Nekazaritzako elikagaiak eraldatzeko 72 enpresa.  
• Udal-kudeaketako hiltegi bat Agoitzen.  
• Behiki, ardiki eta txerriki ekologikoa zatikatzeko berezko gela 

bat eta SAT Trigo Limpioko talde bat.  
• Txerriki ekologikoa zatikatzeko gela bat.  

Ostalaritza, merkataritza eta 
elikagaien banaketa 

• 46 saltoki txiki Pirinioetan.  
• 3 enpresa edari-banatzaile.  
• 339 ostatu.   
• 56 jatetxe; denek ez dute tokiko produktuarekin loturarik.  
• Jangela-zerbitzua duten 22 ikastetxe.  
• 7 kontsumo-talde.  

Lurraldeari balioa eman  

• 57 udalerri.  
• 2 Ibar Batzar.  
• Tokiko Ekintza Talde bat.  
• Ostalaritzako eta merkataritzako 3 elkarte.  

24. taula. Jakiak ehuntzen. Nekazaritzako elikagaien katean parte hartzen duten agenteen 

errealitatea.  

 

 

30. irudia. Jakiak ehuntzen. Zangozako Merindadeko eragileen mapa. 
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PROIEKTUA BALIOSTEA: KOMUNIKAZIO EKINTZAK.  

2021ean hainbat komunikazio-ekintza garatu ziren proiektuaren helburuak 

ezagutarazteko eta partikularrak, enpresak eta erakundeak lan-foroetara atxikitzea 

lortzeko.  

Horiez gain, irailean nekazaritzako elikagaien bi azoka egin ziren: Urrotz Hiriko 

Jasangarritasunaren Azoka, herriko udalak antolatua; eta Agoizko azoka, Irati Bizirik-en 

laguntzarekin.  

Azkenik, abenduan, ‘Jakiak ehuntzen’ ekimeneko ordezkariek Daniel y Nina Carasso 

Fundazioak finantzatutako proiektuen topaketa batean esku hartu zuten; topaketa 

Zaragozan antolatu zen.  

Horrela, 2021ean:  

• Bi artikulu eman ziren argitara Izagako Mankomunitatearen aldizkarian eta Galde 

aldizkarian.  

• Jakiak ehuntzenen bideo bat argitaratu da (hemen eskuragarri: 

https://youtu.be/kRkXZ5GdlOs). 

• Zaragozan 2021eko abenduan antolatutako topaketan batean esku hartu 

genuen.  

 

 

 

31. irudia. Artieda. Ekoizpena/Eraldaketa lantaldearen lan-saioa.   

https://youtu.be/kRkXZ5GdlOs
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3.2. MENDIALDEAN TOKIKO ETA KALITATEKO 

ELIKAGAIEN EKOIZPENA ETA KONTSUMO 

JASANGARRIA. 
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SARRERA 

2019an, Cederna Garalur Elkartearen eta Mendialdeko 10 udalen arteko lankidetza-

hitzarmen bati esker jarri zen abian eskualdeko proiektu hau. Udalerria dira: Araitz, 

Arano, Areso, Atetz, Basaburua, Goizueta, Imotz, Larraun, Lekunberri eta Leitza.  

 

29. irudia. Mendialdea Elikaduraren lurralde-mapa.  

Helburua da eskualdean elikadura-sistema osasungarria eta jasangarria sustatzea, 

nekazaritzako eta abeltzaintzako lehen sektorea eta eraldaketa-prozesuak bultzatuz, 

hurbileko kontsumo-zirkuituen bidez merkaturatzea sustatuz, eta tokiko nekazaritzako 

elikagaiak turismo-baliabide gisa azpimarratzea.  

Proiektu honen ezaugarri nagusiak dira eskualde-izaera, epe luzerako ikuspegia eta parte-

hartze handiko metodologia. Antolaketaren ikuspegitik, udal-mailako 10 lantaldek eta 

beste foro sektorial batzuek dihardute lanean; horiek, Cederna Garalur Elkartearen 

bitartez koordinatzen dira. Egitura horrek elkarrekin egindako urteko lan-plana definitzen 

du.   

2021ean Mendialdea Elikadurak:  

• Habelarte Elkartea sortzen lagundu zuen.  

• Eskualdeko nekazaritzako elikagaien 9 azoka antolatu ziren.  

• 9 lantegi edo ikastaro antolatu ziren 8 herritan.  

• Belaunaldi-erreleboa gauzatzeko eredu bat diseinatu zuen, ikasleekin egindako 

praktika-hitzarmenen bidez.  

• 17 toki-erakunderekin, 3 eskualde-erakunderekin eta 3 prestakuntza-

zentrorekin lankidetzan jardun zuen.  
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2021eko LAN EGITASMOA.  

2021ean, Mendialdea Elikaduraren lan-egitasmoak lehentasun hauek ezarri ditu: 

• Lurren kudeaketa: herri-lurrak, lur pribatuak, mendialdeko egitasmoa. 

• Ekoizpena:  ekoizleen eta eraldatzaileen elkartea eta belaunaldi-

erreleboa:ekoizleen elkartea.  

• Eraldaketa.   

• Banaketa.  

• Turismo-sustapena.  

• Kontsumorako zirkuitu laburrak: Tokiko nekazaritzako elikagaien azokak, 

ostalaritza-establezimenduak, eskolak, jantoki kolektiboak.  

• Prestakuntza:  kontsumo-kultura. 

• Hondakinen kudeaketa.  

 

30. irudia. Mendialdea Elikadura. 2021eko lan-egitasmoaren eskema. 

Jarraian, 2021ean Cederna Garalur Elkartea partaide izan zuten ekintza nagusiak azalduko 

ditugu.   

Habelarte Elkartea.  

2021eko martxoaren 28an formalki eratu zen ‘Habelarte’ Ekoizpenerako eta 

Eraldaketarako Elkartea.   

 

31. irudia. Habelarteren logoa. 

 



 

66 

 

Habelarte 15 enpresa eta langilek osatzen dute; horietatik 8 ekoizpenean aritzen dira eta 7 

eraldaketan. Baserritarrek aurre egin behar izaten dieten erronkei irtenbide kolektiboak 

ematea du helburu; ekoizpenari eta eraldaketari, ekoizpen txikien merkaturatzeari, eta, 

besteak beste, bezeroekiko eta administrazioarekiko harremanari dagokienez.  

 

32. irudia. Habelarteren batzar eratzailea. Aralar. 2021eko martxoa. 

Horrez gain, ustiategi txikietako nekazaritzako elikagai-ekoizpenaren hurbiltasuneko 

erosketa ere sustatu nahi da, eta halaber, herritarrak kontzientziatu ingurumen- eta 

ekonomia-kontsumo jasangarriko ereduen inguruan, lehen sektorearen artean lan duina 

sustatuz.  

Cederna Garalur Elkarteak koordinatu du elkartea sortzeko prozesu osoa, eta elkartearen 

estatutuak idazten eta erregistratzen lagundu du.  

Nekazaritzako elikagaien azokak.  

2020an bezala, nekazaritzako elikagaien tokiko azoken egutegia atera zen. Honako 

helburu hauek zituen: eskualdeko produktuak eta baserritarrak ezagutaraztea, bertako 

produktuen kontsumoa sustatzea eta tokiko merkataritzarekin eta ostalaritzarekin 

sinergiak sortzea.  

2021ean 9 azoka antolatu ziren:  

Herria Data 

Arribe (Araitz) 2021/05/09 
Aldatz (Larraun) 2021/05/23 
Leitza 2021/06/06 
Goizueta 2021/06/27 
Latasa (Imotz) 2021/07/04 
Beruete (Basaburua) 2021/07/25 
Areso  2021/08/15 
Beuntza (Atetz) 2021/09/18 
Lekunberri 2021/11/07 
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33. irudia. Nekazaritzako elikagaien azoka Berueten (Basaburuan). 2021/08/25 

 

 

34. irudia. Nekazaritzako elikagaien azoka Areson (2021/08/15)  
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Prestakuntza:  “Kontsumo-kultura”   

2021eko prestakuntza-programa urtaroei lotutako lehen sektorearen lanak 

ezagutarazteko eta ikasteko, eta lurraldearen ezagutzari balioa emateko asmoaren 

inguruan antolatu zen.  

Prestakuntza-programan tokiko hainbat lan-taldek parte hartu zuten: Irelarre, Araizko 

Zaporeak, Habelarte, Kontsumo Taldeak, Ura eta Lurra, Leitzako Kultur,  Plazola 

Partzuergoa, INTIA, NNPEK, ARREA, Aranzadi Zientzia Elkartea, Aranoko jubiloteka, 

berdintasuneko teknikariak eta Kikilisalda.  

Horrela, 9 prestakuntza-ekintza jasotzen zituen programa bat jarri zen abian 8 herritan, 

eta bereziki emakumeei bideratutako lantegiak nabarmendu ziren:  

Herria Data Izenburua 

Uztegi (Araitz) 2021/01/31 Zuhaitzak txertatzeko ikastaroa 
Beuntza (Atetz) 2021/03/03 Solasaldi-lantegia: haziak, zainketak eta ingurumenaren ezagutza. Ikuspegi 

bat ekofeminismotik.   
Beuntza (Atetz) 2021/04/21 Lantegia:  lurraldearen erabileren mapaketa eta lotutako herri-ezagutza.  
Urritza (Imotz)  2021/05/05 Lantegia:  haziak, zainketak eta ingurumenaren ezagutza. Emakumeentzat.  
Latasa (Imotz) 2021/06/02 Lantegia:  zure baratze ekologikorako estraktu hartzituak eta prestakin 

naturalak. Emakumeentzat.  
Arano  2021/07/22 Zenbat aldatu da lurrari eman diogun erabilera denboran? 
Erize (Atetz) 2021/10/13 Emakumeen topaketa: baratzeko produktuen kontserben inguruko ezagutza 

partekatzen dugu. 
Leitza  2021/11/29 Sukaldaritza-lantegia: Sukaldatu zu-aldatu.  
Goizueta  2021/12/13 Sukaldaritza-lantegia: Sukaldatu zu-aldatu. 

25. taula. Mendialdea Elikadura. Prestakuntza-plana, 2021 

Prestakuntza eta belaunaldi-erreleboa.  

2021ean, Cederna Garalur Elkarteak eskualdeko belaunaldi-erreleboa gauzatzeko ekimen 

bat bultzatu zuen, nekazaritza, basogintza eta nekazaritza eta abeltzaintzako zikloetako 

ikasleentzako praktika-programa baten bidez.  Errelebo-proposamenak honako etapa 

hauek hartzen zituen barne:  

• Laborantzarako lur erabilgarriak identifikatu (barazkiak, fruta-arbolak): lurzati 

pribatuak eta herri-lurrak. Nekazaritza eta abeltzaintzako ustiategien besterentze 

mailakatua egiteko proposamena.  

• Nekazaritza- eta abeltzaintza-eskolako ikasleek mendi-eremuetan praktikak egin.  

Programa honen diseinuan, Cederna Garalur Elkarteak tokiko hainbat elkarterekin lan 

egin du: Habelarte, Aslana, Apidena, Jacana, Ascana, Aspina edo Sasiko, baita Fraisoro 

eskola, Arantzazuko artzaintza eskola, Azkoiengo nekazaritza eta basogintzako 

ekoizpeneko prestakuntza-ziklo eta Nekazaritza eta Basozaintzako Institutuarekin ere.  

Proposatutako praktika-programak 670 ordu inguruko iraupena du. Mota dual teoriko-

praktikokoa da, eta hainbat ustiategitan txandakatzen da. Hitzarmen baten bidez, eskolak 

ikasleen jarraipena egiten du, eta enpresak soldata bat eta Gizarte Segurantzaren alta 

ordaintzen ditu, praktiketako ikasle gisa. 
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3.3. URAREN BAILARAK 
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AURKEZPENA, ETA 2021eko MUGARRIAK 

Uraren Bailarak Baztan Bidasoa Turismo Garapena 

turismo-elkartearen turismo-marka da. Elkarteak 

Baztan-Bidasoako 18 udalerri batzen ditu. Udalekin 

adostuta, erakunde hori Cederna Garalur Elkarteak 

kudeatzen du.  

Uraren Bailaraken helburua da Baztan-Bidasoa 

eskualdeetako eta Bidasoako Bide Berdeko turismoa 

sustatzea.   

Bestalde, Uraren Bailarakek Bidasoako Bide 

Berdearen kontserbazio- eta mantentze-lanak egiten ditu. Bide horrek Endarlatsa (Bera) 

eta Doneztebe lotzen ditu, 47 kilometroko ibilbidea eginez.  

2021ean, Uraren Bailarakek Bidasoako Bide Berdeko sarbideak eta segurtasuna hobetzen 

lan egin du, Lesakako eta Doneztebeko zatietan, hainbat laguntzari esker. Hona hemen 

laguntza horiek:  

Finantzaketa-iturriak Proiektua 

Agenda 2030 (Nafarroako Gobernua) Lesakan malda bat hormigoitu, bidearen 
segurtasuna hobetze aldera 

Nafarroa Ezagutu Sarea Endarlatsako (Lesaka) Montoia tunelaren 
argiztapena konpondu eta plastiko birziklatuzko 
hesi berri bat jarri.  

Turismo-arloko inbertsioetarako laguntzak 
(Nafarroako Gobernua) 

Doneztebeko tarteko hesia konpondu, segurtasuna 
hobetze aldera.  

26. taula. Bidasoako Bide Berdeko mantentze-lanak. Eraginpeko esku-hartzeak eta emandako 

laguntzak. 

Gainera, Uraren Bailarakek bideko sastrakak kentzeko eta garbitzeko lanak finantzatu eta 

koordinatu ditu. Lan horiek, aurten, gizarteratzeko eta laneratzeko tokiko enpresa bati 

(Malerreka Common Zerbitzuak) esleitu zaizkio.  

 

35. irudia. Lesakako Bide Berdearen trazadura egokitzea.  
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Bestalde, 2021ean Udalaz Gaindiko Plan Sektorialeko (UGPS) proiektua aurkeztu zaio 

Nafarroako Gobernuari, Bide Berdea Doneztebetik Elizondora luzatzeko. Proposamena 

gaur egun izapidetze bidean dago.  

Lurralde-sustapenari dagokionez, ekainean Uraren Bailarak B-travel azokan egon zen, 

Bartzelonan egiten den esperientzien turismo-azokan; sektoreko garrantzitsuenetakotzat 

jotzen da. Gainera, Uraren Bailarakek Bidasoako Bide Berdeari buruzko hainbat artikulu 

eman ditu argitara hainbat aldizkari espezializatutan eta azoka sektorialetan, FITURen, 

esaterako.  

 

 

36. irudia. Uraren Bailarak B-travel azokan. Bartzelona, 2021eko ekaina. 

 

Laburbilduz, 2021ean Uraren Bailarakek:  

• 40.234 € inbertitu ziren Bidasoako Bide Berdearen segurtasuna mantentzen eta 

hobetzen, Lesaka, Doneztebe eta Endarlatsa tarteetan.  

• Udalaz Gaindiko Plan Sektoriala (UGPS) aurkeztu zen Bidasoako Bide Berdea 

Elizondoraino luzatze aldera.  

• Bartzelonako B-travel turismo-azokan esku-hartu zuen.  

• Bidasoako Bide Berdeari buruzko hainbat artikulu eman ziren argitara.  
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3.4. PIRINIOETAKO PLANA.  
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AURKEZPENA.  

2020az geroztik, Cederna Garalur Elkarteak hitzarmena du Proiektu Estrategikoen 

Zuzendaritza Nagusiarekin (PEZN), Pirinioetako Planaren urteko jarduera-plana 

dinamizatzeko eta horren jarraipena egiteko. Plan horrek bere baitan biltzen ditu 

Pirinioetako gizarte- eta ekonomia-garapenarekin lotura duten eragile publiko eta 

pribatuak.  

 

Hitzarmen horren barnean, Cederna Garalur Elkarteak bi teknikari jarri ditu Gu Pirinioa 

ekimenean lanean, Pirinioetako Planaren koordinazio-taldean. Turismoan eta toki-

garapenean adituak diren bi teknikari horiek 11 lan-mahaietatik 6 koordinatzen dituzte: 

basogintza, abeltzaintza eta nekazaritza, despopulazioa, turisoa eta merkataritza, uskara, 

ondarea eta kultura. 

Horrez gain, Cederna Garalur Elkarteak laguntza teknikoa ematen dio Gu Pirinioa 

ekimenari urteko ekintza-plana dinamizatzen, Elkartearen teknikarien eta eskualdeko 

garapen-eragileen bitartez.  

 

2021ean LANDUTAKO JARDUERAK.  

Ondoren, 2021ean egindako jarduera batzuk aipatzen dira, Cederna Garalur Elkarteak 

parte hartzen duen lan-mahaietan taldekatuta.  

Pirinioetako planarekin lotura duten laguntzak.  

2021eko abuztuan, PEZNk Pirinioetako Planerako laguntzak argitaratu zituen, bi ildotan 

banatuta: toki-erakundeek buru dituzten garapen jasangarriko proiektuentzako 

laguntzak; eta tokiko ekintzailetzarako babesa.  

Cederna Garalur Elkarteak laguntzak aurkezteko bi bileretan esku hartu zuen. Aipatu 

bilera horiek abuztuan eta irailean egin ziren. Horrez gain, Cederna Garalur Elkarteak 

laguntza teknikoa eman zuen toki-erakundeen 21 proiektu eta sektore pribatuko 8 

proiektu aurkezten eta bideratzen. Horiez gain, 3 proiektu justifikatzen lagundu zuen. 

Babestutako ekimenak dokumentu honen “tokiko dinamizazioa” kapituluan jasota daude.  

Turismo eta Merlataritza Taldea.  

2021ean, lan-talde honen lehentasuna asoziazionismoa indartzea izan da, Pirinioetako 

turismo- eta merkataritza-arloko hiru elkarteekiko lankidetza sendotuz: Irati-Orreaga; 

Iratialdea eta Erronkari. Harreman horien ondorioz, PEZKk 2022an Pirinioetako turismo-

elkarteentzako laguntza-lerro bat sortzea baloratu zuen.  
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Gainera, Belagua eta Abodiko naturaguneetan gertatzen den ibilgailuen masifikazioa 

ikusita, autokarabana-eremuak sortzeko eta antolatzeko azterketa-diagnostiko bat egiten 

ari gara. Azterketa horrek bere baitan biltzen ditu tokiko erakundeetako eta Tximeleta 

Autokarabana zaleen Turismo Elkarteko ordezkariei egindako elkarrizketak. Azterketaren 

ondorioak 2022an aurkeztuko dira.  

Azkenik, 2021ean zehar komunikazio kanpaina bat diseinatu da, Pirinioetako bizitzaren 

eta lanaren kontakizun positiboa transmititzeko. "Pirinioa zure aukera/Pirineo, tu 

oportunidad" izenburupean, proposamen horrek hainbat alderdi nabarmentzen ditu: 

ekintzailetza, elkarte-sarea, etxebizitza, gobernantza-sistemak, etxebizitza, zerbitzuak eta 

aisialdia, besteak beste.  

Kanpaina 2021eko abenduan abiatu zen eta 2022an zehar jarraituko du.  

Bestelako jarduerak:  Pirinioak eta kultura, uskara eta 

prestakuntza  

‘Ondarea eta Kultura’ lan-mahaiaren barnean, ekintzarik aipagarrienak “Aizpea, Iratiko 

lehen emakumea” proiektuaren definizioa izan zen. Landa-garapeneko programako 

laguntzetara aurkeztutako lan-egitasmoak bere baitan jaso zituen: Aizpearen gorputza 

birsortzea; unitate didaktiko bat egitea, edo Pirinioetako Edipaleolitoko emakumearen 

inguruko erakusketa-gune bat abian jartzea.  

 

37. irudia. “Aizpea, Pirinioetako lehen emakumea” proiektuaren aurkezpena. 

Bestalde, Cederna Garalur Elkarteak Pirinioetako Euskalkien II. Foroa antolatu zuen; 

azkenean abenduaren 11n egin zen, eta 31 parte-hartzaile izan zituen. Foro horren eta lan-
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taldearen helburua da uskara, Pirinioetan hitz egiten den euskalkia, ikusaraztea eta 

bultzatzea.  

Prestakuntzari dagokionez, 2021eko ekainean Cederna Garalur Elkarteak ziurtagiri 

digitalari buruzko hiru lantegi antolatu eta eman zituen Ariben, Burgin eta Izizen, eta 16 

pertsona bertaratu ziren.  

Pirinioetako enplegu- eta ekintzailetza-taldea.  

Cederna Garalur Elkartea lan-mahai horretako kidea da. Elkartearen zuzendari 

kudeatzaile Ibon Mimentzak 2021ean egindako 8 bileretan parte hartu zuen. Horrez gain, 

Cederna Garalur Elkarteak honako ekintzetan lagundu zuen:  

Lekukoa - Pirineo Mentor proiektua.  

Ekimen hau Pirinioetan jarduera ekonomikoak bultzatzeko asmoarekin sortu zen, 

errelebo-egoeran dauden negozioak edo desagertuta zeuden oinarrizko jarduerak 

identifikatuz eta belaunaldien arteko errelebo-modu berriak aztertuz.  

Cederna Garalur Emplea Fundazioarekin jardun zuen lankidetzan zonaldean ordeztu 

beharreko negozioen diagnostiko-planean, eta belaunaldi-erreleborako hurbilketak 

partekatu zituen Elkartearen berezko proiektuekin. Era berean, Elkarteko langileek 

azaroan eta abenduan negozio-erreleboari buruz egin ziren jardunaldietan parte hartu 

zuten.  

Pirinioetan ekintzailetza-erakargune bat sortu.  

Lan-ildo horren bidez, Pirinioetako ekintzaileentzako ekosistema kooperatiboa garatu 

nahi da, enpresa-zentroak edo coworkinga ardatz hartuta.  Horrez gain, lau proiektu abian 

jartzen lagundu nahi da. Ekimena Olatukoop sarearen bidez dinamizatzen da.  

Cederna Garalur Elkarteak zonako lurralde-diagnostikoa egiten lagundu du. Halaber, 

urriaren 4an proiektuaren aurkezpen batean parte hartu zuen Elkarteak; horretan, 

Pirinioetako ibarretan ekintzailetzan funtsezkoak diren pertsonen eta erakundeen 

harremanen mapa bat zehaztu zen.  

Pirinioak, zure aukera: Pirinioetako ekintzailetza-guneen diptikoa.  

Cederna Garalur Elkartearekin lotura duen Gu Pirinioa ekimenaren taldeak diptiko bat 

editatzen lagundu du, Aribe, Burgi eta Uztarrozeko ekintzailetza-guneak erakusteko. 

Dokumentua Gu Pirinioaren webgunean dago ikusgai: https://www.gupirinioa.eus/eu.  

Pirinioetako enplegu-poltsa.  

2020an Pirinioetako enplegu mahaitik egindako proposamena da. Enplegu poltsa 2021eko 

ekainean ezarri zen. Cederna Garalur Elkartea arduratu da garapen teknikoaz eta enplegu-

poltsaren kudeaketaz, CVen sarrerari, enpresen eskaintzei eta bestelakoei dagokienez. 

Bestalde, Gu Pirinioako taldea arduratu da ataria eskualdeko enpresen artean zabaltzeaz.  

https://www.gupirinioa.eus/eu
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Pirinioetako lan-poltsa online dagoen tresna bat da, http://empleo.gupirinioa.eus 

webgunean eskuragarri dagoena. Plataformak arlo publikoa eta arlo pribatua ditu.  

Arlo publikoak 3 tresna ditu: lan-eskaintza aktiboen bilatzaile bat, Pirinioetako enpresek 

erregistratuta; CVa aurkezteko sistema bat; eta enpresen arteko harremanetarako eremu 

bat, enpresek beste enpresa batzuei egindako zerbitzu-eskaerak argitaratzeko.  

Alde pribatutik enplegu-eskaintzak eta CVaren presentazioa kudeatzen dira. Pirinioetako 

ekintzailetza-mahaiaren barnean garatutako ekimena da; dokumentu honetako dagokion 

atalean garatu da. 

 

38. irudia. https://empleo.gupirinioa.eus Pirinioetako enplegu-poltsa 

Azken emaitzak.   

Pirinioetako Planaren barnean, Cederna Garalur Elkarteak honako ekintza hauek 

koordinatu edo horietan lagundu zuen:  

• 6 lantalde koordinatu zituen; horiek 26 bilera antolatu zituzten.  

• Ekintzailetza Mahaiaren 8 bileratan esku hartu zuen.  

• Pirinioetako lan-poltsa abian jarri zuen.  

• “Aizpea, Pirinioetako lehen emakumea” proiektua definitu zuen.  

• Euskalkiei buruzko II Foroa antolatu zuen.  

• Pirinioetako Planeko laguntzetara 23 proiektu publiko eta 8 pribatu aurkezten 

lagundu zuen.  

 

http://empleo.gupirinioa.eus/
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4.NAFARROAKO MENDIALDEAN 

LANDUTAKO JARDUEREN MEMORIA 
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SARRERA 

Cederna Garalur Elkarteak bi eginkizun betetzen ditu Nafarroako Mendialdean: batetik, 

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. Hori egingarri da garapen-

eragileen bidez Cederna Garalur Elkarteak bere lurraldean duen presentzia fisikoari esker, 

Elkarteko teknikariek lagunduta. Halaxe ulertzen dugu tokiko dinamizazioa, eta honako 

alderdi hauek hartzen ditu barne:  

• Udal- eta eskualde-mailako proiektu estrategikoetan lankidetzan jardutea, 

proiektu horien gidari lurraldeko eragile politikoak, ekonomikoak eta sozialak 

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 horietan esku 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 kudeatzeko faseetan esku hartzen du, besteak beste: lan-saioak 

antolatzea, bitartekaritza, finantzaketa bilatzea, memoria baloratuak prestatzea, baimenak 

kudeatzea eta proiektuak zabaltzea.  

Ondorengo orrialdeetan, Cederna Garalur Elkartearen taldeak Nafarroako Mendialdean 

laguntza eman dien dinamizazio-ekintza asko zehazten dira. Oroitidazki horrek, ordea, ez 

ditu biltzen Elkarteak esku hartu duen ekimen guztiak, zaila baita Elkartearen inplikazio-

maila kuantitatiboki justifikatzea.  

Halaber, txostenak ez du jasotzen jada finantza-esparru propioa duten proiektuekiko 

Elkartearen lana: 2014-2020 aldirako Landa Garapenerako Programa; Nafar Lansareren 

barnean finantzatutako Nafarroa Ekintzailea Sarearen esparruan enplegua eta 

ekintzailetza sustatzeko ekintzak; edo Cederna Garalur Elkartearen bidez koordinatutako 

eskualdeko berariazko proiektuak (Uraren Bailarak, Mendialdea Elikadura edo Jakiak 

Ehuntzen, kasurako).  

Memoria honen hirugarren kapituluak Elkarteak 2021ean parte hartu zuen ekintzak 

zehatz-mehatz azaltzen ditu. Ekintza horiek hurrengo atal horretan laburbildu dira.  
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DINAMIZAZIO EKINTZAK 2021ean.  

Beste hainbat mugarriren artean, Cederna Garalur Elkarteak 2021an:  

• Toki-dinamizazioko 110 ekintzatan parte hartu zuen.  

• Erregio-mailako 22 erakunde publikorekin eta pribaturekin jardun zuen 

lankidetzan.  

• Tokiko Agenda 21eko 10 proiektutan lan egin zuen Nafarroako Mendialdean.  

• Europako 3 lankidetza-proiektutan lan egin zuen.  

• Langileak hautatzeko 13 prozesutan parte hartu zuen.  

• 16 ikastaro eta prestakuntza-ekintza antolatzen eta zabaltzen lagundu zuen 

Nafarroako Mendialdean.  

• 20 proiekturi Pirinioetako Planeko laguntzak eskatzen lagundu du.  

 

27. taula. Tokian tokiko proiektuen zerrenda. 2021. urtea. 

ACCEDEX programa. 

ADN-PYR 

Aholkularitza eta prestakuntza turismo sektorearentzat. 

Altsasuko Udaleko garapen-batzordea. 

Altsasuko Udaleko mendi-batzordea. 

Arras Baztan. 

Banda zabala eta konektagarritasuna Nafarroako Mendialdean. 

Baratxinto Fest 2022 Erronkari Ibarrean. 

Baztango Udalaren bekak, ‘Baztan’ gai izanen duten gradu amaierako lanetarako edo masterrerako. 

Beste erakunde batzuen ikastaroak antolatzen lagundu. 

BICIMUGI (EUROVELO III) 

Cederna Garalur Elkarteak antolatutako eta emandako ikastaroak. 

Despopulazioari aurre egiteko Nafarroako toki-erakundeei bideratutako laguntzei buruzko 
informazioa eta tramitazioa. 

Elikadurari buruzko mahaia Baztango Udalean. 

Elikadura-sistemarako estrategia Bortzirietan eta Malerrekan. 

Enplegurako toki-ekimenak (ETEk) Pirinioaurreko arroetan. 

Enpresa-mintegiak 

Erronkari Ibarreko plangintza estrategikoa lantzeko lantegia. 

Erronkariko garai bateko eskoletarako prozesu parte-hartzailea. 

Etxebizitzen inguruko esku-hartzeak Pirinioaurreko Arroetan. 
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Gazteen ekintzailetzari buruzko jardunaldia Bidankozen. Nola amestu Pirinioetan bizitzea eta ametsa 
gauzatzea. 

GILTZA programa, enplegua sustatzeko. 

Herritarren energia-komunitateei buruzko jardunaldiak. 

Iratiko Natura Bidea 

Izagako Mankomunitatea; genero-indarkeriari aurre egiteko udal jarduketa-protokoloa. 

Jardunaldiak ordezkaritza gisa. 

“Kafe konpondu” lantegia. 

KINESIS programa: Erasmus+. Despopulazioaren aurkako borroka. 

Klimaren eta energiaren aldeko alkateen ituna. 

KOAEE. KULTURA-ONDAREARI ARRETA EMATEKO ESKUALDE-ESTRATEGIA. 

Kontagailu berdeak. 

KULTURGUNEA 

Laguntzak eta dirulaguntzak. 

LANDARTE 

Langileak aukeratzeko prozesuak. 

Lankidetza Altsasuko Dendarien Elkartearekin (ADE). 

Lehen sektoreko instalazioak taldean kudeatzeko eredu berritzailak. 

LekunberriON, enplegu-plan estrategikoa. 

Leurtzako urtegietako aisiarako natura-eremua (ANE). 

Lesakako coworking-zentroa 

Mendialde Behereko enpresen direktorioa. 

Merkataritza Erakartzeko eta Antolatzeko Planak. 

Metrobaserri- Helpbidea. 

Mimukai Leitzako coworking-zentroa. 

Mugikortasun jasangarria. 

Nafarroako Ekonomia Zirkularraren Parkea. 

Nagoreko eta Orozko gibel-urtegiak. 

Nekazaritzako elikagaien azokak Pirinioaurreko arroetan. 

Ondarearen Europako jardunaldiak. 

Otsagabiko autokarabanentzako gunea. 

Pirinioaurreko arroei buruzko turismo-sustapena. 

Pirinioaurreko haitzarteen turismo-kudeaketan. 

Pirinioaurreko kultura-agenda eta turismo-agenda 

Pirinioetako ekintzailetza-zentroak 
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Pirinioetako plana. 

Piriniotar behi-arrazaren XXXIII. lehiaketa eta Piriniotar behi-arrazaren IV. argazki-lehiaketa. 

Plazaolaren plan estrategikoa. 

Sakanako Behatoki Sozioekonomikoa. 

Sanakanako merkataritza-mahaia. 

Tokiko Agenda 21 

Trail Grazers Bid. 

Txistorraren eguna Arbizun. 

Turismo guneak kudeatzeko Unitateak (TGKU). 

Turismo-kontseilua 

Uztarrozko kooperatiba. 

Turismo- eta kultura-proiektuak Petilla Aragoin. 

Xplora sarea. 

Zangozerriko eskualde-mailako blogak 

 

28. taula. Tokiko dinamizazio-proiektuak. Adierazleak, lan-arloen arabera. 

Arloa Ekintza-kop. 

Tokiko Agenda 21 10 

Nekazaritzako elikagaiak, tokiko produktuak eta produktu ekologikoak 3 

Pirinioak suspertzeko proiektuetarako laguntza 21 

Merkataritza eta Turismoa 10 

Lankidetza.  3 

Kultura 3 

Despopulazioa 8 

Tokiko enpresa-ehuna suspertu 8 

Ekonomia zirkularra: Hondakinak kudeatu, energia berriztagarriak eta 

mugikortasuna 
5 

Enplegua  

Pirinioak garatzeko estrategiak 2 

Genero-berdintasuna 1 

Ingurumena 4 

Teknologia berriak 2 

Beste batzuk 11 

Hautatze- prozesuak  13 

Ondare historiko, etnografiko, natural eta kulturalaren balioa nabarmendu.  8 

Lehen sektorea 3 

Etxebizitza 2 

GUZTIRA  110 
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29. taula. Cederna Garalur Elkartearen lankidetza eskualdeko erakundeekin eta entitateekin. 

Foroa, erakundea Proiektua edo ekimena 
Altsasuko Dendarien Elkartea Merkataritzaren azoka 
Arras Baztan Arras Baztan Fundazioa  
Josenea Lan Elkartea Nafarroako Ekonomia Zirkularraren Parkea.   
Altsasuko Udala Mendi Batzordeak 
Altsasuko Udala.  Garapen-batzordea 

Eslabako Udala 
Eslabako Santa Criz aztarnategi erromatarra 
kudeatzeko eta balioesteko plana.  

Leitzako Udala Mimukai 
Luarcako Udala (Asturias) Nobel Hirien Europako Sarea.  
Turismo-kontseilua Turismo-kontseilua 

Petilla Aragoiko Udala 
Santiago Ramón y Cajalen jaiotzaren 
mendeurrena prestatzea.  

Plazaolako Turismo Partzuergoa Plazaolaren plan estrategikoa 
NNPEK Elikadura jasangarriari buruzko lantegiak  
Nafarroako Gobernuaren Turismo Zuzendaritza 
Nagusia 

Kontagailu berdeak   

Nafarroako Gobernuaren Barne ZN Metrobaserri-Helpbidea 
Nafarroako Gobernuko Proiektu Estrategikoen ZN Pirinioetako Plana 
Entretantos Fundazioa Jakiak Ehuntzen (*) 
Agoizko Udaleko kultura-batzordea.  Kulturgunea.  
LURSAREA Gupirinioa  

Itzagako Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatea 
Genero-indarkeriaren aurkako udalaren 
jarduera-protokoloa.  

Sakana Garapen Agentzia Sakanako merkataritza-mahaia.  

Nafar Lansare - Nafarroako Enplegu Zerbitzua 
Hurbiltasuneko merkataritza babesteko 
programa (*) 

Nafarroako Unibertsitatea Kinesis Erasmus+   
(*) Proiektu horien gaineko azalpenak Cederna Garalur Elkartearen memorian daude.  

 

 

39. irudia. Mimukai. Partaidetza-prozesua. 
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PROIEKTUAK.  

ACCEDEX programa.  

NNP 4-Nafarroako Nazioarteko Planaren (2021-2022) barneko programa pilotua da. Plan 

horren helburua da Nafarroako landa-eremuko enpresak nazioartekotzeko lehen 

urratsetan gidatzea da, enpresa horiek esportatzeko duten ahalmena identifikatzen eta 

administrazio- eta merkataritza-oztopoak gainditzen lagunduz.  

ACCEDEX programak laguntza teknikoa eman zien die hautatutako 10 enpresari.  

2021eko maiatzetik abuztura bitartean, Erronkariko eta Zaraitzuko Garapen Agentziak 

ekimen horren berri eman zien enpresei, eta programan sar zitezkeen enpresak 

identifikatu zituen.  

Horrez gain, programaren bi aurkezpen-saiotan egon ginen: abuztuan web-mintegi 

batean, eta irailean aurrez aurreko bilera batean, biak Nazioarteko Proiekzioaren 

Zerbitzuak deituta.  

ADN-PYR 

ADN-PYR proiektu europarra izan zen; horretan, GANASA sozietate publikoak parte hartu 

zuen 2018 eta 2020 artean. Proiektuaren helburua zen Pirinio osoko natura-ondareari 

balioa ematea, ingurumen-hezkuntzaren, kultura-ondarearen, giza ondarearen eta 

paisaiaren alorretan lankidetza indartuz. 

Proiektu honen ekintzetako bat, Pirinioetako eskualdeetan zehar ibili zen autobus 

ibiltaria. ‘Piribus’ martxan jartzea izan zen, Pirinioetako natura-, giza eta ekonomia-balio 

identitarioen berri emate aldera.  

2021eko maiatzean, Cederna Garalur Elkarteak Piribusar aurkezteko mahai-inguruan 

parte hartu zuen Iruñean, eta erakusketaren inaugurazioan ere izan zen.  

Aholkularitza eta prestakuntza turismo sektorearentzat.  

Jarduera horiek Cederna Garalur Elkarteak turismo enpresei ematen dizkien aholkularitza 

ekintzen barnean txertatzen dira, turismo-kalitatea hobetze aldera. Ekintza horien artean 

zeuden aholkularitza eta prestakuntza.  

2021ean 16 ekintza landu ziren:  

• 13 bisitaldi turismo-sektoreko enpresei edo ekintzaileei: Abaurrea, Aldunate 

(Urraulbeiti), Arrieta (Artzibar), Arruazu, Bizkarreta (Erroibar), Eltso (Ultzama), 

Iturmendi, Lekunberri, Irunberri, Elo, Urdotz (Goñi), Urrotz-Hiria, Ziordia.   

• Aholkularitza bi toki-erakunderi, Astizko aterpetxea (Larrun) eta Leitzako geltoki 

zaharra kudeatzeko.  
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Bestalde, 2021ean plegu teknikoa idatzi zen Baztango turismo-ostatuak arautzeko 

azterlana lizitatzeko.  

Altsasuko Udaleko garapen-batzordea.  

Cederna Garalur Elkarteak batzorde horretako idazkaritza-eginkizuna betetzen du. 

Batzordearen eginkizunak dira: deialdiak bidaltzea, aktak eta txostenak egitea, txosten 

teknikoak prestatzea, ordenantza-proposamenak egitea eta proiektuetarako finantzaketa 

bilatzea, Batzordearen bileretan parte hartzeaz gain.  

2021ean Cederna Garalur Elkarteak ondorengo ekimenetan lan egin zuen:  

• Altsasuko Udalaren eta ‘ADE-Altsasuko Dendarien Elkartea’ merkatarien 

elkartearen arteko hitzarmena, Altsasuko V. Merkataritza Azoka antolatzeko: 

hitzarmen-zirriborroa prestatu eta Batzordearen aitzinean izapidetu.  

• Aurrekontuak landu, genero-ikuspegiarekin: garapen-programak eta azokak 

genero-ikuspegitik aztertzeko prestakuntza teknikoa.  

• “Kafe konpondu” lantegiak: proiektuaren antolakuntzari eta gauzatzearen 

kontrolean laguntzea.  

• Ekintzailetzarako dirulaguntzak eta laguntzak, Sakanako Enplegu Taldearen 

barruan egiten diren ekintzetarako. Aurkeztutako eskaeren administrazio-

kudeaketa, baita emakida-txostenak prestatzea eta ebazpenak idaztea ere.  

Altsasuko Udaleko mendi-batzordea.  

Cederna Garalur Elkarteak udalerri horretako mendi-batzordean 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.  

2021ean, Cederna Garalur Elkarteak honako ekintzetan lan egin zuen:  

• Etxeetarako egur-sortak:  

o Egur-sortak esleitzea eskatu: eskaerak bildu, zozketa prestatu 

(hautagaitzen zerrenda, zenbakiak banatu). 

o Egur-sortak esleitu.  

• Baso-lanei laguntza eman: esleipen-pleguak prestatu eta justifikazio-txostenak 

idatzi.  

• Abeltzaintzako azpiegituretarako laguntzak:  

o 2020ko laguntzak justifikatzeko dokumentazioa prestatu.  

o 2021eko lanak: Nafarroako Gobernuaren laguntza-eskaera idazten eta 

izapidetzen lagundu eta koordinazio lana egin.  

• PR Barbagain: natura-ibilbide hori seinaleztatzeko Nafarroako GObernuaren 

baimena izapidetu.  

• PFEC. Altsasuko mendien 2019-2021 aldiko kalitate-zigilua berritu: laguntza 

teknikoa esleitzeko kudeaketa.  
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Arras Baztan.  

Baztango gizarte-, politika- eta ekonomia-eragileek bultzatutako ekimena da Arras Baztan. 

Fundazioaren helburua da Baztango nortasuna jasoko duen marka bat sortzea.  Horrez 

gain, Arras Baztanek udalerriaren garapen integralean eragin nahi du, herritarren, gizarte- 

eta ekonomia-lankidetzaren, ekonomia- eta kultura-dinamizazioa eta ibarraren nortasuna 

sustatuz.  

‘Arras Baztan’ Arras Baztan Fundazioak kudeatzen du, eta horretan Cederna Garalur 

Elkarteak, Baztango Udalak, Elizondoko Lanbide Eskolak eta Baztango Zaporeak, Bertan 

Baztan, Baztango Artisauak, Apopilo eta Prest elkarteek parte hartzen dute.  

2021ean Arras Baztan hausnarketa-prozesu batean murgildu zen; izan zitzakeen legezko 

formak baloratu zuen eta markaren ekintzak dinamizatuko zituen figura bat sartzeko 

aukera aztertu zuen.  

Banda zabala eta konektagarritasuna Nafarroako Mendialdean.  

2021ean, Cederna Garalur Elkarteak lurraldeko hainbat proiekturekin lankidetzan jarraitu 

zuen, banda zabaleko sareak eta zerbitzuak hedatzea ahalbidetzeko. Hona hemen 

ekimenak laburbilduta:  

• Itzalle: mugikorretarako eta interneterako estaldura. 2021eko udaberrian, hainbat 

bilera antolatu ziren Itzalleko kontzejuarekin, Telekomunikazioen Zuzendaritza 

Nagusiarekin, Itzalleko kontsultategiarekin eta Cederna Garalur Elkartearekin, 

herrian mugikorraren estaldura-zerbitzua hobetzeari heltzeko. Bileren 

programazioaren barnean landa-bisita bat egin zen telekomunikazio-azpiegiturak 

aztertzeko. Halaber, Cederna Garalur Elkarteak eskatuta, Zuzendaritza Nagusiak 

dokumentu bat bidali zion Movistarri, Nafarroako Gobernuko 4G sareak hedatzeko 

ardura duen enpresari, hain zuzen ere, estaldura hobetzeko.  

• Itzalle eta Izize: zuntz optikoko sareak hedatzeko euskarri-azpiegituren 

proiektuak baloratu ziren, Pirinioetako Planeko laguntzen bidez diruz 

lagungarriak.  

• Erronkari:  2021eko urtarrilean, Cederna Garalur Elkarteak WIKAI 

operadorearekin lankidetzan jardun zuen, operadoreak bere zerbitzuak ibarreko 

udalei aurkezteko.  

• Masmovilen aurkezpena Nafarroako Mendialdean: 2020ko ekainean, Masmovil 

telekomunikazio-taldeak bilera bat izan zuen Cederna Garalur IKTB arloarekin. 

Bileraren helburua izan zen konpainiaren irrati eta zuntz optiko bidezko 

zerbitzuak aurkeztea, eta zerbitzu berriak hedatzeko lehentasunezko eremuak 

zundatzea, Nafarroan hedatzeko plana doitzeko helburuarekin.  

Bestalde, 2021eko abenduan NASERTIC sozietate publikoak Nafarroako banda zabalaren 

behatokia aurkezteko gonbidapena egin zien Tokiko Ekintza Talde guztiei. Behatoki 

horretatik, online, doako bisore kartografiko batera sar daiteke; bisoreak estaldurarik 

gabe dauden udalerriak eta eremuak identifikatzea ahalbidetzen du, eta, aldi berean, 

estaldura-eremuetan hedatzeko abiaduraren berri ematen du, baieta eremu horietan 
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ematen den zerbitzu motaren eta operadoreen berri ere. Horiez gain, Behatokiak 

Trantsizio Energetikoko Ministerioaren Banda Zabala Hedatzeko Planaren berrikuntzak 

jasotzen ditu.   

Baratxinto Fest 2021 Erronkari Ibarrean.  

Baratxinto Fest diziplina anitzeko arte eszenikoen jaialdia da, 2021ean Erronkarin jaioa. 

Lehenengo urtean, abuztuan antzerki jaialdi bat eta kaleko ikuskizun bat antolatu ziren. 

Urrian plastikako artistentzako arte-egoitza bat egin zen, edizio berriak prestatzeari 

begira.  

Erronkariko Garapen Agentzia elkarlanean aritu zen talde horrekin 2021eko edizioa 

koordinatzen eta hurrengo urteetan jaialdia sendotzeko jarduerak eta finantzaketa 

bilatzen.  

Baztango Udalaren bekak, ‘Baztan’ gai izanen duten gradu 

amaierako lanetarako edo masterrerako.  

2016az geroztik Baztango Udalak beka horietarako deialdia egiten du, ikasketen azken 

urtean dauden baztandarrei bideratuta. Deialdiak Baztanen oinarritutako Gradu 

Amaierako edo Masterreko lau lani ere ematen die beka; gehienez ere 500 €.  

Cederna Garalur Elkarteak beka horiek ebaluatzeko epaimahaian parte hartzen du.  

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:  

o ACCEDEX programa. Antolatzailea: Adapta Integra. 2021eko iraila. 

Baztango eta Bidasoako ETEei informazioa bidali.  

o Sukaldaritzako oinarrizko eragiketei buruzko lantegia. Irunberri. 2021eko 

apiril-ekaina.  

o Lehen sorospeneko lantegiak. Irunberri. 2021eko apiril-maiatza eta 

2021eko urri-azaroa.  

o Entrenamendu-aretoetako profesionaltasun-ziurtagiria. Irunberri. 

2021eko apiril-ekaina.  

o Ikastaroa: “Mendekotasun-egoeran dauden pertsonen oinarrizko 

zainketak”. Irunberri. 2021eko ekaina.  

• Laguntza ikastaroak antolatzen:  

o Elikadura jasangarriari buruzko lantegiak, NNPEK-k antolatuta: elikagaiak 

kontserbatzea, talo ekologikoak, elikadura ekologikoa. Urrotz-Hiria eta 

Lizoain-Arriasgoiti. Antolatzailea: NNPEK.   
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o Lantegia: “sendabelarrak”. Altsasuko Udalak antolatua, irailetik azarora 

bitartean. Antolakuntza, zabalpen-lana eta jardueraren koordinazioa.  

o Langabetuentzako eta errenta bermatuko pertsonentzako lantegiak. Nafar 

Lansare-NEZek emana. Espazioak uztea. Agoitz.  

o Ogibideen kata-ikastaroa. Nafar Lansare-NEZek emana. Espazioak eta 

ekipamenduak uztea. 2021eko martxoa. Agoitz.  

o Industriako langile balioaniztuna izateko lantegiak. Antolatzailea: Nafar 

Lansare-NEZ. Agoitz. 2021eko maiatz-ekaina eta azaro-abendua.  

o Kanpoaldeetan eta industria-instalazioetan garbiketaren profesionaltasun-

ziurtagiria lortzeko ikastaroa. NEZ-Nafar Lansarek antolatuta. Laboral 

Fundazioak emana eraikingintzarako. Espazioak eta ekipamenduak uztea, 

arreta. Agoitz. 2021eko abendua - 2022ko urtarrila. 

o Nekazaritza-arloan ekintzailetza sustatzeko eta belaunaldien arteko 

erreleborako lantegia. NEZ-Nafar Lansarek antolatuta. EHNEk emana. 

Espazioak eta ekipamenduak uztea eta arreta. Agoitz. 2021eko abuztua. 

o Ikastaroa: “Birgaitze-teknikak, arriskuen prebentzioa eta hondakinen 

kudeaketa”. NEZ-Nafar Lansarek antolatuta. Laboral Fundazioak emana 

eraikingintzarako. Espazioak eta ekipamenduak uztea, arreta. Agoitz. 

2021eko irail-abendua.  

o Lantegia: “Ezagutu nola hazi zure negozioaren merkataritza-jarduera 

datuetan oinarritutako estrategia digitalen bidez”. Club de Marketing de 

Navarra erakundeak emana. Lesaka, azaroaren 5ean  

o Bi ikastaro: “Garraiorako etengabeko prestakuntza: Gaitasun 

Profesionalaren Agiria - GPA”. 40 ordu. Anet-ek emanak. Cederna Garalur 

Elkarteak Alkaiagan (Lesaka) duen zerbitzu-zentroa. Egunak: 2021eko 

otsaila eta iraila. 40 parte-hartzaile.  

o Ikastaroa: “Negozioa ez ixteko oinarriak”. 4 ordu.  Nafarroako Ganberak 

emana. Lekunberri. Data: 2021eko azaroa.  

BICIMUGI (EUROVELO III) 

Europar Batasuneko EGEF - Eskualde Garapeneko Europako Funtsak Interreg POCTEFA 

VA mugaz gaindiko lankidetza-programaren bitartez batera finantzatutako proiektua da. 

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 arte. 

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 Galtzada Erromatarra eta 

Iratiko Natura Bidea.  

Aezkoako eta Pirinioaurreko arroetako Cederna Garalur Elkartearen garapen-agentziek 

proiektua gauzatzeko ekintzetan parte hartzen dute, baita jardueren berri ematen ere.  
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Cederna Garalur Elkarteak antolatutako eta emandako 

ikastaroak 

Cederna Garalur Elkarteak, Nafarroako Mendialdean hirugarren erakundeen ikastaroak 

garatzen laguntzeaz gain, herritarrei bideratutako zenbait prestakuntza-jardueratan eta -

lantegitan lagundu, horietan parte hartu eta eman zituen. Horrela, 2021ean:  

• Erronkariko eta Zaraitzuko Garapen Agentziak Gupirinioarekin eta Otsagabiko 

DBHI institutuko zuzendaritzarekin elkarlanean aritu zen “Zaraitzu Ibarrean 

ekintzailea izan” izeneko lantegia antolatzen eta dinamizatzen,, 2021eko apirilean. 

DBHko ikasleei bideratuta, bi ekintzaileren esperientziak aurkeztu ziren eta 

autoenplegurako lantegi bat egin zen.  

• Garapen Agentzia horrek berak Gupirinioarekin eta Erronkariko DBHIko 

zuzendaritzarekin lankidetzan jardun zuen berriz ere, “Pirinioetan ekintzailea 

izan” lantegian, DBHko ikasleei bideratuta.  

Despopulazioari aurre egiteko Nafarroako toki-erakundeei 

bideratutako laguntzei buruzko informazioa eta tramitazioa.  

2021ean, Nafarroako Gobernuko Toki Administrazioko Departamentuak diru-laguntza 

hori ireki zuen despopulatzeko arriskuan zeuden udalerrietan despopulazioaren aurkako 

jarduerak eta proiektuak finantzatzeko. 

2021ean jasotako jarduerek hainbat arlo hartzen zituzten: besteak beste, ekintzailetza, 

mugikortasuna, turismoa, merkataritza, digitalizazioa, ondarea eta zerbitzuak 

kontserbatzea eta horiei balioa ematea.  

Cederna Garalur Elkartearen agentziek lankidetza estuan jardun zuten udalerri 

onuradunekin laguntza-eskaerei buruzko informazioa ematen eta izapideak egiten. 

Horrela, 2021ean, Cederna Garalur Elkarteak proiektu horietan lan egin zuen:  

• Bakaiku: alokairuko etxebizitza sortzeko laguntza-eskabidea izapidetu. 

• Bertizarana: hiru proiekturen azterketa eta bi laguntza-eskabide aurkeztu.  

• Ergoiena: Dorraon, Lizarragan eta Unanun alokairuko etxebizitzak sortzeko 

laguntza-eskabideak izapidetu.  

• Zubieta:  hiru proiekturen bideragarritasun-azterketa.  

• Zubieta:  Herriko Ostatuko sukaldea eraberritzeko eskabidea izapidetu.  

• Horiez gain, Pirinioaurreko Garapen Agentziak 11 proiektu izapidetu zituen, eta 

horietatik lau onartu ziren, Urraulbeiti, Urraulgoiti, Aietxu eta Biotzari 

herrietarako.  

Elikadurari buruzko mahaia Baztango Udalean.  

Baztango Udalaren ekimen bat da, herritarrak tokiko elikadura-katearen balioaren, 

elikadura-subiranotasunaren edo elikagaiak alferrik galtzearen inguruan 
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sentsibilizatzeko. Hainbat udal-zerbitzuk parte hartzen dute, besteak beste, kirolak, 

kulturak, hondakinen kudeaketak eta gizarte-zerbitzuek, eta Cederna Garalur Elkarteak.  

Elikadura-mahaiak marka bat sortu zuen, “Zer ja, halako Baztan”, eta bertatik 

prestakuntza, sukalde-hondarrak erabiltzeko sukaldaritza-ikastaroak, tokiko 

produktuekin egindako errezeten bideoak eta abar sustatzen dira.  

Elikadura-sistemarako estrategia Bortzirietan eta Malerrekan.  

2020an, Malerrekako Mankomunitateak tokiko elikadura-sistemaren diagnostikoa egitea 

bultzatu zuen Malerrekan eta Bertizaranan, eta horretarako, Cederna Garalur Elkartearen 

laguntza izan zuen prozesu osoan. 2021eko urtarrilean aurkeztu zen jendaurrean lehen 

sektorearen egoera, ustiategien tipologia, ekoizpen-sistemak eta kontsumo-ereduak 

jasotzen zituen azterlana.  

Gerora, Cederna Garalur Elkarteak antzeko azterlan bat egitea proposatu zien 

Bortzirietako udalei, eskualde osorako elikadura-estrategia bateratua planteatzeko 

helburuarekin. Diagnostikoak Tokiko Agenda 21en laguntzak jaso zituen. Ondorioak bi 

lan-saiotan aurkeztu ziren, Beran eta Sunbillan, 2021eko azaroan. Saio horietan tokiko 

elikagaiak ekoizteko eta kontsumitzeko eta elikadura-kateko eragileen inplikazioa 

bultzatzeko ekintzak jorratu ziren.  

Herritarrek parte hartzeko lantegi horien emaitzak baliagarriak izan ziren eskualdeko 

elikadura-sistemaren estrategia garatzeko proposamena lantzeko; berau 2022aren 

hasieran aurkeztu da.  

Cederna Garalur Elkarteak dokumentu hori garatzen lagundu zuen:  

• Malerreka Mankomunitatearen garapen-batzordearen koordinazioa.  

• Bortzirietako udalekiko koordinazioa.  

• Dokumentazioa prestatu eta berrikusi.  

• Deialdiak egin, gonbidapenak bidali eta parte-hartzaileei harrena egin.  

• Komunikazio-ekintzak tokiko hedabideekin.  

Enplegurako toki-ekimenak (ETEk) Pirinioaurreko arroetan.  

Askotan, udalek titulartasun publikoko zerbitzu edo instalazio batzuk kudeatuko dituen 

enpresa pribatu bat kontratatzea erabakitzen dute. “ETEk” (Tokiko Enplegu Ekimenak) 

deiturikoak dira horiek. Landa-eremuetan ekintzailetzarako eta autoenplegurako aukera 

bat dira.  

Pirinioaurreko arroen kasuan, Cederna Garalur Elkartearen Garapen Agentziak oso modu 

aktiboan parte hartzen du deialdi horiek zabaltzen, ekintzaileak animatzen, dinamizatzen 

eta lagun egiten.  

Zehazki, 2021ean honako ETEk hauek dinamizatzen lagundu genuen:  

• Agoitz:  Kanpondoa kafetegia, pilotalekuko kafetegia, eta Gizarte-etxeko jubiloteka.  
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• Irunberri:  pilotalekuko kafetegia egokitu.  

• Artaitz (Untziti): gozotegiko lantegia egokitzeko proiektuaren azterlana.  

• Elo: aterpearen kudeaketa.  

• Urraulgoiti: Santa Feko Ostatua kudeatu.  

• Orotz-Betelu: Zaldu jatetxea kudeatu, baita Orozko saltokia ere.  

Enpresa-mintegiak 

Duela hainbat urtetik hona, Cederna Garalur Elkartea Agoitz, Elo, Irunberri eta Aribeko 

enpresa-mintegiak dinamizatzen laguntzen ari da.  

Pirinioaurreko arroetako enpresa-zentroak Elkarteak eskualdean duen Toki 

Garapenerako Agentziak kudeatzen ditu.  

• Agoizko Las Eras Elkartearen mintegi profesionala: udalak kudeatua, Cederna 

Garalur Elkartearekin lankidetzan. Hiru bulego ditu, sortu berri diren enpresei 

bideratuta. Gaur egun, bulego guztiak ekintzaileek hartuta daude.  

• Agoizko pilotalekuko mintegia: herriko frontoiaren goiko solairuan dago, eta 

psikomotrizitate-gela bat martxan jartzera bideratuta dago.  

• Agoizko Solanoko antzinako nabeetako enpresa-mintegia: garapen-agentzia oso 

inplikatuta egon da Nasuvinsaren jabetzakoa den espazio hori egokitzen, bulego, 

lantegi eta biltegi berriak sortzeko. Zerbitzu hori 2022an martxan jartzea espero 

da.  

• Eloko enpresa-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 eta 

lokal bat ditu.  

Bestalde, Cederna Garalur Elkarteak Nasuvinsarekin batera lan egin zuen Aribeko 

enpresa-mintegia suspertzen (2021eko ekainean inauguratua).  

Erronkariko garai bateko eskoletarako prozesu parte-hartzailea.  

2020tik 2021era bitartean, Erronkari Ibarra osatzen duten zazpi udalerriek herritarrei 

zabaldutako eztabaida hasi zuten, Erronkarin dauden eta aspalditik itxita zeuden 

bailarako garai bateko eskolei aurrera begirako erabilerak proposatzeko.  

Prozesu parte-hartzailea bi fasetan egituratu zen: lehena, 2020ko udazkenean egin zen, 

eta 225 proposamen jaso zituen guztira. Ondoren, 2020tik 2021aren hasierara bitartean, 

10-15 laguneko talde eragile bat berriz elkartu zen, eta ekarpenak lehenetsi zituzten. 

Emaitzak 2021eko apirilean aurkeztu ziren. Lehenetsitako jardueren artean, honako 

hauek zeuden: adinekoentzako eguneko zentro bat sortu; musika-eskolaren eta entsegu-

lokalen mantentze-lana; liburutegia lekuz aldatu eta handitu; gazteentzako gune bat eta 

erabilera anitzeko areto bat sortu; espazioa haraneko elkarteentzat erabili.  

Erronkariko garapen-agenteek parte hartzeko zazpi bileretan esku hartu dute teknikari 

gisa, eta bertan, aurkeztutako ideia guztien artean behin betikoak aukeratu ziren.  
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Horiez gain, 2021eko apirilean prozesu parte-hartzailearen eta aukeratutako 

proposamenen aurkezpen publikoan parte hartu zuten.  

Erronkari Ibarreko plangintza estrategikoa lantzeko lantegia.  

Erronkari Ibarreko Batzarrak eskatuta, 2021eko otsailean Cederna Garalur Elkarteak 

bilera-dei ireki bat egin zien haraneko udalerriei, udalen, Batzarraren eta Cederna Garalur 

Elkartearen arteko lan-dinamika partekatu bat bultzatzeko, eta udal guztientzako ekintza 

komunak adostu eta lehenetsi ziren, horrela, bailara osoa eragina izan zezan.  

Otsailaren 2ko lantegian aurreko bileretako ondorioak bateratu ziren, eta 2022rako 

proiektuak zehaztu eta arduradunen mapa, bakoitzari esleitutako zereginak eta proiektu 

bakoitzaren helburuak zehaztu ziren. Halaber, egon zitezkeen finantziazio-bideak aztertu 

genituen.  

Etxebizitzen inguruko esku-hartzeak Pirinioaurreko Arroetan.  

Etxebizitza-parkea birgaitzeko ohiko proiektuez gain, eskualde horretako garapen-

agentziak hainbat proposamenetan lagundu zuen bizitegi-parkea handitzeko. Esku-hartze 

horien artean, Irunberriko sustapenak nabarmendu daitezke:  20 udal-etxebizitza libre 

Alfareria plazan; alokairuko 12 etxebizitza publiko; eta kooperatiba bidezko 8 etxebizitza. 

Genero-indarkeriaren aurkako Izaga Mankomunitatearen 

jarduera-protokoloa.  

Cederna Garalur Elkarteak, Pirinioaurreko Arroetan duen Eskualdeko Garapen 

Agentziaren bitartez, genero-indarkeriaren aurkako udal-jarduera koordinatuaren lehen 

protokoloa idazten parte hartu zuen. Protokolo hori 2021ean aurkeztu zen.  

Ekimen hori Itzagako Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateak sustatzen du, eta 

Mankomunitateko udalerri guztiek egiten dute lan ekimenean.  

Gazteen ekintzailetzari buruzko jardunaldia Bidankozen: nola 

amestu Pirinioetan bizitzea eta ametsa gauzatzea.  

2021eko irailaren 18rako aurreikusita zegoen jardunaldiaren helburua Erronkari eta 

Zaraitzu Ibarretako gazteen arteko harremanak sendotzea zen, lehen pertsonako 

esperientziak azalduz eta tailer ludikoen bidez gazteen ekintzailetza sustatuz.  

Jardunaldi hori Erronkari eta Zaraitzu Ibarretako Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateek, 

GuPiriniok eta Cederna Garalur Elkarteak  antolatu zuten, CPAEN/NNPEKen 

laguntzarekin.  

Cederna Garalur Elkarteak jardunaldiaren programa antolatzen, publizitate-kartela egiten 

eta liburuxka zabaltzen lagundu zuen, eta, horrez gain, Pirinioetako ekintzaileekin 

harremanetan jarri zen lekukotasun-solasaldietarako.  
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GILTZA programa, enplegua sustatzeko.  

NEZ-Nafar Lansarek, Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuak eta Emplea 

Fundazioak sustatutako ekimena da. Ikasketak amaitzear dituzten edo amaitu dituzten eta 

lan-merkatuan sartuko diren gazteei bideratuta dago. Metodologia horren helburua da 

parte hartzen dutenei lan-merkatuari aurre egiteko baliabideak eta tresnak ematea, bizi 

diren ingurunean enplegu-proposamenak sortuz. Horretarako, astebetez ikastetxeetan 

bertan 20 orduko lantegi trinko bat egiteko aukera ematen da. Horrez gain, ikasleek 

harreman zuzena izanen dute lan egingo duten eskualdeekin eta herriekin.  

2021ean, Cederna Garalur Elkarteak Pirinioaurreko Arroetan duen Agentziak ekimenean 

lagundu zuen Virgen del Camino ikastetxetik zetozen ikasleak hartzen, Agoizko 

industrialdean eta Solanoko enpresa-mintegietan praktikak egin zitzaten.  

“Kafe konpondu” lantegia.  

Sakanako Garapen Agentziak “Sakana birziklaketa laborategia”rekin elkarlanean 

antolatutako ekonomia zirkularreko lantegiak 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 Altsasuko Udalari lagundu zion lantegiak herrian antolatzen, 

baita horien kudeaketa administratiboan ere, aurrekontuaren eta lantegia gauzatzearen 

kontrola eginez.  

KINESIS programa: Erasmus+. Despopulazioaren aurkako 

borroka.  

2021ean, Cederna Garalur Elkarteak Zangozerrian duen Garapen Agentziak oso elkarlan 

estua izan du Nafarroako Unibertsitatearekin, proiektu hori aurkezteko eta zonaldeko 

ekintzak zehazteko.  

Erasmus+ programa europarraren bidez finantzatutako ekimena da KINESIS. 

Programaren helburua da despopulazioari aurre egitea, irakaskuntzan eta ikaskuntzan 

aplikatzen diren ikuspegi berri, berritzaile eta diziplina anitzekoak erabiliz.  

Metodologia berritzaile gisa, Kinesisek planteatzen du ikasleak eta erakundeak bizitza 

errealeko kasuekin zuzenean uztartzea, despopulatzeko arriskuan dauden lekuetan 

praktikak eginez, eta prestakuntza berariazko arazoak konpontzearekin lotuz.  

Metodologia horren barnean, ikasleak lurraldean ezartzen dira komunitateei laguntzeko 

eta tokiko enpresei haien ezagutzarekin laguntzeko. 

Ekintzak 2022an hasi dira, Oibar, Xabier, Ledea, Rocaforte, Zangoza, Esa, Petilla Aragoi, 

Fitero eta Kaseda udalerrietan. Herri bakoitzean, Italiatik, Alemaniatik, Herbehereetatik 

edo Estoniatik etorritako ikasleek berariazko proiektuetan lan eginen dute. 
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Klimaren eta energiaren aldeko alkateen ituna.  

Europako ekimen bat da. Horren bitartez, tokiko gobernuek erantzukidetasuna hartzen 

dute berotegi-efektuko gasak murrizteko, eta ikuspegi komun bat hartzen dute klima-

aldaketa arintzeko, klima-aldaketara egokitzeko eta energia-pobreziari aurre egiteko. 

Nafarroan, ekimen hori LURSAREA NASUVINSAk bultzatzen du, LIFE NAdapta proiektu 

europarraren barruan. 

2021ean, Cederna Garalur Elkarteak elkarlanean jardun zuen Erronkari Ibarreko 

Batzarrean (2021eko apirila) eta Zaraitzu Ibarreko Batzarrean (2021eko maiatza) 

programa aurkezteko bilerak antolatzen. 

KOAEE. Kultura Ondareari Arreta emateko Eskualde Estrategia.   

Zangozerriko udalerrietatik sortutako baterako ekimena da, eta eskualdearen ekonomia-

garapen jasangarriaren eragile gisa herri horiek duten historia-, kultura- eta natura-

ondare aberastasun handiaren ustiapenean dago oinarrituta. Estrategia hori dinamikoa 

da, eta lurraldeko eragileek egindako ekarpenetan oinarrituta garatzen da. Cederna 

Garalur  Elkarteko Garapen Agentziak koordinatzen ditu jarduerak, eta horrez gain, 

jarduera horietako asko abian jartzen eta dinamizatzen laguntzen du.  

2021ean landutako jarduketen artean aipatzekoak dira:  

• Eslabako Santa Crizeko aztarnategiaren eta erakusketa-zentroaren turismo-

kudeaketa eta -sustapena.  

• Ledeako erromatar hiribilduaren aurkikuntzaren mendeurrena ospatzeko 

lankidetza.  

• Lan-batzordeak koordinatu, Santiago Ramón y Cajalen jaiotzaren urteurrena eta 

Zangoza hiriaren sorreraren 900 urteak ospatzeko.  

Kontagailu berdeak  

Kontagailuak Nafarroako Gobernuko Turismo eta Merkataritza Zuzendaritza Nagusiak 

sustatutako programa pilotua da. Xedea du Foru Komunitateko kirol- 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 iturburuz (Urbasa mendilerroa).  

Horretarako, sentsoredun gailuak jarri dira, erabiltzaile-mota (ibiltaria, bizikleta edo 

ibilgailu motoduna) eta horien noranzkoa hautemateko helburuarekin. Hainbat 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 (Iratiren Natura 

Bidea). Denbora errealean hartutako datuak eta metatutako adierazleak tresna 

informatiko baten bidez daude eskuragarri linean.  



 

94 

 

2019az geroztik, Cederna Garalur Elkarteak Elo, Irunberri, Aurizberri, Xorroxin ur-jauzi 

eta Doneztebeko kontagailuetako erabilera-adierazleak jaso ditu hilero: oinezkoak, 

txirrindulariak eta autoak.  

KULTURAGUNEA.  

'Kulturagunea' 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.  

Herritarren energia-komunitateei buruzko jardunaldiak.  

Azken hilabeteetan, nabarmen handitu da Pirinioetako herritarrek tokiko energia-

subiranotasunaren aldeko apustua egin duten energia-komunitateen ereduak ezagutzeko 

duten interesa.  

Horri erantzunez, Cederna Garalur Elkarteak energia-komunitateei buruzko jardunaldi bat 

antolatzen lagundu zuen Erronkarin, azaroaren 20an, eta Aezkoan 2022ko urtarrilean.  

Jardunaldiak jendearentzat eta udal-arduradunentzat zabalik daude, eta helburua dute 

energia-komunitateen kontzeptua eta dinamika, onurak eta nola sortu azaltzea. Halaber, 

Abaurregaineko energia-komunitatearen kasu praktikoa azaldu zen. 

Cederna Garalur Elkarteaz gain, honako hauek ere parte hartu zuten jardunaldia 

antolatzen: Arankoa bulego juridikoak, Toki Garapeneko ARTELAN taldeak, Erronkari 

Ibarreko Batzarrak, eta Abaurregaineko Udaleko eta Energia Komunitateko talde 

eragileko ordezkariek.  

Erronkariko saioan 10 pertsona izan ziren saio teknikoan eta 12 saio irekian.  

Iratiko Natura Bidea 

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 garai bateko 

Iratiko trenbidearen ibilbidea berreskuratzea da, oinezkoentzako natura-bide eta 

bizikleta-ibilbide gisa.  

Proiektuaren helburua da Pirinioaurreko Arroen eta Zangozerriaren natura- eta kultura-

ondarea Pirinioekin eta Iruñearekin lotuko duen motorrik gabeko korridore handi 

bihurtzea, batez ere ibilbidea Pirinioetako Hegoaldeko Isurialdeko Natura Bidearen Plan 

Zuzentzailean sartu eta BICIMUGI proiektuarekin lotu ondoren.  

Nasuvinsak egindako egikaritze-proiektuak 800.000 euroko hasierako aurrekontua du.  

Cederna Garalur Elkartea proiektuaren sustatzaile nagusietako bat izan da, eta aktiboki 

parte hartzen du proiektuaren kudeaketan. 2021ean, ekintza horietan lagundu zuen:  
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• Iratiko Natura Bidea Pirinioetako Hegoaldeko Isurialdeko Natura Bidearen Plan 

Zuzentzailean sartzea.  

• Egikaritze-proiektuaren lanketa Nasuvinsari dagokio.   

• Bidearen eta Argako Ibai Parkearen arteko lotura, Ustarrotz (Eguesibar) - Huarte 

Iruñea ibiltartearen bidez.  

• Iratiko Natura Bidea Nafarroako Ezagutu Sarean txertatu.  

• “El Irati SA” erakusketaren irekiera iraunkorra Agoizko Udaletxean.  

Iratiko Bide Naturalari buruzko podcast bat grabatu zen, Nafarroako Gobernuko Turismo 

Departamentuaren eta Ferrocarriles Españoles Fundazioaren kargura.   

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.  

• Zikloturismoari buruzko jardunaldia. Antolatzailea: Merkataritza, Turismo eta 

Kontsumo Zuzendaritza Nagusia. 2021eko urtarrila.  

• Laguntza energetikoei buruzko web-mintegia. Antolatzailea: Trantsizio 

Energetikorako Zerbitzua. 2021eko martxoa.  

• Next Generation funtsen web-mintegia. Antolatzailea: Zabala Aholkularitza. 

2021eko urria.  

• Euroeskualdeko Deialdiaren web-mintegia - Euroeskualdetar herritargoa. 

Antolatzailea: Kanpo Ekintzetako Zuzendaritza Nagusia. 2021eko martxoa.  

• Jardunaldia: “Lankidetza-ekintzailetza landa-ingurunean”. Antolatzailea: Landa 

Sare Nazionala. 2021eko uztaila.  

• Malerrekako Mankomunitatearen Batzarra. 2021eko uztaila.  

• Nafarroan herritarren parte-hartzea sustatzeko toki-erakundeentzako laguntzen 

deialdiari buruzko online-mintegia. Antolatzailea: Herritarren Parte-hartze 

Zerbitzua.  

• ACCEDEX programa aurkezteko web-mintegia. Antolatzailea: Nafarroako 

Gobernuko Nazioarteko Proiekzioaren Zerbitzua. 2021eko abuztua.  

• Lehen sektoreko aukeren inguruko solasaldia: belaunaldi-erreleboa eta laguntzak. 

Antolatzailea: EHNE. 2021eko abuztua.  

• Web-mintegia: “POCTEFA programaren emaitzen aurkezpena prestatzea”. 

Antolatzailea: Kanpo Ekintzetako Zerbitzua. 2021eko iraila.  

• “Xedeko Turismo Jasangarritasuneko Planak” deialdiari buruzko web-mintegia, 

Next Generation funtsen esparruan. Antolatzailea: Merkataritza, Turismo eta 

Kontsumo Zuzendaritza Nagusia. 2021eko iraila. 

• Web-mintegia: “Elikagaiak tokian-tokikoan alferrik ez galtzeko prebentzioa”. 

Antolatzailea: Nekazaritza ekologikoaren aldeko hirien sarea. 2021eko iraila.  

• Lineako ikastaroa: “Landa herrien bizi-iraunkortasuna/Ondarea, etxebizitza eta 

komunitatea”. Landa-eremuko hirigintzari, ondareari, lurraldearen kudeaketari 

eta etxebizitza kooperatiboei buruzko ikastaroa. Antolatzailea: EHU (Euskal 

Herritko Unibertsitatea) eta Baztango Udala. 2021eko urria. 
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• Web-mintegia: “Leader-Berrikuntza Esperientzian trukatzea”. Antolatzailea: Landa 

Sare Nazionala. 2021eko iraila.  

• IDAEk energia-efizientzia hobetzeko ematen dituen laguntzei buruzko web-

mintegia. 2021eko iraila. 

• GuPirinioa adiskidetze-jardunaldia. Antolatzailea: GuPirinioa Aribe, 2021eko 

arazora.  

• ACCEDEX programa aurkezteko jardunaldia. Iruñea. Antolatzailea: Nazioarteko 

Proiekziorako Zerbitzua. 2021eko iraila.  

• Lineako mintegia: “Eraldaketa digitala landa-eremuan”. Lekarozko campusa. 

2021eko abendua.  

• Mintegia: “Pithching-aren oinarrizko kontzeptuak” Noain.  Antolatzailea: CEIN.  

2021eko abendua.  

Laguntzak eta dirulaguntzak.  

Cederna Garalur Elkarteak, Nafarroako Mendialdean egiten duen lanaren barnean, 

laguntza teknikoa ematen du laguntzen eta dirulaguntzen deialdiak kudeatzeko, batez ere 

Nafarroako Gobernuari dagozkionak. Hauetan zetzan laguntza hori: proiektuetarako 

laguntza- eta finantziazio-lerroak bilatu; deialdiak zabaldu; memoriak prestatu; laguntzak 

izapidetu; justifikazioan lagundu.  

Jarraian, parte hartu genuen proiektuetako batzuk aipatzen dira, Cederna Garalur 

Elkartearen laguntza-fasea bereiziz:   

• Zabalpen- eta informazio-ekintzak:  

o Nekazaritzakoak ez diren jarduerak sortzeko eta garatzeko inbertsioetarako 

laguntzak: Zaraitzuko sustapen-enpresa baten informazioa eta aholkularitza.  

o Nafarroako enpresen sustapen digitala:  

▪ Berako eta Elizondoko enpresak.  

▪ Izizeko eta Espartza-Zaraitzuko proiektuak.  

o Euskarabidea 2021eko deialdia: informazioa eta aholkularitza Pirinioetako 

hedabide baten justifikazio-fasean.  

o Birgaitzeko laguntzak (Nafarroa): Zaraitzu Ibarreko lau partikularren 

proiektuei buruzko informazioa.  

o Merkataritzari eta turismoari buruzko diagnostikoak, planak eta enpresa-

analisiak egiteko dirulaguntzak: Erronkari eta Zaraitzu Ibarretako Batzarrei 

informazioa eta aholkularitza, autokarabanetako turismoaren inguruko 

azterketa egiteko.  

o Natura Sarearen dirulaguntza: Erronkari eta Zaraitzu Ibarretako Batzarrei 

informazioa, dirulaguntzen ezaugarriei buruz.  

o 2021eko dirulaguntzak txikizkako merkataritza-enpresen lehiakortasuna eta 

digitalizazioa hobetzeko, eta merkataritza-ekintzailetza sustatzeko:  

▪ Berako, Doneztebeko eta Elizondoko 7 saltoki.  

▪ Enpresentzako hasierako gastuetarako laguntzak, 2021.  

▪ Elgorriagako, Elizondoko eta Berako 3 enpresa.  
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o Merkataritza-taldeak sustatzeko eta kudeatzeko dirulaguntza, 2021: 

Elizondoko, Doneztebeko, Lesakako eta Berako elkarteei emandako 

laguntzaren zabalpena.  

o 2021eko laguntzak, industriako ETEetan inbertitzeko: Baztango, Malerrekako 

eta Bortzirietako tokiko saltokiak. 

o ETEetan eta enpresa handietan energia-eraginkortasuneko jarduketak 

lantzeko laguntzak.   

o Autokontsumoa eta energia-biltegiratzea energia berriztagarriekin egiteko 

dirulaguntzak.  

• Aholkularitza eta izapidetze telematikoa: oroitidazkiak idatzi eta espedienteak 

aurkeztu eta kudeatu:  

o Dibertsifikaziorako dirulaguntzak, nekazaritzakoak ez diren enpresak sortuz 

eta nekazaritzako enpresetan inbertsioak egiteko: Emandako laguntzen 

justifikazioa prestatzen eta izapidetzen lagundu.  

o Saltoki txikiei Nafarroako Gobernuak ematen dizkien dirulaguntzak: 

Bakaikuko saltokiaren eskaera izapidetu.  

o Nekazaritzako elikagaien industriarako laguntzak: laguntza-eskaera Baztango 

enpresa batentzat.  

o 2021eko laguntzak, industriako ETEetan inbertitzeko: Berako enpresa bat.  

o Enpresa-kaudimenerako Nafarroako dirulaguntzak, “COVID lerroa, enpresa 

eta norberaren konturako langileei zuzeneko laguntzak emateko”: 10 

izapidetze, Bortziriak, Malerreka eta Bertizaranan. 

o Nekazaritzakoak ez diren jarduerak sortzeko eta garatzeko inbertsioetarako 

laguntzak: Burgiko gasnategia.  

o Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzako ediziorako laguntzak: Ezkaroztarra 

entitatearen proiektua.  

o Turismo-zerbitzuen promozioan kalitatea eta berrikuntza sustatzeko 

laguntzak turismo-arloko ETEentzat: Itzaltzu landa-hotela.  

o Merkataritza-taldeak sustatzeko eta kudeatzeko dirulaguntza, 2021: Lesakako 

eta Berako bi elkarteren izapidetze bana.   

o Eskulangintzako enpresak sustatzeko dirulaguntzak: Narbarteko enpresa bat.  

o Nekazaritzako elikagaien industrian inbertsioak egiteko laguntzak: Otsagabiko 

eta Erronkariko bi proiekturi aholkularitza.  

o Dirulaguntzak toki-erakundeei herritarrek parte har dezaten. Erronkariko 

Udalarentzako proiektuaren ardura duen laguntza teknikoari babesa.  

o Turismo-, ostalaritza-, aisia-eta merkataritza-sektoreentzako laguntzak, 

COVID-19ak eragindako kalte ekonomikoak konpentsatzeko: Zaraitzu 

Ibarreko hiru eskaera izapidetu.  

o Toki-erakundeentzako dirulaguntzak, titulartasun propioko turismo-

ibilbideak, -espazioak edo -establezimenduak sortzeko:  

▪ Aholkularitza ematea Otsagabiko eta Izabako udalei, udalerri 

horietako turismo-aparkalekuetarako laguntzak eskatzeko.   

▪ Aholkularitza ematea Erronkari Ibarreko Batzarrari, Belaguako 

aparkalekua egokitu eta ixteko.  

o Turismo Zuzendaritza Nagusiaren laguntzak bizikleta-ibilbideak sortzeko eta 

bide berdeak egokitzeko:  
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▪ Doneztebeko Udalak Bidasoako bide berderako eskatutako laguntza 

izapidetu, jarraipena eta justifikazioa egin.  

▪ Baztan:  Amaiurko gaztelua, eta Xorroxingo ur-jauzia Erratzun: bi leku 

horietan bisita- eta erreserba-sistema bat garatzeko eskatutako 

laguntzaren justifikazioa.  

o “Arte eta Kultura” programa. toki-erakundeentzako laguntzak, arte-jarduerak 

egiteko: laguntza-eskaera izapidetu Donamariako Udalarentzat.  

LANDARTE  

Landa-inguruneko kultura-berrikuntzako programa bat da, Nafarroako Gobernuko 

Kultura, Kirol eta Gazteria Departamentuak sustatua. Programak tokiko biztanleek 

proiektu sortzaile eta artistikoen garapenean parte hartzea bilatzen du.  

2021ean, programa horrek Cederna Garalur Elkarteak babestutako bi proiekturi eman 

zien laguntza:  

• Arce/Artzibar haraneko “Bide-desegitea”, ibarreko errealitateari eta bertako 

biztanleak batzen dituzten trazadura fisiko eta ez-materialei buruzko hausnarketa-

proiektua, argazkiak erabiliz.  

• “Cabalga, Cabalga” Agezan (Ezporogi). Zinema primitiboaren estiloko film bat egin 

zen, plano finko batekin; horretan, paisaia fisikoa eta giza paisaia bilbean zehar 

eraldatzen ziren. Horretarako, antzerki-teknikak erabili ziren.  

Langileak aukeratzeko prozesuak.  

Cederna Garalur Elkarteak laguntza ematen die erakunde publiko eta pribatuei langileak 

aukeratzeko prozesuetan. 2021ean, Elkarteak honako prozesu hauetan parte hartu zuen:  

• Baztango Balleko Etxea: turismoko teknikarien kontratazioa. Kontratazio-mahaian 

parte hartu.  

• Ezka Zaraitzuko Mankomunitatea: administrari lanpostua. Azterketetara joan, 

azterketak berrikusi eta epaimahai kalifikatzailean parte hartu.  

• Etxalarko Udala: zerbitzu anitzetarako peoi bat kontratatu. Probak prestatu, 

horiek zuzendu, kontratazio-epaimahaian parte hartu, merezimenduak barematu. 

• Irurtzungo Udala. Udako igerilekuetarako langileak kontratatu: mantentze-

lanetarako eta sorosleak. Azterketak prestatu, zuzendu eta CVa baloratu.  

• Lesakako Udala:  zerbitzu anitzetarako peoi bat kontratatu. Probak prestatu, 

horiek zuzendu, kontratazio-epaimahaian parte hartu, merezimenduak barematu.  

• Olaztiko Udala: udako igerilekuetarako langileak kontratatu: mantentze-

lanetarako eta sorosleak. Eskatutako profilaren araberako azterketak prestatu eta 

zuzendu. 

• Olaztiko Udala. Erburua kiroldegiko atezaintza-zerbitzua. Eskatutako profilaren 

araberako azterketak prestatu eta zuzendu.  

• Erronkari Ibarreko Batzarra: azterketetara joan, azterketak berrikusi eta 

epaimahai kalifikatzailean parte hartu.  
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• Oitz, Donamaria, Urrotz eta Beintza-Labaiengo Udalak. Erakundeen artean 

partekatutako administrari bat kontratatu. Azterketara joan, azterketak zuzendu, 

kontratazio-epaimahaian parte hartu.  

• Urdazubiko Udala. Mantentze-lanen koordinazioa kontratatzeko oinarriak idatzi; 

administrari-ofizial lanpostu bat.  

• Urrozko Udala. Ingurumen-arloko bi teknikari kontratatu. Kontratazio-mahaian 

parte hartu.  

• Urrotz eta Beintza-Labaiengo Udalak: Leurtzako naturagunerako 3 zaintzaile 

kontratatu. Azterketara prestatu, horietara bertaratu eta zuzendu, kontratazio-

epaimahaian parte hartu.   

• Zugarramurdiko Udala. Zerbitzu anitzeko lanpostua. Galderak eta probak idatzi. 

Kontratazio-epaimahaian parte hartu.  

Lankidetza Altsasuko Dendarien Elkartearekin (ADE).  

2021ean, Cederna Garalur Elkarteak Sakanan duen Garapen Agentziak laguntza 

administratiboa eman dio merkataritza-elkarte horri laguntzak, hitzarmenak eta 

baimenak izapidetzen Altsasuko Garapen Batzordearekin, honako ekintza hauetan:  

• Ostalaritzaren tonbola-kanpaina.   

• Altsasuko kontsumo-bonuak.  

• ADEren Eguberrietako kanpaina.  

• ADEren saltokiak kalean kanpaina.  

• ADEren neguko stock likidazioa.  

Lehen sektoreko instalazioak taldean kudeatzeko eredu 

berritzailak.  

2019tik, Cederna Garalur Elkartea udalei eta elkarte sektorialei lagun egiten ari zaie lehen 

sektoreko instalazioen kudeaketa kolektiborako eredu berriak bilatzen.  

2021ean, Elkarteak honako jarduera hauetan parte hartu zuen:    

• Senpereko (Frantzia) lantegi kolektibora bisita. Baztango Udalak antolatutako 

bisita, haragia eta barazkiak eraldatzeko erabiltzen den instalazio hori ezagutzeko. 

Instalazioa Iparraldeko herrien partzuergoak sustatua da. 2022ko urtarrila.  

• Bisita Oñatiko (Gipuzkoa) hiltegira. Baztango Udalak antolatutako bisita. 

Horretara, eskualdeko beste erakunde batzuk gonbidatu zituen, kudeaketa-eredua 

ezagutzeko eta Baztan-Bidasoan nola aplikatu daitekeen aztertzeko. 2022ko 

azaroa.  

• Iruritako Loizuko hiltegia kudeatu. Bideragarritasun-plana idatzi. Hiltegiaren 

esleipenean esku hartu; plikak prestatu eta berrikusi.  

• Zaldibiako lantegia eta Sakanako hiltegia. Landa-bisitak, esperientziak ezagutzeko 

eta horiek Mimukai zentrora eraman daitezkeen aztertzeko (ikus aurrerago).  
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LekunberriON, enplegu-plan estrategikoa.  

2021eko azaroan aurkeztu zen Lekunberriko Udalak abian jarritako ekimen hori. Hiru 

helburu ditu: udalerriko enpleguaren eta jarduera ekonomikoaren egungo egoera 

ezagutzea; epe ertainera enpleguaren ikuspegi parte-hartzailea garatzea; ekintza-plan bat 

ezartzea.  

Helburu orokor horiekin batera, plan estrategikoak berariazko bost helburu ditu:  

• Lekunberriko industrialdeko enpresen lehiakortasuna hobetzea.  

• Hurbiltasuneko enplegua sutatzea.  

• Topaketa-foroa eta gaitasunak garatzea.  

• Ekintzailetzako “hub” bat sortzea.  

• Gobernantza-sistema definitzea.  

Cederna Garalur Elkarteak Plana ezartzeko lan-mahaian parte hartu du.  

Lesakako coworking-zentroa 

2020ko abenduan, Lesakako Udalak ekimen bat aurkeztu zuen, erabilerarik ez zuen 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 eta bi areto, bileretarako eta 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-iturriak ezagutzeko, eta Nafarroako Mendialdean coworking-

zentroak edo enpresa-haztegiak kudeatzeko dauden beste eredu batzuk ezagutzeko.  

Leurtzako urtegietako aisiarako natura-eremua (ANE).  

1996an, Nafarroako Gobernuak Leurtzako urtegiak “Aisiarako Natura Eremu” izendatu 

zituen. Urrotz eta Beintza-Labaien artean daude urtegiak, eta Malerrekako turismo-

erakargarritasun handienetako bat bihurtu da.  

Cederna Garalur Elkarteak laguntza ematen die udalei eremu hori kontserbatzeko, 

mantentzeko eta balioesteko laguntzak bilatu eta izapidetzen. 2021ean Elkarteak honako 

ekintza hauek burutu ditu:  

naturagunearen azpiegiturak hobetu eta espazioak antolatu.  

2021ean hainbat bilera egin dira Urrotz eta Beintza-Labaiengo udalekin azpiegiturak 

hobetzeko, zehazki:  

• Telekomunikazio-antena bat instalatu, espazio naturalean estaldura izateko. Obra 

2021aren amaieran bukatu zen.  
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• Sarbideak eta espazioen seinaleztapena hobetu beharra: oinezkoentzako 

bidezidorrak seinaleztatu, Leurtza eta Ederbidea lotuko dituen bidezidor bat eraiki 

eta irisgarritasuna hobetu.  

Bestalde, urriaren amaieran, Bidasoako Garapen Agentea Nasuvinsa-Lursareak 

antolatutako jardunaldi batean esku hartu zuen, Nafarroako Xplora Sareko naturaguneak 

kudeatzen dituzten erakundeentzako udal-ordenantzei buruzkoan.  

Basozaintza-zerbitzua.  

Alde batetik, Cederna Garalur Elkarteak Urrotz eta Beintza-Labaiengo udalekin 

elkarlanean jardun zuen urtegietarako hiru basozain hautatzeko prozesuan.  

Horrez gain, udalek eta Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiak sinatutako hitzarmenaren 

ondorioz, naturagune horretan egindako jardueren justifikazio-memoria berridatzi zuen, 

basozaintzako langileen gastuei, gastu materialei eta kudeaketakoei dagokienez.  

Ingurumenaz sentsibilizatzeko eta ingurumena interpretatzeko ekintzak.  

2018ko txosten batean, naturagune hori bisitatzen zutenei egindako arreta hobetu 

beharra azaldu zen. Horri erantzunez, eta Xplora Sareak eskatuta, 2021ean Cederna 

Garalur Elkartea arduratu zen jasangarritasuneko bi teknikari kontratatzeaz, 

interpretazio-bisita gidatuak egiteko eta espazio horren balioak transmititzeko.  

Sentsibilizazio-lan horrek hilabete eta erdi iraun zuen, abuztutik irailera bitartean. 9 

interpretazio-bisita egin ziren, eta mikologian, historian, anfibio-espezieetan eta ingurune 

naturaleko faunan eta floran espezializatutako lau bisita gidatu.  

Mendialde Behereko enpresen direktorioa.  

Cederna Garalur Elkarteak Zangozan duen Garapen Agentziak dokumentu hori eguneratu 

zuen 2021ean. Halaber, online katalogo gisa jardunen zuen webgune bat garatzen hasi 

zen.  

Merkataritza Erakartzeko eta Antolatzeko Planak.  

Merkataritza Erakartzeko eta Antolatzeko Planak (MEAP) Nafarroako Gobernuaren 

Hurbiltasuneko Txikizkako Merkataritza Bultzatzeko Programaren barruko ekimena da. 

MEAPak merkataritza-sektorea antolatu eta dinamizatzeko beharrezko neurri-multzoa 

jasotzen du, merkataritza-eredu orekatua, eraginkorra eta kontsumitzaileen zerbitzura 

egonen dena ezartzeko.  

2019az geroztik, Cederna Garalur Elkartea elkarlanean ari da Baztan-Bidasoako udalekin 

eskualdeko plan bat abian jartzen. Gainera, 2021ean, Sakanako beste udalerri batzuek bat 

egin zuten programarekin.  
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MEAPa Altsasun eta Etxarri Aranazen.  

Alde batetik, Cederna Garalur Elkarteak Sakanan duen Agentziak Altsasuko eta Etxarri 

Aranatz udalerrietarako programa- eta laguntza-ildoen berri eman zuen.  

Altsasun, laguntza-eskaera izapidetu zuen, eta, horrez gain, herriko MEAPa egiteko 

laguntza teknikoa kontratatzeko espedientea izapidetzeko lanetan parte hartu zuen. 

Baztan-Bidasoako MEAPa.  

“Baztan-Bidasoa MEAP” planaren alderdi berritzaileena da bertan Baztan, Bidasoa eta 

Malerreka eskualdeetako ia udal guztiek parte hartzen dutela. 2019az geroztik, Cederna 

Garalur Elkartea arduratu da udalaz gaindiko plan horren sustapenaz.  

Horrela, 2021ean elkarteak Doneztebeko Udalarekin eta Denok Bat dendarien 

Federazioarekin lan egin zuen MEAPa idazteko laguntza teknikoa lizitatzeko. Cederna 

Garalur Elkarteak zerbitzuaren kontratazio-prozesu osoan parte hartu zuen, eta uztailean 

Ikertalde enpresari esleitu zitzaion.  

Une horretatik aitzin, Cederna Garalur lan-saioetan esku hartu du. Gainera, prentsaurreko 

bat antolatu zuen irailaren 15ean, proiektua aurkezteko. Ekitaldian Denok Bat-ek, 

Doneztebeko Udalak eta Ikertaldek esku hartu zuten-  

Azkenik, azaroan, Cederna Garalur Elkarteak eskualdeko MEAPa egiteko laguntzaren 

lehen fasearen justifikazioa prestatu eta koordinatu zuen.  

Metrobaserri-Helpbidea. 

'Metrobaserri' Nafarroako Babes Zibileko Departamentuaren, Oronoz-Mugairiko 

suhiltzaileen parkearen eta Tracasa Instrumental-en arteko lankidetza-proiektua da. 

Proiektuaren helburua da posta-helbide bat geolokalizatzea landa-eraikin bakoitzaren 

identifikatzaile uniboko batekin; bereziki baliagarria larrialdi-zerbitzuentzat. 

Identifikatzaile hori "Helpbidea" da, eta lokalizazioa "Metrobaserri" bidez egiten da, 

udalerriaren mapa topologiko bat, itxura batean PDF formatuko metro-planoen antzekoa; 

horrek aukera ematen du eraikin bakoitza azkar eta erraz aurkitzeko eta bertara nola iritsi 

jakiteko.  

2019tik aitzina, Cederna Garalur Elkarteak zerbitzu hori zabaltzen aritu da. Horrela, 

2021ean, Elkarteak:  

• Beintza-Labaien, Oitz, Donamaria, Bertizarana eta Urdazubiko eraikin 

sakabanatuak aurkitu eta seinaleztatzeko laguntza-eskabideak izapidetu zituen. 

• Geolokalizazioan antzemandako akatsak zuzentzen elkarlanean aritu zen Tracasa 

Instrumental-ekin.  

• Herri horietako metrobaserriko mapa diseinatzen lagundu zuen, baita 

bidegurutzeetako hainbat plaka eta seinale diseinatzen ere.  

• Eratsun, Saldias, Ezkurra eta Lesakako udalekin elkarlanean aritu zen plaka eta 

seinaleak diseinatzen.  

• Igantziko eraikin sakabanatuen mapa zuzendu zuen.  
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Aurrekoez gain, Babes Zibilak deitutako bilera batean parte hartu zuen, proiektuaren 

aurrerabidea aztertzeko eta hurrengo deialdien berri emateko.  

Mimukai Leitzako coworking-zentroa.  

Hasiera batean, Mimukai Leitzako ekintzailetza edo coworking zentro gisa sortu zen, 

nekazaritzako elikagaien sektoreari begira. Bestalde, Mimukairen planteamendua 

Larraun-Leitzaldeko beste eskualde-ekimen batzuekin batera garatu zen. Horren 

ondorioz, Mimukairen coworkinga eskualdeko garapen jasangarri integralaren ikuspegi 

batean kokatu zen. Ikuspuntu horretatik, Mimukaik, etorkizunean, Mendialdeko 

ekintzailetza-zentroen sare baten parte izanen da.  

Zehazki, Mimukairen kasuan, espazio horrek, nekazaritzako elikagaien katean zentratuta 

(beste arlo batzuk kanpoan utzi gabe), honako berrikuntza hauek proposatu zituen:  

• Talde-izaera: Arazo indibidualetarako irtenbide kolektiboak abian jartzea; besteak 

beste, lantoki kolektibo bat.  

• Sektore artekoa: nekazaritzako elikagaien kateko eragileen arteko lankidetza 

sustatu (ekoizpena, eraldaketa, merkaturatzea), eta sektorea bere osotasunean 

garatu.  

• Eskualdeko proiektua, Larraun-Leitzaldeara zabalik dagoena.  

Mimukai zerbitzu anitzeko espazio gisa dago pentsatuta, eta honako hauek jasotzen ditu 

bere baitan: lantegi komunitario bat; bulegoen coworkinga; prestakuntza-gelak.  

Ikuspegi integratzaile horren ondorioz, Leitzako Udalak Mimukaiko zerbitzuak eta 

gobernantza-eredua modu irekian diseinatu zituen. Horretarako, 2021ean parte hartzeko 

sistema zabal bat jarri zuen abian eskualdeko hamaika udalentzat. Prozesu horretan 

Cederna Garalur Elkarteak (Mimukairen talde eragileko kidea) modu erabakigarrian 

lagundu zuen.  

Zehazki, 2021ean Cederna Garalur Elkarteak honako lan hauek egin zituen:  

Leitzako Udalarekin koordinatu proiektuaren garapena kudeatzeko: 11 udalekin bilerak 

antolatu, jarraipena egiteko eta erabakiak hartzeko. Guztira, 17 bilera antolatu zituen.  

• Prozesu parte-hartzailea: 8 bilera antolatu, diseinatu eta horietan parte; guztira, 

230 parte-hartzaile.  

• Antzeko proiektuak bilatu. Proiektu horietara bisitak antolatu: Zaldibiako lantegia 

eta Sakanako hiltegi kolektiboa.  

• Mimukairen diseinurako 3 proposamen aztertu: lantegi kolektiboen betekizun 

teknikoak eta sanitarioak; forma juridiko publiko-pribatua; bulegoen espazioa 

antolatu.  

• Mimukai gauzatzeko proiektua prestatu.  

• Enpresa-plana idatzi.  

• Finantzaketa bilatu.  
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Mugikortasun jasangarria.  

Nafarroako Mendialdean gero eta interes handiagoa dago mugikortasun jasangarriko sare 

eta proposamenekiko. Bidaiariak garraiatzeko planen aldaketa edo ibilgailuak 

partekatzeko aplikazioak, aldi berean, erronka eta aukera komunak dira eskualde 

guztietarako.  

Bortzirien kasuan, Cederna Garalur Elkarteak bitartekari lanak egin zituen sektoreko 

enpresen eta udalen artean, konponbide bideragarriak bilatzeko:  

• 2021ean, Bortzirietako udalen eta garraio publikoko enpresa baten arteko bilera 

antolatu zen eta horretan parte hartu genuen, herrien arteko bidaiarien 

garraioaren egoera kritikoa azaltzeko eta alternatibak bilatzeko.  

• Horiez gain, 2021eko martxoan Kudea>Go! Enpresarekin lankidetzan aritu ginen 

autoaren erabilera partekatuko aplikazio hori Bortzirietako udalei aurkezteko.  

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, Joseneak bere instalazioak handitu zituen, bisitariei harrera egiteko gune 

berri batekin eta erakusketa-ibilbide bat antolatuz. Bisitetan erakusketa-panelak eta 

multimedia-elementuak gehitu zituen; horrela, bisitariek parkearen balioak beren kabuz 

ezagutzeko aukera izan zuten.  

Ekimen horrek Nafarroako Landa Berrikuntza Sozialaren saria jaso zuen 2021ean.  

Horrez gain, 2021ean Nafarroako Parlamentuaren bisita bat antolatu zen instalazioetara, 

eta proiektua hainbat saritara aurkeztu zen.  

Nagoreko eta Orozko gibel-urtegiak.    

Itoizko urtegiari lotutako bi proiektu enblematiko dira, Nafarroako Gobernuak eta Ebroko 

Konfederazio Hidrografikoak (CHE) bultzatutakoak.  

Orotz-Beteluko presa duela bederatzi urte amaitu zen, eta Nagorekoa, berriz, 2019an jarri 

zen martxan. 2021ean, Nagoreko presaren jolas-erabilera arautu zen, hondartzak eta 

bainu-eremuak kudeatzea eta zaintzea, ibilgailuak bertara iristea, informazio-guneak eta 

bestelakoak barne.  

Espazio horren Jarraipen Mahaiaren atal gisa, 2021ean Cederna Garalur Elkarteak 

bideragarritasun-plana idatzi zuen Artziko Jauregia taberna eta jatetxe, tokiko saltoki eta 

bilera-gela gisa gaitzeko. Azterlan hori eraikina birgaitzeko planaren zati da, eta 2023rako 

osatuta egon beharko du.  



 

105 

 

Horiez gain, Lantaldeak ‘Ermitauren Etxea’ izeneko proiektua idatzi zuen, Artziko 

hondartzan harrera-gunea irekitzeko, baita inguruneko paisaia-plan berezia egiteko ere.  

Nekazaritzako elikagaien azokak Pirinioaurreko arroetan.  

2021ean zehar, Cederna Garalur Elkarteak tokiko nekazaritzako elikagaien hainbat 

ekoizpen- eta merkaturatze-azoka antolatzen eta zabaltzen lagundu du:  

• Urrotz-Hiria: San Martineko azoka tradizionalak eta Jasangarritasunaren Azoka, 

irailaren amaieran.  

• Agoitz:  “Agoizko zokoak”, Irati Bizirik plataformak sustatuta, irailean eta 

abenduan.  

Otsagabiko autokarabanentzako gunea.  

2021ean bilerak egin ziren herrian autokarabanentzako aparkaleku pribatu bat sortzea 

aztertzeko. Prozesu horretan parte hartu zuten Otsagabiko Udalak, Cederna Garalur 

Elkarteak, GuPirinioak, Osate kanpinak, autokarabanetako turismoko Tximeleta Elkarteak 

eta proiektuan interesa zuen ekintzaile batek.  

Ondarearen Europako jardunaldiak.  

Ondarearen Europako Jardunaldiak Europako Kontseiluak sustatu zituen 1985ean, eta 

1999an elkarrekin antolatu zuten Kontseiluak eta Europar Batasunak. Nafarroan, 

jardueren antolaketa Nafarroako Gobernuko Kultura, Kirola eta Gazteria Departamentuak 

koordinatzen du. 

2021ean Nafarroako Mendialdeko 11 herrik bat egin zuten ekimen horrekin. Cederna 

Garalur Elkarteak ondoren aipatzen diren ekintzak antolatzen, koordinatzen eta zabalpena 

egiten lagundu zuen:  

• Agoitzen, Zalurribarko San Salbatore monasterioan esku hartzeko proposamenari 

buruzko hitzaldia, eta bisita gidatua.  

• Eslaban, bisita Eslabako Santa Criz aztarnategiko interpretazio-zentrora.  

• Xabierren, “Lacho Drom/Bide ona” ikuskizuna; mendeetan zehar giza migrazioei 

buruz hausnartzen du.  

• Ledean, erromatar hiribilduaren aurkikuntzaren mendeurrenaren ospakizuna: 

aztarnategira eta kontserbatutako arkeologia-hondakinetara bisita gidatua.  

• Zangozan, Zangozako “Estudianta” jota zaharraren inguruko lantegia; “Carlos 

Vianako Printzea, 1421-1461” erakusketaren inaugurazioa, eta artea kalean 

“Poema” ikuskizunarekin.   

Pirinioaurreko arroei buruzko turismo-sustapena.  

2021ean, Cederna Garalur Elkarteak Pirinioaurreko Arroetan duen Eskualdeko Garapen 

Agentziak ondoren aipatzen diren ekintza horietan lagundu zuen eskualdeko turismoa 

sustatze aldera:  
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• Pirinioaurreko arroen eta Zangozako, eta Pirinioaurreko eta Pirinioetako haranen 

mapa-gida turistikoak argitaratu, Nafarroako Gobernuko Turismo Zuzendaritza 

Nagusiaren eskutik.  

• Pirinioetako galtzada erromatarraren webgunearen garapena 

(www.calzadaromanadelpirineo.eus).  

• Artzibarko bidezidorren liburuxka-mapa sortu.  

• “Erromantzatua berrezagutuz sarea” proiektuan lagundu, QR panelen garapenean 

parte hartuz, baita web orrian eta turismo-liburuxka baten diseinuan ere.  

• Agoizko zubiko interpretazio-mahaiak berritu; Irunberriko Iturbidero iturria.  

• Arbaiungo Iso begiratokiko interpretazio-kartel geologikoak eta hegazti-

faunarenak berritu.  

• “Historia duten Lekunberriko lekuak”, Irunberriko Udalaren proiektua toponimia 

zabaltzeko eta geolokalizatzeko. 

Bestalde, Agentziak hainbat hedabideri harrera egin zien eskualdeko ondare aberastasuna 

zabaltzeko. Jarduketen artean, nabarmentzekoak dira, besteak beste, “Aquí la Tierra” 

telesaioan enpresei egindako elkarrizketak, eta Diario de Noticias egunkarian 

argitaratutako Pirinioetako despopulazioari buruzko erreportaje berezia.  

Horiez gain, Agentziak Gazteentzako Ondare Elkartearekin eta Untzitiko eta Urraulgoitiko 

Udalekin lankidetzan jardun zuen rap-bideo baten edizioan, gazteak ondarearen eta 

despopulazioaren inguruan kontzientziatzeko. Bideoa Youtuben dago ikusgai:  

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

Pirinioaurreko haitzarteen turismo-kudeaketan.  

Arbaiungo (Erromantzatua) eta Irunberriko haitzarteak edertasun handiko baliabide 

turistiko oso ezagunak dira. Azken aldian bisitari asko bildu direnez, udalek kontrol-, 

sarbide- eta aparkaleku-neurriak ezarri behar izan dituzte.  

2021ean, Cederna Garalur Elkarteak udalei lagun egin zien honako jarduera hauek 

garatzen:  

• Erromantzatua: Arbaiungo haitzartea:  

o Nafarroa Ezagutu Sarearen bidez “Erreserba Zentral”eko sistema bat abian 

jartzea, espazio horretan edukiera mugatzeko eta kontrolatzeko.  

o “REDescubriendo Romanzado” izeneko proiektua garatzea, ingurunearen 

turismo-masifikazioa murrizteko.  

o Usungo aparkalekua eta Erromantzatuko leku berezietarako sarbidea 

arautzen dituen ordenantza idaztea.  

• Irunberri:  Irunberriko haitzartea.  

o “Soinu-paisaiak” proiektua definitzea, ingurune horrekiko 

sentsibilizatzeari buruzkoa.  

Horiez gain, Cederna Garalur Elkarteak naturagune horiek mantentzeko eta kudeatzeko 

laguntza-eskaerak aurkeztu zituen. Laguntza horiek Nafarroako Gobernuak finantzatu 

https://www.calzadaromanadelpirineo.eus/eu/
https://www.youtube.com/watch?v=jAHBRpcjEJs
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zituen % 90ean, eta 19.400 €-koak izan ziren Arbaiun eta Benasako haitzarteen kasuan, 

eta 17.883 €-koak Irunberriko haitzartearen kasuan.  

Pirinioaurreko kultura-agenda eta turismo-agenda 

Pirinioaurreko Arroen Garapenerako Agentziak eskualdeko herrietako kultura- eta 

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. Ondoren, 

agiria posta elektronikoz igortzen du.  

2021ean 30 aldizkari argitaratu eta banatu ziren.  

Pirinioetako ekintzailetza-zentroak  

2020tik, Pirinioetako Planaren bitartez, hainbat coworking-zentro ari dira abian paratzen 

ekintzaileei harrera egiteko; horretarako, gaur egun erabiltzen ez diren  espazio publikoak 

egokitzen ari dira.  

2021ean, Cederna Garalur Elkartea Aribeko “patatera” zaharrean zabaldutako lehen 

zentroaren inaugurazio ofizialean izan zen.  

Gainera, 2021ean, Zaraitzuko Garapen Agentziak neurriaren eraginpean dauden udalekin, 

Nasuvinsarekin eta Gupirinioarekin batera parte hartu zuen Otsagabiko ‘patatera’ 

zaharraren eraikinean eta Ezkarozeko Errementari eraikinean zentro berriak sortzeko 

bileretan.  

Pirinioetako plana.  

2020az geroztik, Cederna Garalur Elkarteak hitzarmena du Proiektu Estrategikoen 

Zuzendaritza Nagusiarekin (PEZN), Pirinioetako Planaren urteko jarduera-egitasmoa 

dinamizatzeko eta horren jarraipena egiteko. Plan horrek bere baitan biltzen ditu, aldi 

berean, Pirinioetako gizarte- eta ekonomia-garapenarekin lotura duten eragile publikoak 

eta pribatuak.  

Hitzarmen horren barnean, Cederna Garalur Elkarteak bi teknikari jarri ditu Gu Pirinioa 

ekimenean lanean, Pirinioetako Planaren koordinazio-taldean. Turismoan eta toki-

garapenean adituak diren horiek hainbat lan-mahai koordinatzen dituzte.  

Bestalde, Cederna Garalur Elkarteak laguntza teknikoa ematen dio Gu Pirinioa ekimenari 

urteko ekintza-plana dinamizatzen, Elkartearen teknikarien eta eskualdeko garapen-

eragileen bitartez. Jarraian, egindako lanak aipatzen dira:  

Pirinioetan lan egiten duten agenteen arteko adiskidetze-jardunaldia.  
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Azaroaren 17an Ariben egindako topaketa. Aezkoa, Erronkari eta Zaraitzuko garapen-

agenteek parte hartu zuten. Gupirinioak sustatutako ekitaldia Proiektu Estrategikoen 

Zuzendaritza Nagusiaren, GuPirinioaren eta Cederna Garalur Elkartearen arteko 

komunikazioa eta sinergiak hobetzeko asmoz sortu zen.  

Pirinioetako Planarekin lotura duten laguntzak aurkezteko bilerak.  

Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusiak, Nasuvinsak eta Gupirinioak antolatuta, bi 

bilera egin ziren abuztuan eta irailean. Cederna Garalur Elkarteak aurkezpenetan esku 

hartu zuen.  

Pirinioetako Planari atxikitako toki-erakundeentzako laguntzen deialdia, tokiko 

garapen jasangarriko proiektuetan eta Pirinioetako Planarekin lotura duten 

ekintzetan inbertsioak egiteko.  

Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusiak, Nasuvinsak eta Gupirinioak laguntzen 

deialdiak aurkezteko antolatutako bileretan parte hartu genuen.  

Zaraitzu Ibarreko 11 proiekturen eta Erronkari Ibarreko 13 proiekturen dokumentazioa, 

formularioak, memoriak eta bideragarritasun-planak prestatzen lagundu:  

• Zaraitzu Ibarreko Batzarra:  

o Erremendiko garapen-proiektua.  

o Abodiko terraza estali.  

o Otsagabia: Koleto Etxea egokitu. 

o Ezkaroze: Arriola errota egokitu. 

o Jaurrieta: hilerriko kalea egokitu; ikus-entzunezkoen aretoa prestatu.  

o Orontze: karpak ekitaldietarako prestatu; uren saneamendu-sarea hobetu.  

o Espartza Zaraitzu: elikadura-subiranotasuneko proiektua abian jarri.  

o Gorza: Aterpea 

o Uskartze: pilotalekuaren estalkia egokitu.  

o Galoze: udaletxea birgaitu; bidezidorrak egokitu.  

• Erronkari Ibarreko Batzarra:  

o zuntz optikoa hedatzeko azpiegitura-proiektua finantzatu.  

o Irati Irratia.  

o Izaba:  udal-zinema.  

o Uztarroze: udal-eraikina zaharberritu.  

o Urzainki: askaldegi-gunea egokitu; zentral hidroelektrikoa.  

o Erronkari:  Zaltua ostatua egokitu; belaunaldien arteko aisialdirako 

zentroa garai bateko eskoletan.  

o Burgi : bainu-eremua handitu.  

o Bidankoze: mendi-ibilietarako, eskaladako eta BTTrako zentroa.  

• Pirinioaurrea:  

o Artzibarren eta Saragueta eta Azparren kontzejuetan inbertitzeko 

proiektuak.  

o Gastuetarako proiektuak Lakabe eta Nagore Kontzejuetan.  
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Pirinioetako Planaren barnean, ekintzailetzan inbertitzeko laguntzen deialdia.  

• 8 proiektu pribaturen dokumentazioa, formularioak, memoriak eta 

bideragarritasun-planak prestatzen lagundu.  

• 3 proiektu justifikatzeko fasean izapideak egin.  

Pirinioetako Mahaiko enplegu-lantaldea.  

• Enplegu-lantaldearen koordinazio-bileretan parte hartu.  

Lekukoa - Pirineo Mentor proiektua.  

Enplegu-lantaldeari lotutako proiektua, Pirinioetan ekonomia-jarduerak bultzatzeko, 

errelebo-egoeran dauden negozioak edo desagertuta zeuden oinarrizko jarduerak 

identifikatuz eta belaunaldien arteko errelebo-modu berriak aztertuz.  

Elkarteak Emplea Fundazioarekin lankidetzan jardun zuen lankidetzan zonaldean 

erreleboa behar zuten negozioen diagnostiko-planean, eta belaunaldi-erreleborako 

hurbilketak partekatu zituen Elkartearen berezko proiektuekin. Era berean, Cederna 

Garalur Elkarteko Pirinioetako garapen-agenteek Emplea Fundazioak antolatutako 

negozio-erreleboari buruzko prestakuntzan parte hartu zuten, azaroaren 26an eta 30ean 

eta abenduaren 1ean.  

Pirinioetan ekintzailetza-erakargune bat sortu.  

Pirinioetako enplegu-mahaiaren barnean, ekimen honek asmoa du Pirinioetako pertsonen 

ekosistema kooperatiboa garatzea, enpresa-zentroen edo coworkingaren inguruan.  

Horrez gain, lau proiektu abian jartzen lagundu nahi da. Ekimena Olatukoop sarearen 

bidez dinamizatzen da.  

Cederna Garalur Elkarteak zonako lurralde-diagnostikoa egiten lagundu zuen. Halaber, 

urriaren 4an proiektuaren aurkezpen batean parte hartu zuen Elkarteak; horretan, 

Pirinioetako ibarretan ekintzailetzan funtsezkoak diren pertsonen eta erakundeen 

harremanen mapa bat zehaztu zen.  

Pirinioetako enplegu-poltsa.  

Pirinioetako ekintzailetza-mahaiaren barnean garatutako ekimena da; dokumentu 

honetako dagokion atalean garatu da.  

Piriniotar behi-arrazaren XXXIII. lehiaketa eta Piriniotar behi-

arrazaren IV. argazki-lehiaketa. 

Baztango Udalak eta Aspina-Conaspik antolatutako azoka hori behi-arraza horren 

inguruan antolatzen den garrantzitsuenetako bat da. Tamalez, COVID-19ak eragindako 

egoeraren ondorioz, 2021ean azoka berriro bertan behera utzi behar izan zen.  

Hala ere, INTIAk eta Nafarroako Txahala deiturak erositako ekipamendua aurkezteko 

jardunaldi bat antolatu zen uztailean.  
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Halaber, argazki-lehiaketari eutsi zitzaion. Kasu horretan, Cederna Garalur Elkarteak 

lehiaketaren oinarriak prestatzen eta ekitaldira aurkeztutako argazkiak biltzen eta 

prestatzen lagundu zuen.  

Plazaolaren plan estrategikoa.  

2022an, Plazaolako Turismo Partzuergoak plan hori jarri du abian, epe labur eta ertainean 

Mendialdeko estrategia-esparrua eta turismo-eredua zehazteko.  

Plan Estrategiko hori maiatzean abiatu zen, udaberri eta uda artean eskualdean turismo-

sektorearen analisia eta diagnostikoa garatu zuen talde eragile bat eratuta. Ondoren, iraila 

eta azaroa bitartean, prozesu parte-hartzaile bat jarri zen abian.  

Cederna Garalur talde-eragilearen parte da, eta aipatutako eginkizunak betetzen ditu. 

Horiez gain, 2020an prozesu parte-hartzaileko hiru bileratan egon da.  

Sakanako Behatoki Sozioekonomikoa.  

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 Garapen 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, sindikatuek, elkarteek 

eta beste eragile sozioekonomiko batzuek.  

Erakunde horretako kide gisa, 2021ean Cederna Garalur Elkarteak urtean burutu 

beharreko ekintzei buruzko erabaki-foroan parte hartu zuen.  

Sanakanako merkataritza-mahaia.  

Sakanako Garapen Agentziak bultzatuta, ekimenaren helburua Sakanako tokiko 

merkataritza mantentzea eta lehiakortasuna sustatzea da, enplegua sortzeko eta 

eskualdeko herrietako bizi-kalitatea hobetzeko tresna gisa.  

Horrela, Sakanako Merkataritza Mahaiak lan-ildo hauek zehaztu zituen: ekintzailetza eta 

belaunaldien arteko erreleboa; beste sektore batzuekiko eta, oro har, gizartearekiko 

lankidetza indartu; lehiakortasuna hobetu, prestakuntzaren, modernizazioaren eta 

berrikuntzaren bidez.  

Cederna Garalur Elkartea Mahaiko kidea da, eta lantaldearen idazkaritza- eta koordinazio-

eginkizunak betetzen ditu.  
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Tokiko Agenda 21 

Tokiko Agenda 21 udalaren garapen-plan bat da, integrazioan oinarrituta, ingurumen-, 

ekonomia- eta gizarte-politiken inguruko irizpide jasangarriak biltzen dituena. Garapen-

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-Erroibar-Aezkoa, Mendialdea, Bidasoa eta Zangozerria) esku 

hartu dute haien udalerrietako Tokiko Agenda 21etan.  

Horien eginkizunak dira: deialdia zabaldu, proiektuak aztertu eta balioetsi, proiektuak 

aurkeztu eta bideratzeko aholkularitza eman, kontratazio mahaietan parte hartu, udal-

ordezkariekin bilerak egin.  

2021ean, Cederna Garalur Elkarteak proiektu horietan lagundu zuen:   

• Tokiko Agenda 21, Agoitz.  

o Tokiko Agenda 2030 onartzea, Garapen Agentziaren laguntzarekin. 

o Agoizko Udalaren komunikazio-, informazio- eta partaidetza-plana. 

o Agoizko Jubilotekaren zerbitzuak.  

• Iratiko Mankomunitatearen Tokiko Agenda 21.  

o Urrotz Hiriko Jasangarritasunaren Azoka.  

• Tokiko Agenda 21, Bortziriak.  

o Tokiko Agendetako tokiko ekintza-planetarako laguntzak: prozesu parte-

hartzailerako laguntza 2021eko martxoan, eta aktak jasotzea.  

o Bortzirietako elikadura-sistemaren diagnostikoa: proiektua izapidetu, 

jarraipena egin eta justifikatzea.  

o Lesaka. Bidasoako bide berdeko tarte bat hobetu: proiektua izapidetu, 

jarraipena egin eta justifikatu. 

• Zangozerriko Hondakinen Mankomunitatearen Tokiko Agenda 21 

o “Hilvanes Verdes” proiektua, herritarren artean birziklatze-ohiturak 

hobetzeko informazio- eta sentsibilizazio-ekintzak.  

o Beheko sareko uraren kudeaketa modernizatzea Ledean.  

• Tokiko Agenda 21, Zangoza:  

o Jasangarritasunerako espazioak Zangozan, 2021.   

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 urte batzuetan bezala, 2021ean Cederna Garalur Elkarteak aktiboki lagundu zuen 

ekitaldia antolatzen, enpresa ekoizleen eta artisautzakoen artean deialdia kudeatuz eta 

koordinatuz: enpresak ekitaldian izena eman, parte-hartzaileen erregistroa eguneratu.  
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Trail Grazers Bid. 

Lursareak (Lurraldearen eta Iraunkortasunaren Nafarroako Agentzia) esku hartzen duen 

Europako proiektu bat da. Proiektuak Nafarroako Xplora Sareko naturaguneak babesteko 

da baliagarria, eta landa-erkidegoetako inbertsio publikoen eta pribatuen itzulera 

ekonomikoa, turistikoa edo ingurumenekoa neurtzeko helburua du. Horrela, 

naturaguneak kudeatzeko planak garatu nahi dira, datu errealetara egokituta.  

Cederna Garalur Elkartea Lantalde Estrategikoko kidea da. 2021ean, ekintza horietan esku 

hartu zuen:  

• Lantaldearen 3 koordinazio-bilera.  

• Turismoari eta industria-ondareari buruzko jardunaldia Plazaolako Bide 

Berdearen inguruan. Ekitaldi horretan hainbat adituk esku hartu zuten, eta 

arratsaldean industria-instalazioetara bisita gidatua egin zuten.  

• Turismoa merkaturatzeari eta sektoreko enpresen ezagutzari buruzko 

prestakuntza antolatzea Mendialdean.  

• Proiektua zabaltzeko spot bat grabatzea, hemen eskuragarri: 

https://www.youtube.com/watch?v=QAuy_jkPFN4&t=1s 

Turismo- eta kultura-proiektuak Petilla Aragoin.  

Duela zenbait urtetik hona, Petilla Aragoiko Udala hainbat ekimen garatzen ari da Santiago 

Ramón y Cajal Medikuntzako Nobel saridunean oinarritutako turismo-produktu bat 

garatzeko. Cederna Garalur Elkarteak Zangozerrian duen Agentziak laguntza teknikoa eta 

komunikazio-arlokoa ematen die ekintza horiei, eta hauek izan ziren 2021ean:  

• Nobel Hirien Europako Sarea: Nobel Sariek sorterri izan dituzten landa-

eremuetako herriak senidetzeko proiektua. Sare horretako partaide dira Luarca 

(Asturias) eta Petilla Aragoi (Nafarroa), eta Italiako Corteno Golgi herriarekin 

harremanetan daude.  

• Santiago de Ramón y Cajal jaio zela 170 urte bete direla-eta, “Anitz dugu esateko 

Santiago Ramón y Cajal jaunari buruz, 1852/2022”.  

• “Las Mariposas del Alma” (“Arimako tximeletak”), 2021eko maiatzean egin zen 

zientzia- eta kultura-jaialdia.  

Gainera, bai Udala, bai Garapen Agentzia Nafarroako Gobernuak zientzialariaren 

jaiotzaren ehun eta hirurogeita hamargarren urteurrenaren inguruko ekitaldi guztiak 

koordinatzeko sortu zuen “Cajal taldea” izenekoaren kideak dira.  

Turismo Guneak kudeatzeko Unitateak (TGKU).  

2018-2025 aldirako Nafarroako Turismoko Plan Estrategikoak honela definitzen ditu 

TGKUak (Turismo-Guneak Kudeatzeko Unitatea): turismo-eskaintza, -kalitatea eta -

lehiakortasuna hobetzeko tokiz gaindiko lurralde-tresnak dira.  

https://www.youtube.com/watch?v=QAuy_jkPFN4&t=1s
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Datozen urteetan, TGKU bakoitzak plan estrategiko bat landu beharko du, eta plan 

horretan oinarrituko da Xedeko Turismo Jasangarritasuneko Lurralde Plana. Era berean, 

plan horiek Europako Next Generation funtsek finantzatzen dituzten deialdietara aurkeztu 

ahal izanen dira. Izan ere, Nafarroako Gobernuak TGKUen planen barruan jasoko diren 

turismo-proiektuak bakarrik lagunduko ditu diruz. Horretarako, 22 milioi eurorainoko 

finantzaketa-lerro europarra du.  

Beste berrikuntza bat da TGKUen turismo-egitasmoetarako funtsen kudeaketa tokiko 

ordezkaritza-erakunde batek (partzuergoek edo garapen-agentziek, kasurako) koordinatu 

beharko duela.  

Nafarroan zortzi TGKU eremu finkatu dira, horietako lau Nafarroako Mendialdean:  

• Pirinioak  

• Pirinioaurrea eta Zangozerria   

• Baztan-Bidasoa   

• Plazaola-Sakana-Ultzamaldea 

Cederna Garalur Elkarteak inplikazio-maila desberdina du barruti bakoitzean, kontuan 

hartuta: zonaren ezaugarriak, erakunde kudeatzailerik ote dagoen, eta turismo-

garapenerako planak ote dauden.  

Pirinioetako TGKUa  

Pirinioetako Mahaiko udalerri guztiak eta Esteribar hartzen ditu barne. Kudeaketa 

Batzorde Teknikoa Nafarroako Gobernuko Turismo Departamentuko teknikariek, tokiko 

lau ordezkarik eta Nafarroako Gobernuak kontratatutako koordinatzaile batek osatzen 

dute.  

Kasu honetan, Cederna Garalur Elkarteak Pirinioetako TGKUen prestakuntza-bileretan 

parte hartu zuen, eta zonaldean egiten ari diren proiektuen berri eman zuen. Ondoren, 

bileren egunak eta edukiak jaso ditugu:  

• 2021/10/05. Aurrez aurrekoa. Pirinioetako TGKUaren eta Turismo 

Jasangarritasunerako Planen aurkezpena.  

• 2021/11/15. Online. TGKUen estrategia garatzeko hiru urteko planaren, plan 

horren faseen eta horiek garatuko dituzten enpresen berri ematen zen.  

• 2021/11/22. Aurrez aurrekoa. Herritarrei eta agenteei irekitako saio parte-

hartzailea, hasierako AMIA azterketa egiteko helburuarekin (‘Meridiano 0’ 

enpresaren laguntza teknikoarekin).  

• 2021/12/27. Pirinioetan garatzen ari diren proiektuak laguntza teknikoari 

aurkeztu.  

Pirinioaurreko eta Zangozerriko TGKUa  

Cederna Garalur Elkarteak eta eskualde horietako udal nagusiek eskatuta sortu zen. 

Horrela, Pirinioaurreko eta Zangozerriko TGKUak bi garapen-agentzien udalerri guztiak 

hartzen ditu, Orotz-Betelu eta Artzibar izan ezik, horiek Pirinioetako TGKUan baitaude.  
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Kasu honetan, lantalde teknikoa honako hauek osatzen dute: Nafarroako Gobernuko 

Turismo Departamentuko teknikariek, Cederna Garalur Elkarteak Pirinioaurrean eta 

Zangozerrian dituen garapen-agentziek, lau udalek eta koordinatzaile batek.  

Gainera, udal gehienek, Cederna Garalur Elkartearekin batera, pertsona bat kontratatzea 

onartu zuten, TGKUaren proiektuak dinamizatu, kudeatu eta koordinatzeko. Ildo horretan, 

Cederna Garalur Elkarteak zerbitzua finantzatzeko eredua ere proposatu zuen.  

Azkenik, 2021ean Zangozerriko eta Pirinioaurreko Xedeko Unitatearen Plan Estrategikoa 

lantzen hasi ginen. 

Turismo-kontseilua  

Turismo Zuzendaritza Nagusiak koordinatutako lan-mahaia da, eta bertan Nafarroako 

turismo-sektorea dinamizatzen diharduten eragile guztiek parte hartzen dute; besteak 

beste, enpresa-elkarteek, tokiko ekintza-taldeek edo turismo-partzuergoek.  

Cederna Garalur Elkarteak, Turismo Kontseiluko kide den aldetik, erakunde horrek 

2021eko ekainean eta azaroan egin zituen bileretan parte hartu zuen.  

Uztarrozko kooperatiba.  

2021ean, Erronkariko Garapen Agentziak aholkularitza eman zion uztarroztar talde bati 

herrian kontsumo-talde bat eta denda bat ezartzeko ekimen baten bideragarritasun 

ekonomikoaren eta fiskalitatearen inguruan. Oraingoz, Zuberrieta Elkartea sortu da. 

Elkartearen hasierako helburua beharrizana asetzea eta herriko bizimodua hobetzea da.  

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-eragile 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-erakundeen 

lankidetza du, baita Tokiko Ekintza Taldeena ere.  

2021ean, Cederna Garalur Elkarteak:  

• Sarearen bilera teknikoetan esku hartu zuen.  

• Burgiko udalari eta Erronkari Ibarreko Batzarrari lagundu zien naturaguneak 

eguneratzen.  
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• Bidankozeko udalari lagun egin zion BTT espazioarekin bat egiten.  

• Aholkularitza eman zion Urrozko Udalari Leurtzako urtegietako ingurumen-

hezkuntzako langileak kontratatzeko.  

• Zubietako Udalarentzako laguntza-eskabidea izapidetu zuen, Zubieta Errota 

ekomuseora sartzeko pasabidea egokitzeko.  

• Bidasoako Bide Berdean, Montoia tunelaren argiztapen-sistema berritzeko eta 

Lesakan, Igantzin, Sunbillan eta Donezteben hesiak jartzeko laguntza-eskabidea 

izapidetu zuen.  

• Beste atal batzuetan aipatu den moduan (ikus “Haitzarten turismo-kudeaketa”), 

Arbaiungo haitzartera sartzeko erreserba-zentrala jarri zuen martxan.  

• Irunberriko haitzarteko “Soinu-paisaiak” eta Erromantzatuko “REDescubriendo” 

proiektuetarako laguntza-eskabideak aurkeztu zituen.  

• Iratiko Natura Bidea eta BICIMUGI ibilbidea Urrotz-Hirian barrena lotzen dituen 

bidezidorrerako laguntza-eskabidea aurkeztu zuen.  

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. Blogak aldizka eguneratzen dira, eta 

bertan jasotzen diren berriek laguntzak eta dirulaguntzak, eskualdeko jardunaldiak eta 

ekitaldiak, berriak, ikastaroak eta bestelakoak jasotzen dituzte.  

Blog horien kudeaketak berrikuntzak bilatzea, horiek sailkatzea eta hedabide batean edo 

gehiagotan argitaratzea, berrikuntzak bilatzea eta sailkatzea eta blogean argitaratzea 

dakar. Ondorengo URLetan kontsulta daitezke: 

http://sanguesaylabajamontana.blogspot.com/, 

https://patrimonioculturalbajamontana.blogspot.com/ eta 

https://interesanteparasanguesaybajamontana.blogspot.com/ .  
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CEDERNA GARALUR ELKARTEA. 2021. URTEA 

   

2021. EKITALDIKO GALERA ETA IRABAZIEN KONTU LABURTUA 
   

   

 2021 2020 

1. Elkartearen jardueraren diru-sarrerak 1.110.572,04 1.007.218,37 

a) Afiliatuen eta bazkideen kuotak 498.965,50 397.807,63 

d) Ekitaldiko soberakinari egotzitako dirulaguntzak 604.556,00 609.410,74 

e) Ezohiko diru-sarrerak 7.050,54 0,00 

Hornidurak -77.225,43 -105.232,81 

8. Langileen gastuak -894.495,52 -770.261,52 

9. Ustiapenaren bestelako gastuak -102.732,66 -92.763,64 

10. Zuzkidura-soberakinak -24.332,04 -24.543,62 

A.1) JARDUERAREN SOBERAKINA 11.786,39 14.416,78 

15. Finantza gastuak -10.800,78 -13.393,11 

18. Finantza tresnen narriadura eta besterentzeagatiko emaitza -985,61 -1.023,67 

A.2) FINANTZA ERAGIKETEN SOBERAKINA -11.786,39 -14.416,78 

A.3) ZERGA AURREKO SOBERAKINA 0,00 0,00 

A.4) EKITALDIKO SOBERAKINEAN AITORTUTAKO ONDARE 
GARBIAREN ALDAKUNTZA 0,00 0,00 

   

B) Ondare garbiari zuzenean egotzitako sarrerengatiko eta 
gastuengatiko ondare garbiaren aldakuntzak.   

1. Jasotako dirulaguntzak 358.353,92 312.285,77 

B.1) AITORTUTAKO SARREREN ETA GASTUEN ONDARE 
GARBIAREN ALDAKUNTZA 358.353,92 312.285,77 

   

C) Ekitaldiko soberakinaren birsailkapenak.   

1. Jasotako dirulaguntzak (321.061,59) (256.868,11) 

C.1) ONDARE GARBIAREN ALDAKUNTZA, SOBERAKINAREN 
GAINEKO BIRSAILKATZEENGATIK -321.061,59 -256.868,11 

   

D) ONDARE GARBIARI (B.1 + C.2) ZUZENEAN EGOTZITAKO 
SARRERENGATIKO ETA GASTUENGATIKO ONDARE 
ALDAKUNTZAK 37.292,33 55.417,66 

F) AKATSENGATIKO DOIKUNTZAK -233,79 -304,24 

G) ALDAKUNTZAK FUNDAZIO ZUZKIDURAN EDO 
ELKARTEAREN FUNTSEAN 12.759,46 105.586,13 

EKITALDIKO GUZTIZKO EMAITZA, ONDARE GARBIAREN 
ALDAKUNTZA (A.4+D+E+F+G+H) 49.818,00 160.699,55 
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DERNA GARALUR ELKARTEA. 2021. URTEA 

   

BALANTZE LABURRA 2020. EKITALDEA IXTEAN 

   

   

 2021 2020 

A) ACTIBO EZ KORRONTEA                                                                                                                                                       354.531,14 375.866,49 

I. Ibilgetu ukiezina                                                                      378,88 496,74 

III. Ibilgetu materiala                                                                      342.692,54 362.924,42 

V. Epe luzerako inbertsioak taldeko enpresetan eta Elkartuetan, epe 
luzera                                                            5.206,00 5.206,00 

VI. Epe luzerako finantza-inbertsioak                                                                                                                                                                      6.253,72 7.239,33 

B) AKTIBO KORRONTEA                                                                                                                                                              6.426.828,61 6.128.172,14 

II. Merkataritza-hartzekodunak eta kobratzeko beste kontu batzuk 6.394.508,18 6.097.074,50 

VI. Epe motzerako aldizkakotzeak                                                                                                               708,12 2.562,86 

VII. Esku-dirua eta bestelako aktibo likido baliokideak                                                                                                  31.612,31 28.534,78 

GUZTIRA OROKORRA (A+B) 6.781.359,75 6.504.038,63 

   

   

   

 2021 2020 

A)ONDARE GARBIA                                                                                                                                                              596.778,93 546.960,93 

A1) Funts Propioak                                                                                 261.464,67 248.939,00 

I. Fundazio-zuzkidura/Gizarte-Funtsa 681.267,75 668.508,29 

II. Erreserbak -419.803,08 -419.569,29 

A3)Diru laguntzak, dohaintzak eta jasotako ondareak                                     335.314,26 298.021,93 

B) PASIBO EZ KORRONTEA                                                                                                                                                      262.069,08 295.487,31 

II. Epe luzerako zuzkidurak                                                                                                                                                     179.576,79 212.995,02 

   1. Kreditu-erakundeekiko zorrak 178.803,79 212.222,02 

   3. Beste finantza-pasibo batzuk. Fidantzak 773,00 773,00 

III. Epe luzerako zorrak taldeko enpresekin eta enpresa                                    82.492,29 82.492,29 

C) PASIBO KORRONTEA                                                                                                                                                              5.922.511,74 5.661.590,39 

III. Epe motzerako zorrak                                                                                                                                   72.101,47 54.343,84 

   1. Kreditu-erakundeekiko zorrak 72.101,47 54.343,84 

V. Onuradunak - Hartzekodunak 10.309,23 705.944,49 

VI. Merkataritza-hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk                                                  5.840.101,04 4.901.302,06 

   1. Hornitzaileak 19.117,55 9.158,14 

   2. Bestelako hartzekodunak 5.820.983,49 4.892.143,92 

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) 6.781.359,75 6.504.038,63 
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CEDERNA GARALUR ELKARTEA 

2022ko DIRU SARREREN AURREKONTUA ETA 2021an GAUZATUTAKOA 
 

  

2021ko 
AURREKONTUA 

2021ko 
GAUZATUTAKOA 

2022ko 
AURREKONTUA 

 

DEIALDIAK / NGrekiko HITZARMENAK 294.203,15 300.566,24 292.288,42 
 

NEZ/TGE 155.650,00 155.650,00 155.650,00 
 

PIRINIOKO MAHIA  100.000,00 99.066,05 95.000,00 
 

BERDINTASUNA 0,00 2.000,00 3.000,00 
 

NGrekiko HITZARMENA 0,00 28.800,00 0,00 
 

NINA CARASSO FUNDAZIOA-AKIAK EHUNTZEN 22.000,00 15.050,19 7.057,42 
 

INNOVA SOCIAL  16.553,15 0,00 0,00 
 

MENDIALDEAN EKONOMIA SUSPERTZEKO PLANA 0,00 0,00 31.581,00 
 

ELKARTEKIDEEN KUOTAK ETA LAGUNTZAK 502.043,09 498.965,50 399.030,00 
 

ELKARTEKIDEEN KUOTAK 502.043,09 498.965,50 399.030,00 
 

JARDUERA ETA ZERBITZUENGATIKO DIRU 
SARRERAK 0,00 7.050,54 0,00 

 

ELKARTEKIDEEN KUOTAK 0,00 7.050,54 0,00 
 

EUROPAKO FUNTSAK 290.285,77 303.989,76 525.364,45 
 

LGP PROIEKTUAK 290.285,77 303.989,76 525.364,45 
 

FUNTZIONAMENDU GASTUAK 233.550,44 233.550,44 211.447,19 
 

LGP-LANDIKETZA 56.735,33 42.449,85 0,00 
 

LGP- LEHEN SEKTOREA   16.138,06 55.426,05 
 

LGP-HARTU LEKUKOA   11.851,41 58.491,21 
 

LGP-ESTRATEGIA   0,00 200.000,00 
 

BESTE PROIEKTU BATZUK 0,00 0,00 0,00 
 

INTERREG-EDERBIDEA   0,00   
 

APLICACIÓN DETERIORO  INSTR. 
FINANCIEROS:START UP 0,00 0,00 0,00 

 

DIRU SARRERAK GUZTIRA 1.086.532,01 1.110.572,04 1.216.682,87 
 

    
 

*** 2021ko kuoten kopurutik = 511,724,96 €-tik, 498,965,50 € aurrekonturako izanen da, eta gainerakoa, hau da 141,084,91 € erakundearen 
zuzkidura-erreserbarako izanen da. 

 

*** 2021ko kuoten AURREIKUSPEN kopurutik = 540,114,91 €-tik, 399,030 aurrekonturako izanen da, eta gainerakoa, hau da 141,084,91 
erakundearen zuzkidura-erreserbarako izanen da. 
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I. LANGILEEN GASTUAK 858.630,12 894.495,52 870.200,32

I.1 Soldatak eta lansariak eta gizarte-segurantza 858.630,12 894.495,52 870.200,32

II. ORDEKARITZA GASTUAK ETA JOANETORRI ENGATIKO GASTUAK 50.120,30 35.253,79 39.852,42

II.1 Ordezkaritza eta publizitatea 17.000,00 2.079,02 5.000,00

II.2 Desplazamientos y representación 33.120,30 33.174,77 34.852,42

TEJE (Agentziak) 13.289,63 15.426,67 16.473,33

LGP- Funtzionamendu-gastuak 2014-2020 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Proiektuen gastuak 7.773,19 5.339,35 8.428,55

Gerentzia 2.143,18 2.904,72 2.623,93

Lehendakaritza 1.000,00 766,41 1.000,00

Egiturako bidaia-gastuak 4.914,30 4.737,62 2.326,61

III. LOKALEN GASTUAK 32.941,26 31.420,08 34.901,61

III.1 Eraikina konpontzea, mantentzea eta zaintzea 0,00 78,63 82,56

III.2 Elektrizitatea eta ura 5.875,61 6.477,99 8.277,21

III.3 Antsoaingo egoitzako telefonoak, beste batzuk 11.999,26 12.225,88 12.675,36

IV.4 Bulego-materiala 10.066,40 8.321,84 9.424,57

IV.5 Posta, mezularitza 5.000,00 4.315,74 4.441,91

IV. BESTE GASTU ARRUNT BATZUK 86.301,21 86.942,81 85.100,66

IV.1 Materiala. Amortizazioa 24.500,00 24.332,04 24.500,00

IV.2 programa informatikoak eta zerbitzu telematikoak. Telecom laguntza 10.098,48 6.003,87 12.514,74

IV.3 Harpidetzak, liburuak eta dokumentuak, fotokopiak 1.262,50 1.745,24 1.984,66

IV.4 Bulego-materiala 5.034,57 2.293,41 2.543,68

IV.5 Posta, mezularitza 791,16 481,49 330,79

IV.6 Finantza-gastuak 18.285,66 11.786,39 12.390,77

IV.7 Itzulpenak - Beste zerbitzu batzuk 6.574,67 5.824,00 3.919,89

IV.8 Profesional independenteen laguntza 8.490,84 10.958,61 11.463,28

IV.9 Profesionalak ez diren beste batzuk 11.263,34 23.517,76 15.452,85

58.539,11 62.459,84 186.627,86

LGP - FUNTZIONAMENDUA2014-2020 9.912,00 9.894,58 9.894,58

Berdintasuna 0,00 5.000,00 3.000,00

Pirinioko Mahia 3.403,11 3.500,00

 Beste batzuk, LGP-Lankidetza. 23.224,00 15.687,64 0,00

NINA CARASSO FUNDAZIOA-AKIAK EHUNTZEN 22.000,00 14.942,58 7.057,42

PDR-HARTU LEKUKOA 6.490,44 45.826,45

PDR -LEHEN SEKTOREA 0,00 10.444,60 50.768,41

PDR-ESTRATEGIA 35.000,00

MENDIALDEA EKONOMIA SUSPERTZEKO PLANA 31.581,00

VI. USTIAPENEKO BESTE GASTU BATZUK 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

GASTUAK GUZTIRA 1.086.532,01 1.110.572,04 1.216.682,87

DIRU SARRERAK GUZTIRA 1.086.532,01 1.110.572,04 1.216.682,87

MOZKINAK ZERGEN AURRETIK 0,00 0,00 0,00

SOZIETATEEN GAINEKO ZERGA 0,00 0,00 0,00

MOZKINAK ZERGEN ONDOTIK 0,00 0,00 0,00

CEDERNA GARALUR ELKARTEA GASTUAK
2021ko 

GAUZATUTAKOA

2021ko 

AURREKONTUA

Merkataritza-eragiketengatiko galerak, narriadura eta zuzkidura-

bariazioak

Merkataritza-eragiketengatiko galerak, narriadura eta zuzkidura-

bariazioak

VII. FINANTZA TRENAK BESTERENTZEAGATIKO NARRIADURA ETA 

EMAITZA

V. BESTELAKO GASTUAK ETA KONTRATAZIOAK

CEDERNA GARALUR ELKARTEA

2022ko 

AURREKONTUA



 

121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


