
20
19

NAFARROA
LURRALDE 
SORTZAILEA



 

BALIABIDEEN ETA GARAPEN ESTRATEGIKOAREN ATALA
1.1 Baliabideen eta garapen estrategikoaren atala
1.2 Nafarroako Kulturaren Plan Estrategikoaren (NKPE) jarraipena 
1.3 1/2019 Foru Legea, urtarrilaren 15ekoa, Nafarroako Eskubide 
Kulturalei buruzkoa
1.4 Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagusiaren 
komunikazio lanetarako lizitazioa
1.5 Nafarroako Kulturaren Atari Digitalerako lanen koordinazioa
1.6 Pentsamendu laborategiak (Think Tank) Nafarroako Kulturaren Plan 
Estrategikoaren barruan. Nafarroako Kulturaren Behatokia
1.7 2018ko Vianako Printzea Kulturaren Sariaren zabalkundea
1.8 Barandiaran Fundazioarekiko hitzarmena
1.9 Ediziorako laguntzak argitaletxe eta profesionalendako
1.10 Ediziorako laguntzak irabazi-asmorik gabeko entitateentzat
1.11 Interreg Europe Crehub Proiektua
1.12 Kultura Zuzendaritza Nagusiaren Argitalpen Plana
1.13 Zenbait batzordetan parte hartzea (Berdintasuna, Gazteria, 
Estatistika, LGTBI+, Mezenasgoa eta Koordinazio Foroa) 
1.14 2019ko Berdintasun Plana
1.15 Gazteriaren Plana
1.16 Mezenasgoa
1.17 Zabalkunderako Tresna
1.18 Nafarroa Euskadi Akitania-Berria Euroeskualdearen Lantaldea
1.19 Koordinazio Foroa
1.20 Nafarroako Estatistika Batzordea
1.21 Kultur Kudeaketako Beka

KULTUR EKINTZA ZERBITZUA
2.1 Sarrera eta 2019ko betearazpenaren balorazioa
2.2 Kultur Ekintza zerbitzuak eta hiru atalek egindako deialdi, hitzarmen 
eta programen eskema 
2.3 Nafarroako ikus-entzunezko sektoreari laguntzeko programa
2.4 Nafarroako herri kulturari laguntzeko programa 
2.5 Toki erakundeen kultura ekintzari laguntzeko plana
2.6 Nafarroako arte eszenikoak eta musikalak sustatzeko plana
2.7 Nafarroako kultura sektorea prestatzeko eta profesionalizatzeko 
programa
2.8 Nafarroako arte plastikoak eta ikusizkoak
2.9 Kultura sektorea sustatzen laguntzeko programa
2.10 KSIei laguntzeko 2019ko programa

ARTXIBOEN ETA DOKUMENTU ONDAREAREN ZERBITZUAREN
3.1 Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Zerbitzuaren

3.1.1 Zerbitzuaren aurkezpena 
3.1.2 Misioa
3.1.3 Programa estrategikoak
3.1.4 Erronka nagusiak

3.2 Nafarroako Errege Artxibo Nagusia
3.2.1 Aurkezpena
3.2.2 Misioa eta ildo estrategikoak
3.2.3 Programa estrategikoak: dokumentu funtsak
3.2.4 Kulturaren zabalkundea
3.2.5 Gastuak eta inbertsioak
3.2.6 Erronka nagusiak

3.3 Nafarroako Artxibo Garaikidearen Atala
3.3.1 Aurkezpena
3.3.2 Misioa eta ildo estrategikoak
3.3.3 Jardueren egitarauak 
3.3.4 Gastuak eta inbertsioak
3.3.5 Erronka nagusiak

LIBURUTEGI ZERBITZUA
4.1 Liburutegi Zerbitzua
4.2 Liburutegiak, herritarrentzako kultura eta bizikidetzako espazioak
4.3 Nafarroako liburutegiak, kanpo lankidetza eta proiekzioa
4.4 Liburutegietako langileak
4.5 Dokumentu funtsa
4.6 Ondare bibliografikoa
4.7 Ondare filmografikoa
4.8 Lege gordailua eta webguneko artxiboa
4.9 Publikoak eta Zerbitzuak
4.10 Liburutegietako jarduerak

4.10.1 Nafarroako Liburutegiko Jarduerak
4.10.2 Liburutegi Publikoetako Jarduerak

MUSEOEN ZERBITZUA
5.1 Museoen Zerbitzua
5.2 Nafarroako Museoa
5.3 Karlismoaren Museoa
5.4 “Julio Caro Baroja” Nafarroako Museo Etnologikoa
5.5 Iratxeko Monasterioa
5.6 Andre Maria Gaztelupekoa Eliza
5.7 Nafarroako Museoak eta Bilduma Museografiko Iraunkorrak 
5.8 Kultur Ondare Immateriala

ONDARE HISTORIKOAREN ZERBITZUA 
6.1 Aitzinsolasa 
6.2 Kultura-ondarea erregistratzeko eta kontrolatzeko ekintzak
6.3 Arkitektura-ondarearen esparruko zaharberritzeak 
6.4 Ondasun higigarriak babesteko eta ikertzeko ekintzak
6.5 Nafarroako Gobernuaren museoetan ondasun higigarrien 
mantentze- eta zaharberritze-lanak egiteko ekintzak
6.6 Ondare bibliografikoaren mantentze-lanak 
6.7 Ondare higigarriak zaharberritzeko ekintzak 
6.8 Esparru arkeologikoko esku-hartzeak eta ekintzak 
6.9 Ondare historikoa sustatzea eta zabaltzea



BALIABIDEEN ETA 
GARAPEN ESTRA-
TEGIKOAREN ATALA



BALIABIDEEN ETA GARAPEN ESTRATEGIKOAREN ATALA
1.1 Baliabideen eta garapen estrategikoaren atala
1.2 Nafarroako Kulturaren Plan Estrategikoaren (NKPE) jarraipena 
1.3 1/2019 Foru Legea, urtarrilaren 15ekoa, Nafarroako Eskubide Kulturalei buruzkoa
1.4 Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagusiaren komunikazio lanetarako lizitazioa
1.5 Nafarroako Kulturaren Atari Digitalerako lanen koordinazioa
1.6 Pentsamendu laborategiak (Think Tank) Nafarroako Kulturaren Plan Estrategikoaren barruan. Nafarroako Kulturaren Behatokia
1.7 2018ko Vianako Printzea Kulturaren Sariaren zabalkundea
1.8 Barandiaran Fundazioarekiko hitzarmena
1.9 Ediziorako laguntzak argitaletxe eta profesionalendako
1.10 Ediziorako laguntzak irabazi-asmorik gabeko entitateentzat
1.11 Interreg Europe Crehub Proiektua
1.12 Kultura Zuzendaritza Nagusiaren Argitalpen Plana
1.13 Zenbait batzordetan parte hartzea (Berdintasuna, Gazteria, Estatistika, LGTBI+, Mezenasgoa eta Koordinazio Foroa) 
1.14 2019ko Berdintasun Plana
1.15 Gazteriaren Plana
1.16 Mezenasgoa
1.17 Zabalkunderako Tresna
1.18 Nafarroa Euskadi Akitania-Berria Euroeskualdearen Lantaldea
1.19 Koordinazio Foroa
1.20 Nafarroako Estatistika Batzordea
1.21 Kultur Kudeaketako Beka



BALIABIDEEN ETA 
GARAPEN 
ESTRATEGIKOAREN 
ATALA

Baliabideen eta Garapen 
Estrategikoaren Atala, bere 
egiturari dagokionez, Vianako 
Printzea Erakundea-Kultura 
Zuzendaritza Nagusiaren 
mende dago zuzenean,  eta 
barnean hartzen du Kultura 
Argitalpenen Bulegoa. 

Atala zeharka ari da lanean 
VPE-Kultura Zuzendaritza 
Nagusiko zerbitzuekin eta 
Nafarroako Kulturaren eta 
Arteen Kontseiluarekin, 
2017-2023 aldirako 
Nafarroako Kulturaren Plan 
Estrategikoaren ondoriozko 
planak eta proiektuak 
egiteko, bai eta kultura 
arloan eskumena duen 
departamentuak eskatutakoak 
ere, eta Idazkaritza 
Tekniko Nagusiarekin ere 
bai, Nafarroako Kultura 
Mezenasgoari buruzko Foru 
Legea eta Nafarroako Eskubide 
Kulturalei buruzko Foru Legea 
hedatzeko planean.

GURE MISIOA 

Atalaren xedea da legez esleitu zaizkion eginki-
zunak betetzea; hau da, Kultura eta Kirol Depar-
tamentuaren egitura organikoa ezartzen duen 
urriaren 30eko 273/2019 Foru Dekretuan bildurik 
daudenak.
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http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=52108

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=52108
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1.2. NAFARROAKO KULTURAREN PLAN ESTRATEGIKOAREN (NKPE) 
JARRAIPENA

HELBURUA

Nafarroako Kulturaren Plan Estrategikoaren 
(NKPE) barruan adierazitako ekintzak betetzea.

EPEALDIA

Jarraipena 2019an, 2017-2023 epealdirako jar-
duketen barruan.

NKPE

2017-2023 aldirako Nafarroako Kulturaren Plan 
Estrategikoari buruz, betetzearen adierazle ego-
kiak ezarri dira 2019an.  

NKPEAREN ESPARRUAN AGINDUTAKO 
AZTERLANAK

· Kultura industriek Nafarroan duten eragina
· Nafarroako landa ingurunea dinamizatzea, 

Liburutegi Zerbitzuarekin batera 
· Kultura jarduera Nafarroako ikasleengana 

hurbiltzen
· Nafarroako asoziazionismoaren ikerketa
· Nafarroako berrikuntzarako guneen ikerketa

AZKEN DOKUMENTU OSOA GOBERNU 
IREKIAN, ETA NAFARROAKO 
KULTURAREN BEHATOKIAN 
JARRITAKO AZTERKETAK

www.gobiernoabierto.navarra.es/eu/par-
taidetza/prozesuak/nafarroako-kultura-
ren-plan-estrategikoa-2017-2023

http://www.culturanavarra.es/eu/estudios

www.gobiernoabierto.navarra.es/eu/partaidetza/prozesuak/nafarroako-kulturaren-plan-estrategikoa-2017-2023
www.gobiernoabierto.navarra.es/eu/partaidetza/prozesuak/nafarroako-kulturaren-plan-estrategikoa-2017-2023
www.gobiernoabierto.navarra.es/eu/partaidetza/prozesuak/nafarroako-kulturaren-plan-estrategikoa-2017-2023
http://www.culturanavarra.es/eu/estudios
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HELBURUA

Kultura-eskubideei buruzko Lege bat sortzea eta 
hura garatu eta beteko dela bermatzea. 

Kudeaketarako gardentasuna eta erantzunkidet-
za bermatu nahi dira eta politikak sortu eta eba-
luatzeko garaian herritarren eta sektorearen par-
te-hartzea erraztu.

Nafarroako Parlamentuaren Osoko Bilkurak Na-
farroako Eskubide Kulturalei buruzko Foru Legea 
onetsi zuen 2019ko urtarrilaren 11n.

https://www.parlamentodenavarra.es/eu/
komunikazio/nafarroako-kultur-eskubi-
deei-buruzko-foru-legea-onetsi-da

Urtarrilaren 26an hartu zuen indarra, NAOn argi-
taratu eta biharamunean:

 https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/tex-
to/2019/17/0

Gobernuak bultzatutako foru lege horren xedea 
da “herritarren kultur eskubideak bermatu eta 
sustatzea, honakoak defendatuko dituzten kul-
tur politikak bultzatuz: kulturaren balioa, denon 
ondasuna den aldetik, eta kulturarako irispidea 
izateko eta kultur bizitzan parte hartzeko eskubi-
deak, gizarte berdinzaleagoa eta demokratikoa-
goa eraikitzeko zutabeak diren aldetik”.

Horren ildotik, kultura “enplegua sortzeko eta ga-
rapen ekonomikorako eragile garrantzitsua” iza-
teaz gain, elementu “integratzailea, eraldatzailea 
eta dinamizatzailea” ere badela jakinik, araua 
saiatzen da kultur eskubideen erabilera errazten: 
“sormen-gaitasunerako pizgarri izanen da, eta 
arte adierazpenetarako babes, eta kultur arloan 
lan egiten dutenen eta sorkuntza industrietako 

ekintzaileen zereginari babesa eta aitortza ema-
nen dizkio”, behar adinako aurrekontu-neurriak 
hartuta, betiere.

Testuinguru horretan, aipamena egiten zaio lite-
ratur sorkuntzari, eta hura sustatu eta babesteko 
berariazko planak, programak eta tresnak ezart-
zen dira, beste arte-jarduera batzuekin eta giza 
eta gizarte zientziekin zerikusia duten gaien azter-
ketara, kritikara eta ikerketara heda daitezkeenak.

Hala, bada, “askatasuna, aniztasuna, pluralis-
moa eta diskriminazio eza”, besteak beste, “kultur 
identitatea aukeratzeko” ahalmena ematen duten 
balioak direlakoan, horiekin bat etorriz, norberak 
aukeratutako hizkuntzan iritzi eta adierazpen 
askatasuna izateko eskubidea jasotzen da, “Na-
farroako hizkuntza ofizialen gaineko araudian xe-
datutakoa ukatu gabe”.

Irisgarritasunaren alorrean, Foru Komunitateko 
kultur ekipamenduetarako irispide fisikoa eta 
birtuala arautzen dira, azken kasu horretan in-
formazioaren teknologiak eta kultur bitartekotza 
direla medio. Horretarako, Nafarroako Kulturaren 
Atari Digitala aipatzen da, kultur ekipamenduen 
hedapenerako eta informaziorako tresna izanen 
dena. Nafarroako Gobernuak gehienez hiru urte-
ko epea izanen du hura ezartzeko. Aldez aurretik, 
legea onesten denetik sei hilabete igaro baino 
lehen, atariaren diseinuaren proiektua aurkeztu 
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https://www.parlamentodenavarra.es/eu/komunikazio/nafarroako-kultur-eskubideei-buruzko-foru-legea-onetsi-da
https://www.parlamentodenavarra.es/eu/komunikazio/nafarroako-kultur-eskubideei-buruzko-foru-legea-onetsi-da
https://www.parlamentodenavarra.es/eu/komunikazio/nafarroako-kultur-eskubideei-buruzko-foru-legea-onetsi-da
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beharko du, “Parlamentuak ezagutu eta hartan 
parte hartu ahal dezan”.

Bereziki, Nafarroako Kultur Ondarearen parte di-
ren ondasunetarako irispidea sistematizatzen da, 
ondare immateriala eta dokumentu-ondarea ere 
barnean hartuta (horien digitalizazioa sustatuko 
da), eta azaroaren 22ko 14/2005 Foru Legean 
adierazitako bisita publikoa baimentzeko betebe-
harra ezartzen da. Aurreikuspen hori Eliza Katoli-
koaren jabetzako ondasunei ere aplikatuko zaie.

Nafarroako Kultur Ondareko ondasunen jabe edo 
edukitzaile diren pertsonen edo entitateen be-
tebeharretako bat izanen da jendearen doako 
bisitarako baimena ematea, hilean lau egunez 
gutxienez eta lau orduz egunean gutxienez, au-
rretik adierazitako egun eta orduetan. Ondasun 
higigarriei dagokienez, betebehar horren ordez 
gordailua egiten ahalko da kultura arloko depar-
tamentu eskudunak ikusgai jartzeko erabakitzen 
duen zentroan.

Jabeek onartu beharko dute, halaber, beren on-
dasun higigarriak maileguan uztea Nafarroako 
administrazio publikoek antolatu edo sustatu-
tako erakusketa publikoetarako. Gainera, behar 
bezalako egiaztagiria duten ikertzaileei baimena 
eman beharko diete Nafarroako Kultur Ondareko 
Ondasunen Erregistroan inskribatuta dauden on-
dasunetarako sarbidea izan dezaten. Kasu horie-

tan guztietan, mailegu eta gordailuak gehienez 
ere 60 egun naturaletan eginen dira urtean.

Liburutegi eredua egokitu nahi da, sistema digi-
tal hurbilagoa eta gizartearen beharretarako ego-
kiagoa erabil dezan, eta horretarako behar bezala 

moldatuko dira eskaintzen diren zerbitzuak eta 
irakurketa planak.

Beste arlo batean, Nafarroako administrazio eta 
erakunde publikoen argitalpenak eskuratu eta 
erabiltzeari dagokionez, erabaki da aukera ema-
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tea sorrera eskubideak lortzeko eta gerora la-
gatzeko (copyfarleft lizentziak), kultura aske eta 
prokomunaren printzipioei jarraituz.

Zinemaren eta ikus-entzunezkoen arloan, nabar-
mentzekoa da Nafarroako Zinematekaren egin-
kizunen arautzea. Eginbehar hauek izanen ditu, 
besteak beste: bere ondare zinematografikoaren 
zabalkunde lana egitea, hura berreskuratzea, 
zaintzea, babestea eta artxibatzea.

Ohartarazten da kultur izaera nabarmeneko 
ikus-entzunezkoen sorkuntza soilik sustatuko 
dela, propagandarako edo merkataritzarako pro-
dukzioei laguntza publikorik ez emateko, “halako-
rik bultzatu eta sustatzea ez delako lege honen 
helburuan sartzen”.

Arte eszenikoak eta musika direla eta, haien 
adierazpide soziokultural eta artistikoek gizar-
tean prestigioa har dezaten begiratuko da, prak-
tika sustatuz. Sektore amateurraren garrantzia 
azpimarratzen da eta kultur politikak prestatzen 
eta garatzen parte hartzeko aukera emanen zaio, 
sektore profesionalaren kalterik gabe.

Kultur bizitzan eta kultur arloko politika publi-
koekin zerikusia duten erabakiak hartzeko proze-
suetan parte hartzeari dagokionez, testuak Gar-
dentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta 
gobernu irekiari buruzko Legera jotzen du, banako 

gisa nahiz taldean “kultur eta sorkuntzako adiera-
zpideen sustapenean” parte hartzeko eskubidea 
aldarrikatzeko, beste arau batzuetan xedatutakoa 
ukatu gabe.

Bestalde,  kultur sektoreetan lan egiten dutenen 
profesionalizazioa bermatzeko helburuaz, Depar-
tamentuak sustatu eginen ditu kudeatzaile, liburu-
zain, artxibozain, sustatzaile, ikertzaile, bitartekari, 
teknikari eta beste batzuen aitortza, prestakuntza, 
gaikuntza eta espezializazioa, “desafio berriei erant-
zun kualifikatua emateko eta kultur sektoreen gara-
pen iraunkorra bermatzeko”.

Legean jasotakoak udalerrien eskumenei ere eragi-

ten die. Bereziki, udalerriek kultur ondare immate-
rialari zabalkundea eta balioa ematea begiratuko 
dute, herri kulturak eta kultura tradizionalak beren 
testuinguru historiko eta kulturalean nahiz lurral-
dean kokatuz. Eremu orokorragoan, kultur ekintza-
rako planak prestatuko dituzte eta kultur elkarteak 
sustatu eta babestuko dituzte. Legeak adierazten 
du, halaber, udalerriek kultur zerbitzu jakin batzuk 
sustatu behar dituztela, bakarrik edo udalez gaindi-
ko entitateen bitartez.

Esparru horretan, erabiltzen ez diren espazio pu-
blikoen “errentagarritasun soziala” hobetze aldera, 
proiektatzen da espazio horiek erabilgarri egotea 
sorkuntzaren edo kudeaketaren aldetik berritzaileak 
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diren arte eta kultur ekimenetarako, eta espresuki 
aurreikusten dira “kogestioa eta autogestioa”.

Era berean, Nafarroako udalerriei agintzen zaie neu-
rriak har ditzatela hurbiltasuneko kultur ekipamen-
duak edukitzeko (langile profesionalak dituztenak), 
“kogestio edo autogestio” ereduaren bitartez.

Nafarroako Kulturaren eta Arteen Kontseilua 
kultur arloko kontsulta eta aholkularitza organoa 
da. Eskumena duen kontseilaria izanen da le-
hendakaria, eta genero parekotasuna bermatuko 
da osaketan. Kontseiluko kideak Foru Adminis-
trazioaren ordezkariak, toki entitateenak, kultur 
entitateenak eta Nafarroako Gazteriaren Kont-
seiluarenak izanen dira, kultur esparruan entzute 
handia duten pertsonez gain. Nolanahi ere, Nafa-
rroako Kultura Kontseiluko egungo kideek berek 
osatuko dute hura ordezkatuko duen kontseilu 
berria, agintaldia amaitzen zaien arte.

Kontseiluaren eginkizuna izanen da, Nafarroako 
Kulturaren Plan Estrategikoaren eta departamen-
tuaren ekintza planen jarraipena eta ebaluazioa 
egiteaz gain, Vianako Printzea Kulturaren Saria 
nori eman proposatzea Nafarroako Gobernuari.

Finantza eta tributu arloan honako hauek aurrei-
kusten dira: kulturaren finantzaketa publikoa, di-
ru-laguntzen eta bestelako laguntzen ezarpena, 
kultur mezenasgoaren hedapena (batez ere mi-

kromezenasgoarena), eta kultur ekintzailetzarako 
funtsen sorrera eta krediturako irispidea.

Xede horrekin, sortzaileen, artisten eta kultur ar-
loko profesionalen lanaren “espezifikotasuna” 
aitortzeko, Nafarroako zerga araudia Artistaren 
Estatutuari buruzko Azpibatzordearen txosten 
batean jasotako proposamen eta gomendioei 
egokituko zaie (Prestazio publikoak eta jabetza 
intelektualeko eskubideen nahiz sorkuntza jar-
dueren bidezko diru-sarrerak bateragarri izateari 
buruzko txostena).

Halaber, beharrezkotzat jotzen da zergen ikus-
puntutik tratamendu “arrazoizkoa, orekatua eta 
bidezkoa” ematea kolektibo horri, lanean jarrait-
zearen eta beren prestazio publikoak galtzearen 
arteko hautua egitera ez behartzeko. “Gizarte mo-
derno batek ezin dio uko egin sortzaile eta artis-
ten kapital intelektualari, bereziki heldutasuneko 
etapan”.

Bestalde, legea indarrean jartzen denetik urte-
beteko epean, Kultura Departamentuak zerbit-
zu-gutunak onetsi beharko ditu, eta bertan ze-
haztuko du zein diren bermatutako prestazioak 
bere eskumen esparruetan.

Azkenik, erabaki da 16 urtetik beherakoak dant-
zaleku, diskoteka eta antzekoetan sartzen ahalko 
direla zuzeneko emanaldiak daudenean. “Beren 

guraso edo tutoreekin sartu beharko dira, eta 
emanaldia amaitzen denean adingabeak ezin iza-
nen dira establezimenduan geratu”. Hala, “adin-
gabeek kulturarako duten eskubidearen eta haien 
babesa segurtatzeko betebeharraren artean be-
har den oreka bermatu” nahi da. Aurreikuspen 
horrek berekin dakar aldaketa egitea Ikuskizun 
Publikoak eta Josteta Jarduerak arautzen dituen 
martxoaren 13ko 2/1989 Legearen 10. artikulua-
ren 5. apartatuan.

Zabalkunde saioak: maiatzaren 28an eta 29an, 
Sevillan, Nafarroako Eskubide Kulturalei buruzko 
Foru Legea aurkeztu zen “Tramitando un Unicor-
nio” jardunaldietan. Sevillako Udalak eta Sevi-
llako Kulturaren eta Arteen Institutuak antolatu 
zuten ekitaldia. 

1/2019 FORU LEGEA, 
URTARRILAREN 15ekoa, 
NAFARROAKO ESKUBIDE 
KULTURALEI BURUZKOA

http://www.lexnavarra.navarra.es/
detalle.asp?r=5951081

1.3 1/2019 FORU LEGEA, URTARRILAREN 15EKOA, NAFARROAKO 
ESKUBIDE KULTURALEI BURUZKOA

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=5951081
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=5951081


BALIABIDEEN ETA 
GARAPEN 
ESTRATEGIKOAREN 
ATALA

XEDEA ETA DESKRIBAPENA 

Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzenda-
ritza Nagusiaren komunikazio lanetarako lizita-
zioa.

2019an kultura marka sendotzea, bai eta ko-
munikazio jarduketa guztiak ere, Kultura, Kirol 
eta Gazteria Departamentuko Vianako Printzea 
Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagusiaren ko-
munikazio lanetarako laguntza kontratu baten 
bidez.

LIZITAZIOA 

Baldintzen xedea izan zen Kultura, Kirol eta Gaz-
teria Departamentuko Vianako Printzea Erakun-
dea-Kultura Zuzendaritza Nagusiaren komuni-
kazio lanetarako kontratuko baldintza juridikoak, 
administratiboak eta ekonomikoak arautzea, eta 
Nafarroako Kontratazio Atarian argitaratu zen.

https://bit.ly/2Rnd1Wx

1.4 VIANAKO PRINTZEA ERAKUNDEA-KULTURA ZUZENDARITZA 
NAGUSIAREN KOMUNIKAZIO LANETARAKO LIZITAZIOA

https://bit.ly/2Rnd1Wx


BALIABIDEEN ETA 
GARAPEN 
ESTRATEGIKOAREN 
ATALA

XEDEA ETA DESKRIBAPENA 

Nafarroako Kulturaren Atari Digitala

Nafarroako Kultura Eskubideei buruzko Foru Le-
gearen Aurreproiektua betez, Nafarroako Kul-
turaren Atari Digitalerako lanak hasi dira. Lehen 
fasean, artxiboen, museoen, liburutegien eta on-
dare historikoaren “ondare” informazioa jasotzen 
du.

GARATZE LANAK 

Lizitazioa irabazi duen enpresa, Scanbit, Nafa-
rroako Kulturaren Atari Digitalaren garapenean 
eta ingurunean aritu da urtean zehar, elkarlanean 
Baliabideen eta Garapen Estrategikoaren Atalare-
kin, zerbitzuekin eta Zuzendaritza Nagusiarekin. 

Lizitazioa:  https://bit.ly/38BJvBN

1.5 NAFARROAKO KULTURAREN ATARI DIGITALERAKO LANEN 
KOORDINAZIOA

https://bit.ly/38BJvBN


BALIABIDEEN ETA 
GARAPEN 
ESTRATEGIKOAREN 
ATALA

XEDEA ETA DESKRIBAPENA 

Nafarroako Kulturaren Behatokia eta Think 
Tank laborategiak

Kulturaren Plan Estrategikoaren barruan, Nafa-
rroako Kulturaren Behatokia sortzeko arrazoia da 
honako hauek ezagutzera ematea: Nafarroako 
kultura ekipamenduak; Vianako Printzea Erakun-
dea-Kultura Zuzendaritza Nagusiak agindutakoak 
eta egindako txostenak; eta Think Tank pentsa-
mendu laborategietako informazioa.  Nafarroako 
kultura eta sorkuntza sektoreen inguruko ideien 
eta pentsamenduen laborategiak dira. Ekimena 
2018. urtean sortu zen. Nafarroako Kulturaren Be-
hatokiari lotuta dago, eta 2017-2023 aldirako Na-
farroako Kulturaren Plan Estrategikoaren ardatz 
nagusietakoa da.

LAN ILDOAK

Kultura eta sorkuntza sektoreei buruzko ezagut-
zan sakontzea, eta informazio kuantitatiboa eta 
kualitatiboa sistematizatzea Nafarroako kultu-
raren eta sormenaren esparruan, honako hauek 
lortzeko:

· Kultura politikak egiten eta erabakiak hartzen 
laguntzea.

· Joerak, beste sektore batzuekiko loturak eta abar 
ikertzea.

· Nafarroako eta kanpoko jardunbide onak eta es-
perientziak identifikatzea.

· Publikoek kultura eta sormena ezagut ditzaten 
sustatzea.

1.6 PENTSAMENDU LABORATEGIAK (THINK TANK) NAFARROAKO 
KULTURAREN PLAN ESTRATEGIKOAREN BARRUAN.

 NAFARROAKO KULTURAREN BEHATOKIA



BALIABIDEEN ETA 
GARAPEN 
ESTRATEGIKOAREN 
ATALA

1.6 PENTSAMENDU LABORATEGIAK (THINK TANK) NAFARROAKO 
KULTURAREN PLAN ESTRATEGIKOAREN BARRUAN.

 NAFARROAKO KULTURAREN BEHATOKIA

THINK TANK LANTEGIAK

Laborategi guztiak Nafarroako Artxiboan egin zi-
ren, 4 ordu iraun zuten eta bitartekaritza izan zu-
ten aztergai nagusia. 

Bitartekaritza kate-begitzat daukagu, beha-
rrezkoa duguna gizarte garaikidearen paradigme-
tako batzuk ulertzeko eta kultura kodeak aditze-
ko. Nafarroako Eskubide Kulturalei buruzko Foru 

Legea kultur bitartekaritzaz ari da 9. artikuluan; 
2017-2023 aldirako Nafarroako Kulturaren Plan 
Estrategikoak kultur bitartekaritza aipatzen du 
enplegua sortzeko bide gisa, bai eta mezenas-
gorako bitartekaritza ere. Horregatik, 2019. urte 
osoa eskaini zitzaion kultur bitartekaritzari.

http://www.culturanavarra.es/eu/think-tank

EGUNA IZENBURUA IRAKASLEA

Martxoaren 20a Dinamizazioa, kudeaketa eta bitartekarit-
za: gako garaikideak kulturarako Marcos García, Medialab-Prado (Madril)

Maiatzaren 22a   Kultur bitartekaritzaz hausnartzen 
Amaia Arriaga eta Imanol Agirre. Nafarroako Unibert-

sitate Publikoko irakasle eta ikertzaileak
Maiatzaren 29a Kultur bitartekaritza gazteekin: erronkak 

eta dilemak

Urriaren 25a Bitartekaritza mezenasgoan Juan Carlos Orenes Ruiz. Nafarroako Foru Komunitate-
ko Administrazioaren legelaria

NAFARROAKO KULTURAREN BEHA-
TOKIAREN WEBGUNEA

http://www.culturanavarra.es/eu/aur-
kezpen

CULTURANAVARRA WEBGUNEAN 
DAUDEN AZTERLAN ETA 
DOKUMENTUETARAKO ESTEKA: 
 
http://www.culturanavarra.es/eu/estu-
dios

http://www.culturanavarra.es/eu/think-tank
http://www.culturanavarra.es/eu/aurkezpen
http://www.culturanavarra.es/eu/aurkezpen
http://www.culturanavarra.es/eu/estudios
http://www.culturanavarra.es/eu/estudios


BALIABIDEEN ETA 
GARAPEN 
ESTRATEGIKOAREN 
ATALA

Baliabideen eta Garapen Estrategikoaren Atalak 
2018ko Vianako Printzea Kulturaren Sariaren za-
balkunde lana egin zuen. Iruñeko Ganbera Abes-
batzak jaso zuen saria. Hain zuzen ere “Añapse 
Erdam. Música Coral Española en el S. XX” diskoa 
da, Kultura eta Kirol Departamentuarekin batera 
argitaratua.

Iruñeko Ganbera Abesbatzak “Añapse Erdam. 
Música Coral Española en el S. XX” diskoa aurkez-
tu zuen azaroaren 22an, Nafarroako Errege Ar-
txibo Nagusian. Proiektu hori aukeratu da haren 
lanaren berri zabaltzeko, 2018ko Vianako Printzea 
Kulturaren Sariaren irabazlea den aldetik. Entita-
te horrek eta Kultura eta Kirol Departamentuak 
diskoa grabatzeko eta batera argitaratzeko hitzar-
mena sinatu zuten. Iruñeko Ganbera Abesbatzak 
musikaren munduan duen esperientziaren bildu-
ma da.

Nafarroako Gobernuak Iruñeko Ganbera Abes-
batzari eman zion 2018ko Vianako Printzea Saria, 
72 urtean etenik gabe aritu delako lanean, herri-
tarren aldeko konpromisoa duelako eta Nafarroa 
kulturaren arloan indartsu agertzen duelako foru 
komunitatean zein kanpoan.

Sariaren helburua da entitate sarituaren ibilbi-
dearen oinarri izan den obra zabaltzea, eta horre-
tarako 20.000 euroko diru zuzkidura jarri da. Via-
nako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza 

Nagusiaren ardura da kalitatezko proiektu horre-
tan lan egitea, haren sorkuntzaren balioa nabar-

menduz eta haren lanaren alderdi nagusien berri 
emanez herritarrei.

1.7 2018KO VIANAKO PRINTZEA KULTURAREN SARIAREN ZABALKUNDEA



BALIABIDEEN ETA 
GARAPEN 
ESTRATEGIKOAREN 
ATALA

XEDEA

Eusko Folklore urtekariaren argitalpena. 53. zk.

HELBURUA

On Jose Migel Barandiaranek hasitako ikerketa 
lana bultzatzea, José Miguel de Barandiaran Fun-
dazioak burutzen duena Historiaurrea, Arkeolo-
gia, Antropologia eta Etnologia diziplinetan.

ZENBATEKOA

4.000 €

1.8 BARANDIARAN FUNDAZIOAREKIKO HITZARMENA



BALIABIDEEN ETA 
GARAPEN 
ESTRATEGIKOAREN 
ATALA

XEDEA 

Dirulaguntzak ematea argitaletxeei eta profesio-
nalei liburuak argitaratzeko, bai ohiko euskarrian 
(papera), bai euskarri elektronikoan.

HELBURUA

Nafarroan literaturaren eta eduki kulturala duten 
lanen argitalpena sustatzea eta, kalitateko es-
kaintza askotarikoa ahalbidetzea, egileen litera-
tura jarduna eta lana bultzatzeko.

GENERO ETA LGTBI IKUSPEGIA 

Balorazio irizpideen artean sartu da obran sartzea 
genero estereotipoak hausten dituzten edukiak 
eta emakume eta gizonen arteko berdintasuna 
sustatzen dituztenak.

Diruz lagundutako eduki feministako edo LGTBI 
liburuak:

· Historia de las mujeres en Euskal Herria. 2. 
liburukia. La Modernidad.

· SCI-FEM. Variaciones feministas sobre teleseries 
de ciencia ficción.

· La creación de la conciencia feminista.
· Mujeres y locura.
· A.D. Memoir.
· La fragilidad del cuerpo amado. Vulnerabilidad 

y cuidados.

1.9 EDIZIORAKO LAGUNTZAK ARGITALETXE ETA PROFESIONALENDAKO

DIRUZ LAGUNDURIKO ARGITALETXE ETA ARGITALPENAK, ETA ZENBATEKOAK

IZENA OBRAREN IZENA EMANDAKOA

T 6  Ediciones S. L. Nuevos intereses Otros discursos 4.000,00

Ipso Ediciones

Por qué nos quisimos tanto

5.688,20El niño, las sirenas y el tesoro

A contrapelo

Cenlit Ediciones 

Tras las huellas de Federico García Lorca

8.000,00
80 pulsaciones • 80 taupada

Basajaun

Cuentos maravillosos del país de los vascos

Pamiela Editorial S.l.

Graduados de Medicina por la Universidad de Irache (1613-1769)

8.000,00

La (des)memoria de los vencedores. Jaime del Burgo, Rafael García Serrano y la 
Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz

Pamplona en la Dictadura de Primo de Rivera. Las Élites Precursoras del 36

La Deuda de España con Navarra, Social, Civil, Económica y Política a Través de las 
Cortes (1503-1531)

Editorial Txalaparta S.L.

Teatro de Agitación

8.000,00
Historia de las Mujeres en Euskal Herria. Tomo 2. La Modernidad

Kezko bola batek itoak birikak

SCI-FEM. Variaciones feministas sobre teleseries de ciencia ficción

1978 Kooperativa Sociedad 

Cooperativa

La creación de la conciencia feminista

8.000,00
Las batallas de la bici

Airbnb, la ciudad uberizada

Estrategias contra la gentrificación

Errementari S.l.

Mujeres y locura

8.000,00A.D. Memoir

La fragilidad del cuerpo amado. Vulnerabilidad y cuidados 

Ediciones Eunate SL
Hemingway en los sanfermines 3.165,00

Descendientes del tiempo 2.146,80



BALIABIDEEN ETA 
GARAPEN 
ESTRATEGIKOAREN 
ATALA

XEDEA

Liburu eta aldizkarien argitalpena laguntzea, bai 
ohiko euskarrian (papera), bai euskarri elektroni-
koan, baita argitalpen diskografikoak ere, eduki 
artistiko edo kulturalekoak badira.

HARTZAILEAK

Irabazi-asmorik gabeko kultura-erakundeak.

GENERO IKUSPEGIA 

Balorazio irizpideen artean sartu da obran sartzea 
genero estereotipoak hausten dituzten edukiak 
eta emakume eta gizonen arteko berdintasuna 
sustatzen dituztenak.

1.10 EDIZIORAKO LAGUNTZAK IRABAZI-ASMORIK GABEKO ENTITATEENTZAT

DIRUZ LAGUNDURIKO ENTITATE ETA ARGITALPENAK, ETA ZENBATEKOAK

ENTITATEA PROIEKTUA EMANDAKOA

Nafarroako Argazki eta Zinema Elkartea Contraluz 1.782,79 € 

Instituto de Historia Económica y Social Gerónimo de Uztariz Gerónimo de Uztariz aldizkaria 1.013,81 € 

Merindad de Tudela ikerketa zentroa “Merindad de Tudela” Ikerketa Zentroaren Aldizkariaren 27. zk. 901,44 € 

Lizarrerriko Ikerketa Gunea CETE Terra Stellae aldizkaria 1.309,19 € 

“La Pamplonesa” Iruñeko musika taldearen kultur elkartea Cien años con la Pamplonesa 1.827,36 € 

Komikia sustatzeko Tiza elkartea ZART! 1.493,49 € 

Albreteko Endrike II.a Kultura Taldea Zangozarra aldizkaria 1.414,35 € 

Euskokultur Fundazioa Bortziriak solasean 1.782,79 €

Tuterako Gaiteroak Ezkila, viaje musical desde el Pirineo hasta el Ebro. Ezkila, Piri-
niotik Ebrorainoko bidaia musikala 1.782,79 €

Lamiñarra kultur elkartea Basoko begiak 1.782,79 €

Grupo Rio Arga de Poesia elkartea Río Arga aldizkaria, 143. eta 144. zk. 497,52 €

Elutseder elkartea Erroibarko Aire Zaharretan. Viejas Canciones Vascas de Valderro 1.497,54 € 

Peña Pregón kultur elkartea Pregón Siglo XXI aldizkaria 950,82 € 

Artaxonako Gaiteroak Gaita Brass 1.782,79 € 

Nafarroako Ardoaren Kofradia “Del vino y la viña” 1.455,95 € 

Altaffaylla kultur fundazioa Historia de la pelota en Tafalla 1.782,79 € 

Asociación para la Reflexión Estratégica de la Arquitectura. AREA Bienal de Arquitectura Latinoamericana 2019 1.782,79 €

Progresistas de Valtierra elkartea Las corralizas de Valtierra 1.782,79 €

Lizarrate gizarte eta kultur elkartea Recetas con cariño. Postres 425,70 € 

Amigos de Cascante kultur elkartea VICUS Lexicón Cascantino 748,77 € 

Intangia: ukiezinen babeserako elkartea We Intangia aldizkaria 894,37 € 

Aralarko Estalpea Fundazioa Ezker abertzalearen ekarpena eta borroka ideologikoak 1.307,38 € 



BALIABIDEEN ETA 
GARAPEN 
ESTRATEGIKOAREN 
ATALA

DESKRIBAPENA

Interreg Europe tokiko/eskualdeko gobernuen-
dako laguntza programa bat da, beren politikak 
hobetzeko esperientzia trukearen eta arazo ko-
munendako konponbide bilaketaren bidez. FE-
DER funtsek finantzatzen dute eta proiektuen 
sustatzaile/bazkideen aldetik kofinantzatzea es-
katzen du.

EPEALDIA

I. fasea: 2016ko ekaina-2018ko iraila. 
II. fasea: 2018ko urria-2020ko iraila.

IKASKETA-BISITALDIAK

Ikasketa-bisitaldietako partaideak bazkideen or-
dezkariak eta/edo agintariak dira, alderdi interes-
dunen taldeak (stakeholder-ak). Helburua bazki-
deen esperientziak ezagutu eta partekatzea da, 
eskualdeen arteko harremanak eraikitzea eta sen-
dotzea.

· Hungaria: uztailaren 24a eta 25a.

1.11 INTERREG EUROPE CREHUB PROIEKTUA

DEPARTAMENTU ARTEKO LANTALDEA 

Interreg Europe proiekturen batean parte hartzen 
dugun departamentu eta entitate guztiok aldian 
behin biltzen gara iritzi, bizipen eta esperientziak 
trukatzeko eta zalantzak elkarri azaltzeko. Bilera 
horiek aliantzen sorburu izan dira. Gainera, gure 
proiektuek oihartzun handiagoa izan dezaten 
balio dute, eta esperientziak aberasten dituzte 
proiektutik proiektura. 

2019ko bilerak:
· Maiatzaren 30ean.
· Azaroaren 4an.

ENTITATE ARDURADUNA PROIEKTUA

Nafarroako Gobernua - Enpresa Sustapenaren Zerbitzua 4.0-Ready

Nafarroako Gobernua - Kultura eta Kirol Departamentua - Vianako Printzea Erakundea–Kultura Zuzen-
daritza Nagusia CRE:HUB

ADItech INKREASE

Nafarroako Gobernua - Garapen Ekonomikorako Departamentua - Politika Ekonomiko eta Enpresariala-
ren eta Lanaren Zuzendaritza Nagusia - Nazioarteko Proiekzioaren Zerbitzua INSIDE-OUT EU

Nafarroako Gobernua - Eskubide Sozialak
Nasuvinsa LC DISTRICTS

Nafarroako Gobernua - Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua
AIN LCA4Regions

Iruñeko Udala POTent

Nafarroako Gobernua - Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua
INTIA SME Organics



BALIABIDEEN ETA 
GARAPEN 
ESTRATEGIKOAREN 
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EKINTZA PLANA 

2018ko irailean, proiektuaren I. fasea amaitu zen, 
II. fasean garatuko den ekintza plana aurkeztuta. 
Ekintza plan hori bazkideen ekintzetatik ikasi-
takoaren eta adituen gomendioen emaitza da. 

Ekintza planeko lan ildoak hauek dira:

1. lan ildoa – KSIei buruzko ikuspegi partekatua 
sustatzea interesa duten aldeen eta haiek ga-
ratzeko funtsezkoak diren eragileen artean.

2. lan ildoa – KSIen sektorean, datuen ezagutza 
eta iturriak emendatzea.

3. lan ildoa – Eskualde pertzepzioa eta lurralde 
ikuspegia sustatzea KSIen sektorerako.

4. lan ildoa – KSIetarako baliabideak emendatzea, 
eta haietarako sarbidea hobetzea.

5. lan ildoa – KSIen sektorera egokitzea enpresa 
berrietarako egungo zerbitzu gehiago, eta zuze-
neko nahiz zeharkako sostengua emateko tres-
na berriak ezartzea.

6. lan ildoa – Eskualde garapenarekiko instituzio 
publikoen konpromisoa indartzea kulturaren bi-
tartez.

PROIEKTUAREN WEBGUNEA

http://www.culturanavarra.es/eu/proyecto-inte-
rreg-europe-crehub

https://www.interregeurope.eu/crehub/

1.11 INTERREG EUROPE CREHUB PROIEKTUA

http://www.culturanavarra.es/eu/proyecto-interreg-europe-crehub
http://www.culturanavarra.es/eu/proyecto-interreg-europe-crehub
https://www.interregeurope.eu/crehub/


BALIABIDEEN ETA 
GARAPEN 
ESTRATEGIKOAREN 
ATALA

XEDEA ETA DESKRIBAPENA

Nafarroaren ikuspegitik interesekoak diren ar-
gitalpenak sustatzea ildo editorial propio baten 
bidez, eta proiektuak sortzea argitaratzeko la-
guntzen bidez. Nafarroako Kultura Kontseiluko 
Argitalpenen Batzordearen laguntzarekin egiten 
da, eta Baliabideen eta Garapen Estrategikoaren 
Ataleko Argitalpenen Bulegoak kudeatzen du.

ARGITALPENAK

LIBURUAK

· La fragilidad de un legado. Patrimonio industrial 
de Navarra. Egileak: Amaia Apraiz (koord.), Ai-
nara Martínez Matía eta María Romano Vallejo.

· Rostros judíos del occidente medieval. XLV Se-

mana Internacional de Estudios Medievales de 
Estella-Lizarra, zenbait egile.

· Stella Splendens. 50 aniversario de la Semana 
de Música Antigua de Estella, Mar García Goñi 
(koord.) et al.

· Ángel Martínez Baigorriren Sonetos irreparables 
poesia liburuaren argitalpena Lodosako Udala-
rekin batera.

· Exaltados, tibios y retrógrados. Las elecciones de 
diputados a Cortes en la Navarra isabelina (1833-
1868), Jesús A. Balduz Calleja.

· Egile Nafarren Euskal Literaturaren Antologia. 3. 
liburukia. 1975etik-2000ra arte, Asier Barandia-
ran (koord.) et al.

· Santa Criz de Eslava, reflejos de Roma en territo-
rio vascón, erakusketaren katalogoa.

· Santa María de Olite. De la vid a la piedra. Carlos 
Martínez Álava (koord.) et al. 

1.12 KULTURA ZUZENDARITZA NAGUSIAREN ARGITALPEN PLANA



BALIABIDEEN ETA 
GARAPEN 
ESTRATEGIKOAREN 
ATALA

· Santa María de Tudela, de mezquita a catedral. 
Doce siglos en la historia de la ciudad a través 
de la arqueología, Jesús Sesma Sesma eta Inés 
Tabar Sarrías. Eranskinak hemen daude: http://
www.culturanavarra.es/es/santa-maria-de-tude-
la-de-mezquita-a-catedral

ALDIZKARIAK

· Fontes Linguae Vasconum. Euskaratik giza hi-
zkuntzara: Jon Ortiz de Urbinari gorazarre, 126. 
zk. Jon Ortiz de Urbinari buruzko monografikoa, 
Beatriz Fernández eta Ane Berrok argitaratua 
(2018ko argitalpena, 2019ko urtarrilean inpri-
matua).

· Fontes Linguae Vasconum, 127. zk.

· Fontes Linguae Vasconum, 128. zk.

· Príncipe de Viana, 272. zk.

· Príncipe de Viana, 273. zk.

· Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra, 
92. zk.

· Trabajos de Arqueología Navarra, 30. zk.

1.12 KULTURA ZUZENDARITZA NAGUSIAREN ARGITALPEN PLANA

http://www.culturanavarra.es/es/santa-maria-de-tudela-de-mezquita-a-catedral
http://www.culturanavarra.es/es/santa-maria-de-tudela-de-mezquita-a-catedral
http://www.culturanavarra.es/es/santa-maria-de-tudela-de-mezquita-a-catedral
http://www.culturanavarra.es/es/santa-maria-de-tudela-de-mezquita-a-catedral
http://www.culturanavarra.es/es/numero-126
http://www.culturanavarra.es/es/numero-127
http://www.culturanavarra.es/es/numero-128
http://www.culturanavarra.es/es/numero-272
http://www.culturanavarra.es/es/numero-273
http://www.culturanavarra.es/es/numero-92-1
http://www.culturanavarra.es/es/numero-30-3
http://www.culturanavarra.es/es/santa-maria-de-tudela-de-mezquita-a-catedral
http://www.culturanavarra.es/es/numero-92-1
http://www.culturanavarra.es/es/numero-30-3
http://www.culturanavarra.es/es/numero-127
http://www.culturanavarra.es/es/numero-272


BALIABIDEEN ETA 
GARAPEN 
ESTRATEGIKOAREN 
ATALA

OPEN JOURNAL SYSTEMS (OJS)

2019an Open Journal Systems (OJS) tresna disei-
natzeko eta ezartzeko lanak hasi ziren, Vianako 
Printzea Erakundearen lau aldizkariak online 
kudeatzeko. Tresna hori 2020an izanen da funt-
zionamenduan. Dagoeneko aldizkari askok era-
biltzen duten plataforma digitala da. Jatorrizko 
artikuluen ebaluazio eta onarpen prozesuen ku-
deaketa eta jarraipena errazten ditu. Bai aldizka-
riko erredakzioak bai egile, zuzendari eta ebaluat-
zaileek erabiliko dute plataforma.

http://www.culturanavarra.es/eu/aurkezpena-7

1.12 KULTURA ZUZENDARITZA NAGUSIAREN ARGITALPEN PLANA

http://www.culturanavarra.es/eu/aurkezpena-7


BALIABIDEEN ETA 
GARAPEN 
ESTRATEGIKOAREN 
ATALA

Baliabideen Atalak zeharkako lan batzordeetan 
parte hartzen du, 273/2019 Foru Dekretuan jaso-
tako eginkizunen barnean.

LAN ILDOAK

· Genero berdintasuneko unitateak finkatzea 
Nafarroako Gobernuko departamentuetan, 
berdintasun printzipioa eta genero ikuspegia 
txertatzeko giltzarri gisa.

· LGTBI+ batzordean esku hartzea diagnostikoen 
eta lan ildoen bidez. 

· Sormena sustatzea gazte esparruan. 

· Estatistika eragiketen berri ematea. 

· Mezenasgo Batzordean eta mezenasgorako 
lantaldean parte hartzea. Presidente 
koordinatzailearekin koordinatuta, mezenasgoa 
zabaltzeko plana egitea. Zuzendari nagusiarekin 
berriro ekin zaie informaziorako lurralde saioei. 

· Udalen Federazioarekin Koordinatzeko Foroa 
sustatzea (proiektu hori José Vicente Urabayenek 
2016ko Parte-hartze Planean egindako 
proposamenetik sortu zen, eta Nafarroako 
Kulturaren Plan Estrategikoan jaso zen 2017an).

1.13 ZENBAIT BATZORDETAN PARTE HARTZEA (BERDINTASUNA, GAZTERIA, 
ESTATISTIKA, LGTBI+, MEZENASGOA ETA KOORDINAZIO FOROA)  



BALIABIDEEN ETA 
GARAPEN 
ESTRATEGIKOAREN 
ATALA

1. HELBURU OROKORRA

Genero berdintasuneko unitateak finkatzea de-
partamentuetan, berdintasun printzipioa eta ge-
nero ikuspegia txertatzeko giltzarri gisa.

1. HELBURU BERARIAZKOA

NFKAren barnean Genero Berdintasuneko Unita-
teak finkatzen laguntzea, unitateei aholkularitza 
teknikoa emanez eta haiek bistaratuz.

GBUetako berdintasun estrategia planifikatzeko 
prozesua koordinatzea eta kudeatzea.

GBUetako barne funtzionamenduaren dinamika 
antolatzea.

GBUek egindako lana eta eginkizunak ikusaraztea 
departamentuko langile guztien artean.

2. HELBURU OROKORRA

Behar diren baldintzak sortzen laguntzea genero 
ikuspegia txertatzeko bai politika publikoetan, bai 
departamentuetako laneko prozesuetan.

2. HELBURU BERARIAZKOA

Eraginari buruzko txostenak egin daitezen eta ge-
nero klausulak ezar daitezen sustatzea.

Langileen prestakuntza eta gaitasunak sustatzea 
Ibilbidearen bitartez.

Emakumeen eta gizonen errealitate diferentziala-
ren ezagutzan aurrera egitea .

Hizkera ez-sexistaren erabilera sustatzea.

Genero-ikuspegidun aurrekontuak osa daitezen 
sustatzea.

3. HELBURU OROKORRA

Laguntza ematea zalantzan jartzeko eta indarga-
betzeko emakumeen eta gizonen artean desber-
dinkeriak eta diskriminazioak egotea justifikatzen 
duten balio soziokultural nagusiak.

3. HELBURU BERARIAZKOA

Izan daitezkeen desberdinkeriak hauteman eta 
zuzentzea.

Genero ikuspegia duten ekintza programatu ga-
been bilduma egitea.

1.14 2019ko BERDINTASUN PLANA



BALIABIDEEN ETA 
GARAPEN 
ESTRATEGIKOAREN 
ATALA

1. HELBURUA

Sormenaren sustapena.

1. HELBURUKO EKINTZAK

Arte Gaztearen topaketa.

Irakurketa eta sormenezko idazketa sustatzea.

Arte ikasketetan sakontzeko beken deialdia.

Arte Gaztea osasun zentroetan.

2. HELBURUA

Ahalbidetzea gazte guztiek kultura eskuragarri 
dutela.

2. HELBURUKO EKINTZAK

Salneurriak murriztea eta sarrerak zozketatzea.

1.15 GAZTERIAREN PLANA



BALIABIDEEN ETA 
GARAPEN 
ESTRATEGIKOAREN 
ATALA

FORU LEGEA

Nafarroako Mezenasgoari buruzko Foru Legeak 
lankidetza publiko-pribaturako eredu berri bat 
ezartzen du, kultur proiektu edo jarduerak egiteko.

Entitateek nahiz artistek jaso dezakete Nafarroako 
Gobernuak interes sozialeko kultur ekimenei ema-
ten dien MECNAren bereizgarria.

Eta horiei lagunduko dieten enpresek eta norba-
nakoek zerga pizgarri nabarmenak izanen dituzte.

Herritarrek, enpresaburuek eta gizarte osoak kultu-
ra sustatu eta finantzatzeko hartzen duten konpro-
misoa aintzat hartzea da MEKNAren xedea.

Bi epe daude proiektuak interes sozialekotzat de-
klaratzeko: maiatzaren 1etik 31ra eta urriaren 1etik 
31ra.

MECNA PROIEKTUAK DIZIPLINAZ DIZIPLINA

Arte eszenikoak: 16
Arte musikalak: 4
Ikus-entzunezkoak: 8
Literatura: 2
Ondarea: 14
Diziplina anitzekoa: 26
Bestelakoak: 7

EREDUKO PROGRAMAK: 35

2019AN ONETSITAKO MECNA PROIEKTUAK: 72

ONARTUAK, GUZTIRA. TOKI ENTITATEAK: 5

2019AN AURKEZTURIKO ESKAERAK: 97

2019KO MECNA PROIEKTUAK, GUZTIRA:  77

WEBGUNEA

http://culturanavarra.es/es/mecenazgo

KONTAKTUA

Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendarit-
za Nagusia.
Telefono zenbakia: 848 42 46 00
mecenazgocultural@navarra.es

1.16 MEZENASGOA

http://culturanavarra.es/es/mecenazgo
http://culturanavarra.es/es/mecenazgo
http://culturanavarra.es/es/mecenazgo
mailto:mecenazgocultural@navarra.es


BALIABIDEEN ETA 
GARAPEN 
ESTRATEGIKOAREN 
ATALA

HELBURUA ETA AURREIKUSITAKO ERABILE-
RAK

Erabiltzaileen informazioa jasotzen duen datu ba-
sea, jarduerak eta deialdiak sustatu, jakinarazi eta 
merkaturatzeari eta interes orokorreko kultur in-
formazioa emateari begira.

2019AN EGINDAKO KOMUNIKAZIOAK

· Kultur programazioa: 7

· Dirulaguntzak, laguntzak eta bekak: 11

· Jardunaldiak, ikastaroak eta hitzaldiak: 27

IZENA EMATEKO ESTEKA

3.258 kontaktu. 

https://administracionelectronica.navarra.es/Ac-
cionCultural/Pantallas/Inicio.aspx

1.17 ZABALKUNDERAKO TRESNA

https://administracionelectronica.navarra.es/AccionCultural/Pantallas/Inicio.aspx
https://administracionelectronica.navarra.es/AccionCultural/Pantallas/Inicio.aspx


BALIABIDEEN ETA 
GARAPEN 
ESTRATEGIKOAREN 
ATALA

HELBURUAK / ERRONKAK

· Euroeskualdea ikusgai egitea.

· Kultur lankidetza: lan sareak sortzea artisten 
mugikortasuna sustatzeko.

· Emakumeak egun kulturgintzan duen lekua.

· Kultura eta lurraldetasuna: kultura landa 
eremuan.

· Kulturaren Behatokiak artisten, publikoaren, 
emakumeen eta gutxiengoen egiazko egoera 
ezagutzeko duen garrantzia.

· Komunikazio plataforma bat sortzea Nafarroako 
Kulturaren Behatokiaren bidez.

1.18 NAFARROA EUSKADI AKITANIA-BERRIA EUROESKUALDEAREN 
LANTALDEA



BALIABIDEEN ETA 
GARAPEN 
ESTRATEGIKOAREN 
ATALA

AURREKARIAK

2016KO PARTE-HARTZE PLANA

· Lurralde-saioetako ekarpena: bereziki 
garrantzitsua eta komenigarria da VPE-KZNren 
eta udalen arteko Koordinazio Foroa sortzea. 

NAFARROAKO KULTURAREN PLAN 
ESTRATEGIKOA 2017-2023. 

1. Ardatz estrategikoa: kohesioa, aniztasuna eta 
lurralde-dinamikak.

1. Ardatzeko erronka: Nafarroaren lurralde-kohesioa 
eta -aniztasuna sustatzea kulturaren eta 
sormenaren esparruan. 

HELBURUAK

· Vianako Printzea Erakundea-Kultura 
Zuzendaritza Nagusiaren eta udaletako kultura 
zerbitzu edo arloen artean komunikaziorako 
bide bat ezartzea. 

· Lurraldeari begira dagoen kultur politika 

sustatzea Nafarroako Foru Komunitatean. 

· Bilgune bat sortzea ekintzak partekatzeko 
hainbat kultur eta josteta sektoretan. 

· Administrazioen arteko lankidetzaren kultura 
berri bat sustatzea. 

 

KIDEAK

NUKFren ordezkariak, toki entitateetako 
arduradunak, kultur kudeatzaileak eta VPE-
KZNren ordezkariak.

1.19 KOORDINAZIO FOROA



BALIABIDEEN ETA 
GARAPEN 
ESTRATEGIKOAREN 
ATALA

AURREKARIAK

Nafarroako Estatistika Institutua (NASTAT) 
Nafarroako Foru Komunitateko estatistika-
erakunde publiko ofiziala da, eta haren ardura da 
Nafarroaren interesekoa den estatistika-jarduera 
publikoa zuzendu, koordinatu eta sustatzea. 
Departamentu guztiek Estatistika Batzordea 
sortzen dute foru aginduen bidez. Helburua da 
Idazkaritza Tekniko Nagusiaren lanak erraztea, 
departamentuen estatistiken eraketa koordinatu 
behar baitu, Estatistikako Institutu Nazionalak 
proposatzen dituen eragiketa estatistikoak aintzat 
harturik. Baliabideen eta Garapen Estrategikoaren 
Atalak batzorde horren lanetan parte hartzen du.

1.20 NAFARROAKO ESTATISTIKA BATZORDEA



BALIABIDEEN ETA 
GARAPEN 
ESTRATEGIKOAREN 
ATALA

HELBURUA

Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza 
Nagusiko Baliabideen eta Garapen Estrategikoaren 
Atalak, bere xedeak hobeki betetzea eta gazteen 
prestakuntza hobetzea helburu, kultur kudeaketako 
beka bat sortzea eta ondoren haren deialdia egitea 
proposatu du. Bekaren helburua unibertsitate 
tituludunen prestakuntza bultzatzea da, Baliabideen 
eta Garapen Estrategikoaren Atalak kulturaren 
arloan gauzatzen dituen jarduerak zuzenago eta 
hobeki ezagut ditzaten. Atal hori Vianako Printzea 
Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagusiaren 
mendekoa da.

HARTZAILEAK

Lizentziadun, ingeniari, arkitekto edo gradudun 
titulua edo horien baliokide deklaratutako beste 
tituluren bat duten pertsonak dira bekaren 
hartzaileak. Hautatutako pertsonak kultur 
sektoreari dagozkion prestakuntza jarduerak 
eginen ditu; funtsean, Nafarroako Kulturaren Plan 
Estrategikoari eta kultur argitalpenen bulegoari 
buruzkoak.

HAUTATZEKO PROZESUA

Onartutako hautagai kopurua: 8

2019ko martxoaren 16ko NAOn argitaratua:

https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/
texto/2019/58/2

1.21 KULTUR KUDEAKETAKO BEKA

https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2019/58/2
https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2019/58/2


KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA



KULTUR EKINTZA ZERBITZUA
2.1 Sarrera eta 2019ko betearazpenaren balorazioa
2.2 Kultur Ekintza zerbitzuak eta hiru atalek egindako deialdi, hitzarmen eta programen eskema 
2.3 Nafarroako ikus-entzunezko sektoreari laguntzeko programa
2.4 Nafarroako herri kulturari laguntzeko programa 
2.5 Toki erakundeen kultura ekintzari laguntzeko plana
2.6 Nafarroako arte eszenikoak eta musikalak sustatzeko plana
2.7 Nafarroako kultura sektorea prestatzeko eta profesionalizatzeko programa
2.8 Nafarroako arte plastikoak eta ikusizkoak
2.9 Kultura sektorea sustatzen laguntzeko programa
2.10 KSIei laguntzeko 2019ko programa



KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

Kultura Zuzendaritza Nagusiaren hurbileko 
zuzendaritzapean, herritarrek kalitatezko kul-
tura eskaintza, anitza eta zabala eskura izatea 
helburutzat duten betebehar oro Kultur Ekintza 
Zerbitzuari (KEZ) dagokio, Nafarroako Foru Ko-
munitatearen lurraldean banatuta, eta herritarren 
parte hartzea eta aniztasun kulturala sustatzea, 
baita kultura sektoreetan sorkuntza, hedapena 
eta sustapena bultzatzeko programak martxan 
jartzea ere: arte eszenikoetan eta musikan, arte 
plastikoetan, ikus-entzunezko arteetan eta multi-
media eta diziplina anitzeko arteetan. Funtsezko 
beste betebehar bat arteen publiko eta audient-
ziak sortu, trebatu eta fidelizatzea da. Era berean, 
laguntza ematen du Nafarroako toki erakundeen 
kultura jardueran eta Nafarroako kultura sekto-
rearen prestakuntzan, profesionalizazioan eta 
merkaturatzean. Eta, azkenik, Nafarroako sor-
kuntza industriak sustatzeko plan bat betearazi du 
(3D animazioa, digitalizazioa, ikus-entzunezkoak, 
zinema, industria fonografikoa, errealitate birtua-
la, errealitate areagotua, eta abar), Nafarroako 
espezializazio adimentsuaren estrategiaren ba-
rruan (S3). 

Jolas esparru horrekin bat etorriz, aurreko hel-
buruak definitu ondoren, 2019an zehar KEZek 
zenbait estrategia garatu ditu jarraipena emateko 
kultura programa propioei, eragileei (elkarteak, 
fundazioak, tokiko erakundeak, enpresak) zuzen-
dutako norgehiagoka araubideko dirulaguntzen 

deialdiei, deialdi izendunei, entitateekin kolabo-
ratzeko hitzarmenei, programa kontratuei, eta 
abar.

2019ko memoria laburra bildu aurretik esan be-
har dugu 2019. urtea hauteskunde urtea izan dela 
eta, hortaz, urteko bigarren lauhilekoan talde be-
rria hasi zela lanean. Horrenbestez, aipatutako 
ekintza ildoek aurreko legegintzaldian hasitako 
lanarekin jarraitu dute neurri handi batean; izan 
ere, hainbat lorpen izan ziren aurreko legegintzal-
dian, besteak beste, Nafarroako Kulturaren Plan 
Estrategikoa 2017-2023, Nafarroako Eskubide 
kulturalei buruzko Legea eta, batez ere, gober-
natzeko modu horizontala, irekia eta proaktiboa, 
herritarrek eta profesionalek parte har dezaten 
kultura politikak definitzen, garatzen eta ebaluat-
zen.  KEZ berriak lorpen hauek eta aurreko beste 
lorpen batzuk finkatu eta aurrera egiteko konpro-
misoa du, eta, aldi berean, estrategia berriak pro-
posatzen ditu, sortzen ari diren erronka berriei, 
etengabe aldatzen ari den une honetan sortzen 
diren erronka berriei, alegia, erantzuten saiatze-
ko. Estrategia horien artean aipatu behar ditugu 
erakundeen arteko lan koordinatua, kultura sek-
torea ikusarazi eta profesionalizatzen hobetzea, 
genero berdintasuna, lurraldetasuna, diskrimi-
naziorik eza, kohesio soziala, irisgarritasuna eta 
2030 agendaren helburuak garatzea. KEZ berria, 
Kultura eta Kirol Departamentuaren egitura orga-
nikoa ezarri zuen urriaren 30eko 273/2019 Foru 

Dekretutik abiatuta, hiru ataletan egituratzen da:

· Programa Artistikoen eta Hedapenaren Atala.
· Kultur Ekimenaren eta Berrikuntzaren Atala.
· Proiektu Estrategiko Ikus-entzunezkoen eta Di-

gitalen Atala.

Horrenbestez, KULTURA PROGRAMA PROPIOEI 
dagokienez, nabarmendu behar da DNAk bilakae-
ra garrantzitsua izan duela, Nafarroako dantza 
garaikidearen programak; dantzako prozesu sort-
zaileak martxan jartzea indartzen zuen eredu-
rantz egin du aurrera, tokiko artistak inplikatuz eta 
prozesu horien lurraldearekiko bitartekaritza lana 
ardatz gisa hartuz. Lau egonalditan eman da la-
guntza (gainera, mugaz gaindiko dantza proiektu 
bat ere gehitu da, Atalak 2.0 izenekoa, eta bertan 
parte hartu dute Nafarroako Gobernuak, Baluarte 
Fundazioarekin kolaboratuz) baina deialdian 18 
proposamen baino gehiago jaso ziren, ekintza hau 
behar dela agerian utziz.

PUNTO DE VISTA Zinema Dokumentalaren Na-
zioarteko XIII. Jaialdia, 2019an egin dena. 5.302 
pertsona bildu ziren saioetan. 

Erriberriko Antzerki Jaialdiak 20 urte bete ditu 
eta Nafarroako, estatu mailako eta nazioarteko 
antzerkiaren erakusleiho izatea du helburu, Erri-
berri bezain paraje ederrean. Antzerki klasikoko 
jaialdi modura jaio zen, eta eraldatu egin da, beste 

2.1 SARRERA ETA 2019KO BETEARAZPENAREN BALORAZIOA



KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

garai batzuetara irekiz, arte eszenikoen kontzeptu 
zabalagora eta nazioartekotze handiagora irekiz, 
Nafarroako antzerkia babestea ahaztu gabe. XX. 
Jaialdia 2019ko uztailaren 19tik abuztura 3ra os-
patu zen.

Lizarrako Antzinako Musikaren Asteak 51. edi-
zioa ospatu zuen irailaren 1etik 8ra. Orotara 16 
kontzertu eta jarduera antolatu ziren, Egako hi-
riaren inguru ezin hobean musikarik onena aur-
kitzeko helburuarekin. Vianan ere ospatu zen. 
Kontzertuak 18:30ean estreinatu genituen, eta, 
hortaz, programazioa areagotu egin zen eguneko 
bi kontzerturekin irailaren 1ean, 6an eta 7an. Le-
henengoz Lizarrako egoitzetan bizi diren pertsona 
nagusientzako kontzertu bat ere egin zen.

Nafarroa Organorako Musika Zikloak publikoari 
musikaz gozatzeko aukera eman dio, bai eta trena 
berezi horien ezagutzan sakontzekoa ere, hamalau 
kontzerturen bidez; bitan, jarduera osagarriak izan 
dira: bi bisita gidatu, mahai inguru/solasaldi bat, 
dokumental bat ikustea eta tailer bat.

948 MERKATUA, Nafarroako Arteen Merkatua 
eta Arte Profesionalen Topagunea, Nafarroako 
arte sorkuntza bultzatu eta sustatzeko helburua-
rekin jaiotako ekintza, azaroaren 20an, 21ean 
eta 22an ospatu zen. 948 Mkt-ren edizio berrian 
eredua aldatu egin zen, eta diziplina arteko sor-
kuntzaren aldeko apustua egin zen. ART atalean 

32 proposamen aurkeztu ziren arte modalitate 
guztietan. Aurreko urtearekin erkatuta, koherent-
zia emateko eta modu zuzenean aurkezteko, pro-
posamen eta egoitza kopurua murriztu egin zen.  
PRO programazioan berrikuntzak nabarmendu 
ziren, oso balorazio ona jaso zutenak: proiektuen 

lehiaketa, Nafarroako sorkuntzaren leihoa eta 
“Conecta art”.

KULTUR programa finkatua da (24 edizio) eta 
hedapen formatu klasikoa du. Udan turismo eta 
kultura intereseko lekuetan arte musikalak, arte 

2.1 SARRERA ETA 2019KO BETEARAZPENAREN BALORAZIOA



KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

plastikoak eta dantza zabaltzen dituen programa 
da. Kultur programak kultura jardueren eta lurral-
de kohesioaren deszentralizazioa indartzen du. 35 
udalerritan egin zen ekainaren 21etik irailaren 7ra 
arteko asteburuetan, eta inguruko turismo jardue-
ra batekin osatu da, Turismo Marketinaren Zerbit-
zuarekin kolaborazioan antolatutakoa.

LANDARTE hirugarren ediziora iritsitako progra-
ma bat da, baina dagoeneko erreferente bihurtu 
da landa eremuan berrikuntza kulturalean.  Pro-
grama arte sorkuntzan dago oinarrituta, eta artis-
ten eta tokian tokiko herritarren arteko sinbiosiari 
lotuta. Herririk gehienek 1.000 biztanle baino gu-

txiago dituzte. Landarte programak Foru Komuni-
tateko toki entitateetan kultura berrikuntza, tokiko 
biztanleen parte hartze aktiboa eta, etorkizunera 
begira, proiektuen hedapena sustatu nahi ditu, 
lantegi parte hartzaileen bidez, kultura ekintzako 
ekimen berritzaileak sortzen laguntzeko. 2019an 
proiektu guztiak memoriaren hari berarekin dau-
de konektatuta, eta 8 udalerrik hartu dute parte: 
Abartzuza, Ablitas, Auritz, Biurrun, Cabanillas, 
Eslaba, Sesma eta Eguesibar.

DEIALDIEI dagokienez, NAFARROAKO IKUS-ENT-
ZUNEZKOEN SEKTOREARI LAGUNTZEKO PRO-
GRAMAK honako hauek egiten laguntzeko deial-
diak jasotzen ditu: film luzeen garapena; film luze 
eta laburren ekoizpena; proiektuen sustapena; eta 
zinema jaialdiak egitea Generazinema izenarekin. 
320.000 euro bideratu dira.

ARTE ESZENIKOAK ETA MUSIKA BULTZATZEKO 
PROGRAMAN laguntza deialdiak jaso ziren ira-
bazi asmorik gabeko entitate eta profesionalent-
zako, sorkuntza, ekoizpena, hedapena eta susta-
pen bultzatzeko: Artem + eta -50 K (arte eszeniko 
eta musikako proiektu artistikoendako laguntzak, 
50.000 eurotik gorakoak eta beherakoak), Artem 
Pro (enpresa eta profesionalendako musika eta 
arte eszenikoen ekoizpenerako laguntzak), Artem 
Exporta (enpresa eta profesionalendako lagunt-
zak, arte eszeniko eta musika arteen profesiona-
lak Nafarroatik kanpo joateko eta arte eszeniko, 

musika arteen eta arte plastikoen artistek eta pro-
fesionalek azoka, jaialdi eta ekitaldi profesionale-
tan parte hartzeko) eta Artem Festival (enpresa 
eta profesionalei arte eszeniko eta musika arteen 
ekoizpenean laguntzeko). Deialdi guztiak justifi-
kazioak egiaztatzeko fasean daude.

Nafarroako arte eszenikoen eta ikus-entzu-
nezkoen arloko elkarte profesionalen funtziona-
mendurako laguntzen deialdia izapidetzen jarrai-
tu da (60.000 €).

NAFARROAKO KULTURA SEKTOREA PRESTAT-
ZEKO ETA PROFESIONALIZATZEKO PROGRA-
MARI dagokionez, jarraipena eman zaie Agorarte 
ikasketa artistikoak zabaltzeko laguntzei (175.000 
euro), Ideia laguntzen deialdiari (140.000 euro) 
eta KUNA Nafarroako kudeaketa kulturalaren ar-
loko profesionalen elkartearekiko lankidetza-hit-
zarmenari, prestakuntza arlokoa (30.000 euro).

NAFARROAKO ARTE PLASTIKOEI ETA IKUSIZKOEI 
laguntzeko programa Uharteko Arte Garaikide-
ko Zentroarekin hitzarmenak eginez bideratu da 
2019an, funtzionamendu eta jarduera gastuei au-
rre egiteko, inbertsioak gauzatzeko eta artistei la-
guntzeko programetarako (560.000 euro guztira).

NAFARROAKO KULTURA ETA SORKUNTZA IN-
DUSTRIAK MERKATURATZEN LAGUNTZEKO 
PROGRAMARI dagokionez, proposamen profe-

2.1 SARRERA ETA 2019KO BETEARAZPENAREN BALORAZIOA



KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

sionalen, azoken prospekzioen erregistroak pres-
tatzen jarraitu da, baita bestelako sustapen eta 
merkaturatze ekintzak ere. Tarrega, Bime, DFeria 
eta Merkartes azoketan presentzia izan dugu. Eta, 
argitaletxeen sektorearekin batera (Nafarroako 
argitaletxe independenteen elkartea, 40.000 
€), liburu, disko, eta beste euskarri batzuen edi-
zioaren 3. azoka egin da 948 Mkt 2019 bitartean.

2019an laguntza berri bat eman da profesiona-
lentzako SORKUNTZA FABRIKEI, 80.000 euroko 
partidarekin.

Eta HERRI KULTURAREN Arloan, Sustraiak-Rai-
ces laguntzen deialdia ebatzi da, 80.000 euroko 
kopuruan, baina 2019tik aurrera deialdi hori Mu-
seoen Zerbitzuak eginen du.

TOKI ERAKUNDEEI LAGUNTZEARI dagokionez, 
2019an dirulaguntzak emateko deialdi hauek 
ebatzi dira: Artea eta Kultura (diziplinetan jar-
duerak antolatzeko laguntza) eta Udal Platea 
Local (Nafarroako Antzoki Sareko toki erakun-
deen jardueretarako laguntza). Urtero bien ar-
tean 1.069.000 euro bideratu dira eta ia 100 toki 
erakunderi lagundu zaie.

IZENDUNEN kasuan, honako hitzarmen hauek sinatu dira:

Toki erakundeei dagokienez, 2019an hitzarmen hauek sinatu dira:

Iruñeko Orfeoia Funtzionamendu gastuetarako 310.000€

Nafarroako Abesbatzen Federazioa 200.000€ 

Barañaingo Auditorioa 160.000 € programaziorako, baina ez zuen laguntza kudeatu

Castel Ruiz museoa 160.000€ kultura programaziorako

Castel Ruiz museoa 20.000€ Ópera Prima jaialdia eta Des-adarve

Nafarroako Antzerki Eskola 265.000€

Nafarroako Antzerki Sarea elkartea 195.000€ funtzionamendurako eta Nafarroako zirkuitua 

Eguesibar 720.000€ kultura etxeko obra egiteko Atzera eginda

Baztan Amaiur zentroaren lehen fasea Egina

Leitza Kultura etxeko obrak Egina

Mendabia Kultura etxeko aurreproiektua idaztea Egina

Azagra Kultura etxeko aurreproiektua idaztea Egina

Tafalla Errekoletoen elizako teilatuko obrak Egina

Cabanillas Kultur etxeko obrak Egina

2.1 SARRERA ETA 2019KO BETEARAZPENAREN BALORAZIOA



KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

Horrez gain, NICDO ZINErekin PROGRAMA KON-
TRATUAK (580.000 €) izapidetu dira TZNren zi-
nema arloko zenbait ekimen kudeatzeko: Navarra 
Film Commission, Nafarroako Filmoteka eta Pun-
to de Vista jaialdia. Baita Navarra Arenan beste 
ekintza batzuk egiteko ere (50.000 €). Bestalde, 
Baluarte fundazioarekiko kontratu programak 
daude, arte programaziorako, eta Nafarroako Or-
kestra Sinfonikoari dagokionez (5.520.000 €) eta 
Kultura Zuzendaritza Nagusiaren arte programei 
laguntza emateko (218.000 €).
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· Programa Artistikoen eta Hedapenaren Atala.
· Kultur Ekimenaren eta Berrikuntzaren Atala.
· Proiektu Estrategiko Ikus-entzunezkoen eta Di-

gitalen Atala.

NAFARROAKO IKUS-ENTZUNEZKO 
SEKTOREARI LAGUNTZEKO PROGRAMA

· Generazinema - zinema ekoizpenetarako lagunt-
zak, 2019; garapena, film luzeak eta laburrak. 

· Generazinema Exporta; ikus-entzunezkoen sek-
torea sustatzeko laguntzak.

· Generazinema Festivales.
· Generazinema Exporta.
· Tuterako 2019ko Opera Prima zinema jaialdirako 

dirulaguntza.
· Punto de Vista 2019 Zinema Dokumentalaren 

Jaialdia.
· Zinemaren sustapena 2019an (Nicdo/Zinema 

Atala).
· COMICA.
· Conecta Fiction.

NAFARROAKO HERRI KULTURARI 
LAGUNTZEKO PROGRAMA

· Sustraiak – Raíces  Kultur entitateentzako di-
ru-laguntzak, herri kultura tradizionalaren za-
balkunderako.

TOKI ERAKUNDEEN KULTURA EKINTZARI 
LAGUNTZEKO PLANA

· Lankidetza hitzarmena Vianako Printzea Erakun-
dea-Kultura Zuzendaritza Nagusiaren eta Tute-
rako Castel Ruiz enpresa-erakunde publikoaren 
artean, kultura jardueren programa egiteko.

· Lankidetza hitzarmena Vianako Printzea Erakun-
dea-Kultura Zuzendaritza Nagusiaren eta Bara-
ñaingo Auditoriuma Fundazioaren artean, kultu-
ra jardueren programak egiteko.

· Artea eta Kultura; Nafarroako toki erakundeen 
kultura ekintzari laguntzeko plana.

· Udal Platea Local; udal guneetako programazio 
eszenikoetarako laguntzak.

· Kultur 2019: musika eta argazkilaritza.
· Landarte 2019 – artea eta landatartasuna “me-

moria aurkitua”.
· Hitzarmena Castel Ruizekin - Des-Adarve arte 

iraungikorreko sariketa.
· Hitzarmena Leitzako Udalarekin, zinema zaharra 

eraberritzeko kultura etxe modura.
· Hitzarmena Eguesibarko Udalarekin kultura 

etxerako.
· Hitzarmena Tafallako Udalarekin Errekoletoen 

komentuko estalkiak birgaitzeko.
· Hitzarmena Baztango Udalarekin Amaiurren bi-

sitarien zentro bat sortzeko.
· Hitzarmena Cabanillasko Udalarekin, udal kul-

tura zentro izanen den higiezina erosteko.
· Hitzarmena Mendabiako Udalarekin, udal kultu-

ra zentro bat ezartzeko memoria tekniko balora-

tua idaztea finantzatzeko.
· Hitzarmena Azagrako Udalarekin, udal kultura 

zentro bat ezartzeko birgaitze proposamenak 
idaztea finantzatzeko.

NAFARROAKO ARTE ESZENIKOAK ETA 
MUSIKALAK SUSTATZEKO PLANA

· Antzerkia eta dantza sustatzeko planak; betea-
razpena.

· Artem Pro; enpresendako eta profesionalendako 
laguntzak arte eszenikoetako eta musikaren ar-
loko ekoizpenerako.

· Artem Festival - enpresa eta profesionalek an-
tolatutako arte eszenikoen eta musikaren arloko 
jaialdiak eta lehiaketak egiteko dirulaguntza. 

· Artem Ex-Porta - enpresa eta profesionalendako 
laguntzak, arte eszeniko eta musikalen arloko 
profesionalek birak egin ditzaten Nafarroatik 
kanpo, eta parte har dezaten arte eszeniko, mu-
sikal eta plastikoen arloko artista eta profesiona-
len azoka, jaialdi eta ekitaldi profesionaletan. 

· Artem 50k+ - arte eszenikoen eta musikalen ar-
loko proiektu artistikoetarako laguntzak: guztira, 
50.000 euro baino gehiago.

· Artem 50k- arte eszenikoen eta musikalen ar-
loko proiektu artistikoetarako laguntzak: guztira, 
50.000 euro baino gehiago.

· Hitzarmena Nafarroako Antzerki Eskolarekin.
· Nafarroako Abesbatzen Elkartearekin hitzarme-

na.
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· Arte eszenikoen eta ikus-entzunezkoen elkarte 
profesionalei dirulaguntzak emateko deialdia.

· Hitzarmena Iruñeko Orfeoiarekin.
· Hitzarmena Nafarroako Antzerki Sarearekin.

· Dantza plana.
· Programa kontratua; Baluarte Fundazioaren eta 

Nafarroako Orkestra Sinfonikoaren 2019ko pro-
gramazio artistikoak.

· Programa kontratua; Kultura Departamentuak 
Baluarte Fundazioaren laguntzarekin 2019rako 
egindako programazio artistikoak.

· Programa Kontratua, NICDOrekin, Navarra Are-
nako 2019o programazioa egiteko.

· 2019ko Erriberriko Antzerki Jaialdia.
· SMADE: Lizarrako Antzinako Musikaren Astea, 

2019.
· Nazioarteko Abesbatza Zikloaren edizio berria 

(XXII. ekitaldia).
· Organo Musika Nafarroan, 2019.
· DNA sorkuntza programa, 2019.

NAFARROAKO KULTURA SEKTOREA 
PRESTATZEKO ETA PROFESIONALIZATZEKO 
PROGRAMA

· Hitzarmena Nafarroako Kultura Kudeatzaileen 
Elkarte Profesionalarekin.

· AGORART; prestakuntza artistikorako lagunt-
zak.

· IDEIA - Kultur entitateentzako diru-laguntzak 
kultur hedapenerako proiektuak egiteko.

· 948 MINTEGI– Arte sorkuntzako fabrika eta 
mintegiei laguntzak.

NAFARROAKO ARTE PLASTIKOAK ETA 
IKUSIZKOAK 

· Hitzarmena CACH-Uharteko Arte Garaikideko 
Zentroarekin 2019. 

  - Funtzionamendu gastuak.
  - Inbertsioak.
  - Arte plastikoak laguntzak.

KULTURA SEKTOREA MERKATURATZEN 
LAGUNTZEKO PROGRAMA

· 948 Merkatua 2019.
· Nafarroako Argitaletxe Independenteen Elkar-

tearekin hitzarmena, Edizioaren III. Azoka.
· Kultura eta berrikuntza sustatzen laguntzeko 

programa, 2019.
· Mugaz haraindiko topaketak.

BESTELAKOAK

Euroeskualdea proiektuen ebaluazioa.
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XEDEA

Laguntzak film luzeak ekoizteko, film laburrak 
ekoizteko eta fikzio nahiz animazio film luzeen eta 
dokumental luzeen proiektuak garatzeko. 

GENERAZINEMA hiru modalitatetan banatzen da 
deialdi berean:

· Ikus-entzunezko eta zinemako film luzeak ekoi-
ztea.

· Ikus-entzunezko eta zinemako film laburrak 
ekoiztea.

· Film luze zinematografikoak garatzea.

HELBURUA

· Zinema eta telebista ekoizpena handitzea Nafa-
rroan.

· Zinema jarduera zabaldu eta sustatzea.
· Nafarroaren irudi kulturala eta artistikoa ho-

betzea. Obra horiek itzal handia dute zinema 
jaialdietan.

AURREKONTUA

510.000 euro. 
2019/2019Ko urte anitzeko deialdia.

· 2019ko ekitaldi ekonomikoa: 141.950 euro. 
· 2020ko ekitaldi ekonomikoa: 368.050 euro.

Modalitateka, aurrekontua honela banatuko da:

A modalitatea
Film luzeen ekoizpenerako laguntzak: 390.000 
euro.
· 2019ko ekitaldi ekonomikoa: 71.950 euro.
· 2020ko ekitaldi ekonomikoa: 318.050 euro.

B modalitatea
Film laburren ekoizpenerako laguntzak: 100.000 
euro.
· 2019ko ekitaldi ekonomikoa: 50.000 euro. 
· 2020ko ekitaldi ekonomikoa: 50.000 euro.

C modalitatea
Film luzeak ekoizteko proiektuetarako laguntzak.
· 2019ko ekitaldi ekonomikoa: 20.000 euro.

2.3 NAFARROAKO IKUS-ENTZUNEZKO SEKTOREARI LAGUNTZEKO PROGRAMA
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MODALITATEA ONURADUNAK PROIEKTUA EMANDAKO LAGUNTZA

Generazinema Film Luzeak

La Tentación Producciones, SA Gladys-en Leihoa 10.000,00 €

Kanpaiak Abra AIE Campanadas a muerto 100.000,00 €

Mantecadas Salazar AIE Ofrenda a la tormenta 52.779,68 €

En Buen Sitio Producciones SL Ama-das 48.000,00 €

Labrit Multimedia SL 2 urte 4 hilabete 24.220,32 €

Escorzo Films SL Surcos 20.000,00 €

Lamia Producciones Audiovisuales SL (1) Una vida no tan simple 100.000,00 €

Solax Company S. Microcoop. Matrioskas 35.000,00 €

Generazinema Film Laburrak

The Visible Man SL Irisa 25.00,00 €

Pimu y Ruiz Asociados SLL No sex for fish 15.677,30 €

Luis Arrieta Echeverría Mendiak -1976- 11.596,00 €

Xabier Iriguíbel Uriz Herdoilduraren gogoa 18.660,00 €

La Escena del Jardín SL (1) El susto 10.437,90 €

Arquetipo Comunicación SL Amanece la noche más larga 9.314,40 €

New Gravity Amanece la noche más larga 9.314,40 €

Isabel Sáez Pérez (2) El Intercambio 8.764,00 €

Deialdiaren emaitza

(1) Laguntzari uko  
(2) Emakida berria
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MODALITATEA ONURADUNAK PROIEKTUA EMANDAKO LAGUNTZA

Generazinema Garapena

Demiranda Studio SL (1) Ojalá… 3.800,00 €

Ainara Vera Esparza Estrellas polares 6.700,00 €

Kanaki Films SL Free my town 9.500,00 €

Simetría Producciones SL (2) El abrazo 3.800,00 €

GENERAZINEMA GARAPENA

(1) Laguntzari uko  
(2) Emakida berria

GENERO IKUSPEGIA

Barne hartutako klausulak:
Proiektuko informazioaren osagarri, enpresak edo 
profesionalak generoari buruzko memoria bat 
erantsiko du, helburu izanen duena ezagutzea 
zein den Nafarroako kultura sektorearen errealita-
tea genero-ikuspegitik. Horretarako, datu hauek 
bilduko dira:

- Entitatearen egitura: sexuaren araberako ba-
naketa zuzendaritza organoetan eta masa 
sozialean.

- Lanak zer gairi heltzen dion nagusiki, eta adie-
raztea edukiak indarra egiten ote duen genero 
rol edo estereotipoak hausteko (zehaztu eta la-
bur justifikatu).

- Partaidetza:
· Lanaren egiletza (egilea emakumea, gizona edo 

anonimoa). Pertsona bat baino gehiago badi-
ra, zehaztu emakumeen eta gizonen kopurua.

· Zuzendaritza (gizona edo emakumea). Pertso-
na bat baino gehiago badira, zehaztu emaku-
meen eta gizonen kopurua.

Enpresak edo profesionalak konpromisoa hart-
zen du hizkera edo irudi sexistarik ez erabiltzeko 
inolako euskarritan, ez publizitatean, ez informa-
zioan. Halaber, zuzenean egiten diren dokumen-
tuetan hizkera inklusiboa izanen da (horretarako, 
honako lan hau kontsulta daiteke: “La Guía sobre 
estrategias de comunicación incluyente: El Géne-
ro como prioridad”, helbide honetan dagoena: 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6A-
BA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/
GUIADECOMUNICACION1213.pdf
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XEDEA

Nafarroan 2019an egiten diren zinema jaialdiak 
eta lehiaketak antolatzeko laguntzak. Zinema-
gintzako jaialdi eta lehiaketak dira zinema ekoi-
zpena eta ikus-entzunezkoak Nafarroan susta-
tu eta hedatzeko asmoz egiten diren agerraldi, 
erakusketa eta, oro har, antzeko ekitaldi guztiak. 
Zinemagintzako jaialdi eta lehiaketek izaera kul-
tural edo artistikoa izan beharko dute, eta gutxie-
nez bi edizio eginak izan beharko dituzte.

HELBURUA

Nafarroaren irudi kulturala eta artistikoa hobet-
zea. 
Nafarroan zinema jaialdiak antolatzea eta garat-
zea.

AURREKONTUA

30.000 euro.

DEIALDIAREN EMAITZA

GENERO IKUSPEGIA

Barne hartutako klausulak:

Proiektuko informazioaren osagarri, enpresak edo 
profesionalak generoari buruzko memoria bat 
erantsiko du, helburu izanen duena ezagutzea 
zein den Nafarroako kultura sektorearen errealita-
tea genero-ikuspegitik. Horretarako, datu hauek 
bilduko dira:

· Entitatearen egitura: sexuaren araberako 
banaketa zuzendaritza organoetan eta masa 
sozialean.

· Lanak zer gairi heltzen dion nagusiki, eta adie-
raztea edukiak indarra egiten ote duen genero 
rol edo estereotipoak hausteko (zehaztu eta 
labur justifikatu).

· Partaidetza:
- Lanaren egiletza (egilea emakumea, gizona 

edo anonimoa). Pertsona bat baino gehiago ba-
dira, zehaztu emakumeen eta gizonen kopurua.

- Zuzendaritza (gizona edo emakumea). Pertso-
na bat baino gehiago badira, zehaztu emaku-
meen eta gizonen kopurua.

Enpresak edo profesionalak konpromisoa hartzen 
du hizkera edo irudi sexistarik ez erabiltzeko inolako 
euskarritan, ez publizitatean, ez informazioan. Hala-
ber, zuzenean egiten diren dokumentuetan hizkera 
inklusiboa izanen da (horretarako, honako lan hau 
kontsulta daiteke: “La Guía sobre estrategias de co-
municación incluyente: El Género como prioridad”, 
helbide honetan dagoena: http://www.navarra.
es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-
D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICA-
CION1213.pdf

LAGUNTZAK ZINEMAGINTZAKO ENPRESA ETA PROFESIONALENDAKO, NAFARROAN EGITEN DIREN JAIALDIAK ETA LEHIAKETAK ANTOLATU ETA 
GARATZEKO. GENERAZINEMA JAIALDIAK

MODALITATEA ONURADUNAK PROIEKTUA EMANDAKO LAGUNTZA

Generazinema Jaialdiak

Echarri Díez, SLL 6º Navarra Tierra de Cine 8.000,00€

CTL Irudi eta Soinu Eskola. VI Lehiaketa CTL 59’’ 1.586,00€

Artyco 16 Fan jaialdia 8.500,00€
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XEDEA

Laguntzak zinema enpresek eta profesionalek parte 
har dezaten azoka, jaialdi eta ekitaldi profesionaletan, 
Nafarroako ikus-entzunezkoen sektore profesionala-
ren filmen erakusketetan eta merkataritza-ekintzetan 
laguntzeko, eta Foru Komunitatetik kanpo sustatze-
ko. Eskatzaile bakoitzak zenbait proiektu aurkez dit-
zake eskaera berean. GENERAZINEMA EXPORTA 
2019 banakako ebaluazioko deialdi gisa kudeatzen 
da.

HELBURUA

Jarduera zinematografikoa zabaltzea eta sustatzea. 
Nafarroaren irudi kulturala eta artistikoa hobetzea. 
Zinema enpresa eta profesionalek azoka, jaialdi eta 
ekitaldi profesionaletan parte hartzea.

AURREKONTUA

15.000 euro.

DEIALDIAREN EMAITZA

GENERO IKUSPEGIA

Barne hartutako klausulak:
Proiektuko informazioaren osagarri, enpresak edo 
profesionalak generoari buruzko memoria bat 
erantsiko du, helburu izanen duena ezagutzea 
zein den Nafarroako kultura sektorearen errealita-
tea genero-ikuspegitik. Horretarako, datu hauek 
bilduko dira:

· Entitatearen egitura: sexuaren araberako banake-
ta zuzendaritza organoetan eta masa sozialean.

· Lanak zer gairi heltzen dion nagusiki, eta adie-
raztea edukiak indarra egiten ote duen genero 
rol edo estereotipoak hausteko (zehaztu eta 
labur justifikatu).

· Partaidetza:
- Lanaren egiletza (egilea emakumea, gizona 

edo anonimoa). Pertsona bat baino gehiago ba-
dira, zehaztu emakumeen eta gizonen kopurua.

- Zuzendaritza (gizona edo emakumea). Pertso-
na bat baino gehiago badira, zehaztu emaku-
meen eta gizonen kopurua.

Enpresak edo profesionalak konpromisoa hartzen du 
hizkera edo irudi sexistarik ez erabiltzeko inolako eus-
karritan, ez publizitatean, ez informazioan. Halaber, 
egiten diren dokumentuetan hizkera inklusiboa izanen 
da (horretarako, honako lan hau kontsulta daiteke: 
“La Guía sobre estrategias de comunicación incluyen-
te: El Género como prioridad”, helbide honetan da-
goena: http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6A-
BA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/
GUIADECOMUNICACION1213.pdf

LAGUNTZAK ZINEMAGINTZAKO ENPRESEI ETA PROFESIONALEI, PARTE HARTZEKO AZOKETAN, JAIALDIETAN ETA EKITALDI PROFESIONALETAN. 
GENERAZINEMA EXPORTA 

MODALITATEA ONURADUNAK PROIEKTUA EMANDAKO LAGUNTZA

Generazinema Exporta

Mikel Xabier Arraiz Kiss me Malibú 3.000,00 €

Golem (Filmak eskaintzea eta salmenta 
eragileekin harremanak) 3.000,00 €

Kanaki Un día más con vida, y otros 2.553,80 €

Arena Comunicación Cholitas y otros 1.962,29 €

Natxo Leúza Born in Gambia 3.000,00 €
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KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

XEDEA

Lankidetza hitzarmen bat izenpetu da Vianako 
Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza Na-
gusiaren eta Tuterako Castel Ruiz tokiko enpre-
sa-erakunde publikoaren artean, diruz laguntze-
ko Tuterako Opera Prima zinema-jaialdiaren 20. 
ekitaldiaren finantzaketan (2019ko urriaren 25etik 
azaroaren 3ra arte egin zen). 

HELBURUA

Hitzarmenaren helburua onura publikoa da, xede 
baitu jaialdiak estatuko eta nazioarteko zinema 
jaialdietan duen garrantzia nabarmentzea, duen 
presentzia sustatzea, oso balio handia duelako 
kultura eskaintza espezializatu moduan.

AURREKONTUA

15.000 euro.

2019KO SARITUEN ZERRENDA

FILM ONENARI TUTERA HIRIA SARIA, publi-
koaren bozketaz emandakoa, 6.000 eurokoa:

· ‘ABUELOS’ filmari, Santiago Requejok zuzen-
dutakoa eta 02:59 Films-ek ekoitzia.

ZUZENDARITZA ONENARI VIANA PRINTZEA SA-
RIA, concedido por el jurado y dotado con 3.000€:

· BELÉN FUNES, ‘LA HIJA DE UN LADRÓN’ fil-
magatik.

EPAIMAHAIAREN SARI BEREZIA, 2000 EU-
ROKOA, ‘OJOS NEGROS’ FILMAREN ZUZENDA-
RITZARI:

· MARTA LALLANA ETA IVET CASTELORI.

KULTURA TUTERA GAZTEA SARIA, TUTERAKO 
BATXILERGOKO IKASLEEK EMANDAKOA 1000 
EUROKOA:

· ‘ABUELOS’ filmari, Santiago Requejorena.

BERDINTASUN AIPAMEN BEREZIA, Tuterako 
Udaleko Gizarte Gaien eta Emakumeen Gaien 
Atalak emandakoa, emakumeen eta gizonen ber-
dintasuna sustatzen duen filmari, 1.000 eurokoa:

· ‘LA HIJA DE UN LADRÓN’ filmari, Belén Fu-
nesena.

LANKIDETZA HITZARMENA VIANAKO PRINTZEA ERAKUNDEA-KULTURA ZUZENDARITZA NAGUSIAREN ETA TUTERAKO CASTEL RUIZ TOKIKO ENPRESA 
ERAKUNDE PUBLIKOAREN ARTEAN. TUTERAKO OPERA PRIMA ZINEMA JAIALDIA

2.3 NAFARROAKO IKUS-ENTZUNEZKO SEKTOREARI LAGUNTZEKO PROGRAMA



KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

XEDEA

Punto de Vista Zinema Dokumentalaren Nazioar-
teko Jaialdia urteroko topaketa bat da, zinema 
dokumentaleko joera berriekin egiten dena; es-
treinakoz, 2005ean. XIII. ediziotik NICDO sozieta-
te publikoak antolatzen du, eta martxoan egiten 
da Iruñean. Punto de Vista jaialdiaren hamahiru-
garren edizioa 2019ko martxoaren 11 eta 16 artean 
egin zen. 

2019an jaialdia gainbegiratzeko Zuzendaritza 
Batzorde bat sortu zen; honako kide hauek osat-
zen dute:

Presidentzia, Nafarroako Gobernuko Vianako 
Printzea Erakundea - Kulturako zuzendari nagu-
siak.

Kideak, NICDOko zuzendari gerentea; Punto de 
Vista jaialdiko zuzendari exekutiboa; Nafarroako 
Gobernuko Kultur Ekintza Zerbitzuaren zuzenda-
ria; Nafarroako Gobernuko Proiektu Estrategiko 
Ikus-entzunezkoen eta Digitalen Ataleko burua; 
ikus-entzunezko ekoizpenean aditua den pertso-
na bat; Nafarroako Kulturaren eta Arteen Kont-

seiluko pertsona bat; Nafarroako Gobernuko Kul-
tur Ekintza Zerbitzuko teknikari bat, batzordeko 
idazkaritza lanak eginen dituena.

AURREKONTUA  

306.624 euro.

XIII. EKITALDIAREN MEMORIA

Jaialdiak bigarren edizioa ospatu du Garbiñe Or-
tegaren zuzendaritza artistikoarekin, eta berriz 
ere Baluarteko hainbat espaziotan egin da; horrez 
gain, beste egoitza kolaboratzaile batzuetara ere 
mugitu da, esaterako Iruñeko Planetariuma, Na-
farroako Filmoteka, CACH, Civican, Civivox, Nafa-
rroako Unibertsitatea eta Geltoki. 

Programazioaren ildo nagusiek aurreko edizioan 
planteatutakoarekin jarraitzen dute. 

2019an jaialdiak guztira 7.000 ikuslerengana 
gerturatzea lortu du; horietatik 5.570 ikuslek Ba-
luarten antolatutako programak bizi izan dituzte, 

PUNTO DE VISTA 2019 ZINEMA DOKUMENTALAREN NAZIOARTEKO JAIALDIA

2.3 NAFARROAKO IKUS-ENTZUNEZKO SEKTOREARI LAGUNTZEKO PROGRAMA



KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

besteak beste, hainbat sekziotako proiekzioak, to-
paketak, hitzaldiak eta performanceak. Gainerako 
ikusleek lehenago aipatutako beste programa eta 
egoitza batzuetan hartu dute parte. 

Saio osoen arrakasta nabarmendu behar da, bai 
Baluarte barruan, bai kanpo espazioetan, esate-
rako filmoteka Jonás Truebarekin, planetariume-
koa bi saioetan, haurrak eta Luis Macías saio be-
rezian, edo Caja Navarrako lantegiak, CACH Rick 
Prelingerrekin eta Iván Argote Civivoxen. Akredi-
tazioei dagokienez, 2019an izugarri ugaritu dira.

Komunikazio estrategiari dagokionez, Punto de 
Vista jaialdiak, aurreko urteetan bezalaxe, estal-
dura mediatiko zabala lortu du tokiko zein estatu 
mailako hedabideetan.

PUNTO DE VISTA 2019 ZINEMA DOKUMENTALAREN NAZIOARTEKO JAIALDIA
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KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

XEDEA

Kontratu programa honen xedea da zehaztea nolakoa 
izanen den Kultura Zuzendaritza Nagusiaren eta NIC-
DOren arteko lankidetza eta koordinazioa, zinemari 
eta ikus-entzunezkoen ekoizpenari dagokienez:

Nafarroako Filmotekaren programazioa sortzea, 
komunikatzea eta kudeatzea, urtean zeharreko 
ohiko programazioari dagokionez (iraila-ekaina), 
aparteko zikloak sortzea efemerideetan, gaurko-
tasuneko gaien ondorioz, edo beste edozerenga-
tik, Administrazio Kontseiluak eta Kultura Zuzen-
daritza Nagusiak bermatuta. Aparteko ziklo horien 
artean zinema eta eta nobela beltzeko “Pamplona 
Negra” zikloa eta Rooftop Cinema zikloa daude.

Navarra Film Commission-en jarduerari eustea: 
filmazioetan laguntzea, baimenak lortzea, infor-
mazioa ematea zinema ekoizleei eta eragileei, 
materiala sortzea eta sustapen ekintzak egitea 
Nafarroan eta kanpoan, filmazioak Foru Komuni-
tatera erakartzeko.

“Punto de Vista” Zinema Dokumentalaren Na-
zioarteko Jaialdia antolatzea. Nagusiki baina ez 
soil-soilik, NICDOren aretoetan (Baluarte) eginen 

da, eta etengabeko isla izanen du Nafarroako Fil-
motekaren programazioan “Foco Punto de Vista” 
programazioaren bidez. Jaialdi honen barruan 
“XFilms” proiektua ere kudeatuko da; hala, ka-
suan kasuko deialdia eginen da eta babesa ema-
nen da ekoizpen, promozio eta banaketarako.

Nafarroako Ikus-entzunezkoen Klusterrean parte 
hartzea eskubide osoko kide moduan.

GENERO IKUSPEGIA

· Programa kontratuan hartutako konpromisoaren 
arabera egindako jardueren amaierako laburpen 
memoria eta horien ebaluazio txostena. Memo-
ria horretan berariaz eginen zaio erreferentzia 
garatutako aginte laukiarekin lotutako emait-
zari. Bestalde, memorian labur-labur jasoko da 
programazioaren genero ikuspegia eta bertara-
tutako publikoa, sexuka banatuz rolen arabera 
(zuzendaritza, sorkuntza, ekoizpena, publikoa).

· Enpresak konpromisoa hartzen du hizkera edo 
irudi sexistarik ez erabiltzeko inolako euskarri-
tan, ez publizitatean, ez informazioan. Halaber, 
egiten diren dokumentuetan hizkera inklusiboa 

izanen da (horretarako, honako lan hau kontsul-
ta daiteke: “La Guía sobre estrategias de comu-
nicación incluyente: El Género como prioridad”, 
helbide honetan dagoena: http://www.navarra.
es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-
D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICA-
CION1213.pdf).

AURREKONTUA

580.000 euro.

Zenbateko hori honela banatuko da:
· 170.500 euro- Nafarroako Filmoteka
· 126.000 euro- Navarra Film Commission.
· 283.500 euro - Punto de Vista Zinema Doku-

mentalaren Nazioarteko Jaialdia.

(2019ko betearazpenean jaso da 2019ko edi-
zioari dagokiona eta 2020ko edizioaren pres-
takuntza. Baita zuzendaritza artistikoa ere, 
10.000 euro gehi Bidaia poltsa eta egonaldiak 
2.500 euro).

Diru ekarpena egutegi hauen arabera ordaindu 
zen:

PROGRAMA KONTRATUA NAFARROAKO GOBERNUKO KULTURA, KIROL ETA GAZTERIA DEPARTAMENTUAREN ETA NICDO SL ERAKUNDEAREN ARTEAN, 
2019AN ZINEMA JARDUERAREN ARLOAN LANKIDETZAN ARITZEKO PROGRAMARAKO
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KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

· 300.000 euro programa kontratua sinatzean.
· 140.000 euro 2019ko ekainean.
· 140.000 euro 2019ko urrian.

PROGRAMA KONTRATUA NAFARROAKO GOBERNUKO KULTURA, KIROL ETA GAZTERIA DEPARTAMENTUAREN ETA NICDO SL ERAKUNDEAREN ARTEAN, 
2019AN ZINEMA JARDUERAREN ARLOAN LANKIDETZAN ARITZEKO PROGRAMARAKO
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KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

Kultura entitateei dirulaguntzak emateko deialdia, 
Sustraiak – Raíces2019an herri kultura tradizionala 
zabaltzeko proiektuak egiteko.

XEDEA

Kultura erakundeendako laguntzak arautzea, kul-
tura proiektu sozial eta inklusiboak egiteko elkar-
teen esparruan, Nafarroako kultura ondarea eta 
gizarte ehuna sortzen, mantentzen eta sustatzen 
laguntzeko, populazio osoa aintzat hartuta.

HELBURUA

Proiektuak sustatzea, proiektu horien helburua 
bada Nafarroako Foru Komunitateko kultura on-
dare tradizionalaren adierazpideak, hau da, Na-
farroako tradizioari eta folkloreari dagozkienak, 
sustatzea eta zabaltzea.

PRESUPUESTO

80.000 euro.

ESKABIDEA

20 elkarte aurkeztu dira, eta horietatik 15 elkartek 
lortu dute laguntza. Ondoren, batek uko egin zion 
laguntzari.

ESLEITUA

80.000 euro.

Elkarte batek uko egin eta gero adjudikatua, 
79.399,54 euro.

2019an, honako erakunde hauei eman zaie la-
guntza, proiektuak egiteko:

· Nafarroako Bertsozale Elkartea, 9.600 euroko 
laguntza, “Nafarroa Bertsotan - Nafarroan bertso-
laritza sustatzen” proiektua egiteko. 

· Ortzadar Euskal Folklore Elkartea, 3.900 euroko 
laguntza  “Ciclo cultural de Ortzadar 2019 para 
la difusión del Patrimonio Inmaterial de Navarra” 
proiektua egiteko.

· La Pamplonesa kultura elkartea, 2.150 euroko 
laguntza, “De Cervantes a Turrillas” proiektua 
egiteko.

· Euskal Dantzarien Biltzarra, 9.287,22 euroko 
laguntza, “Dantzaz, bidea egiten, bira ta bira” 
proiektua garatzeko, beharrezko hainbanaketa 
egin ondoren. Ondoren, elkarte batek laguntzari 
uko egin zionez, kopurua 312,78 eurotan areagotu 
zen, 9.600 euroko kopurura arte.

· Amigos de Olentzero elkartea, 9.085,86 euroko 
laguntza, “Olentzero badator” proiektua egiteko, 
beharrezko hainbanaketa egin ondoren. Ondoren, 
elkarte batek laguntzari uko egin zionez, kopurua 
514,14 eurotan areagotu zen, 9.600 euroko 
kopurura arte.

· Elutseder elkartea, 1.125 euroko laguntza, “Erroak: 
Tierra fronteriza” proiektua egiteko.

· Altzadi Leitzako Kultur Elkartea, 4.000 euroko 
laguntza, “Orantzaro, Leitzako Olentzero” proiek-
tua egiteko.

· Angiluerreka Elkartea, 1.800 euroko laguntza, 
eskaeran jasotako proiektua egiteko.  “Represen-
tación de la firma de la paz entre agramonteses y 
beamonteses”.

·  Irati Bortuek elkartea, 7.081,75 euroko laguntza, 
“Aezkoa, ari ta orratz” proiektua egiteko.

2.4 NAFARROAKO HERRI KULTURARI LAGUNTZEKO PROGRAMA

SUSTRAIAK- RAÍCES; KULTURA ENTITATEENDAKO DIRULAGUNTZAK, HERRI KULTURA TRADIZIONALAREN ZABALKUNDERAKO



KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

· Oberena erakundea, 3.464,79 euroko laguntza, 
“Azpilagañako Ezpata-dantza y Dantzari Txikien 
VI. Jaia” proiektua egiteko. 

· Duguna Folklore Taldea, 4.865 euroko lagunt-
za, “Ezpalak dantza tradizionalaren nazioarteko 
jaialdia” proiektua egiteko. Emandako laguntzari 
uko egitea.

· Garaitzeko ASI Kultur Elkartea, 5.300 euroko la-
guntza, “Gure sustraiak III” proiektua egiteko.

· Jo ala jo Kultur Taldea, 5.390 euroko laguntza, 
“Mutildantza Eguna: Piriniotan dantzan” proiek-
tua egiteko.

· Orreaga Fundazioa, 6.485,49 euroko laguntza, 
“Orreaga 778” proiektua egiteko, hainbanaketa 
egin eta beharrezko birformulazioa egin ondoren.  
Ondoren, elkarte batek laguntzari uko egin zionez, 
kopurua 2.054,51 eurotan areagotu zen, 8.540 
euroko kopurura arte.

· Banden Federazioa, 6.464,89 euroko lagunt-
za, “Música navarra de ayer para los oídos de 
hoy” proiektua egiteko, beharrezko hainba-
naketa egin ondoren. Ondoren, elkarte batek 
laguntzari uko egin zionez, kopurua 1.383,11 

eurotan areagotu zen, 7.848 euroko kopurura 
arte.

GENERO IKUSPEGIA

Betebehar klausulak:

Proiektuko informazioaren osagarri, entitate es-
katzaileak generoari buruzko memoria bat erant-
siko du, helburu izanen duena ezagutzea zein den 
Nafarroako kultura sektorearen errealitatea gene-
ro-ikuspegitik. Horretarako, datu hauek emanen 
dira (bidezkoa dena): 

· Entitate sustatzailearen egitura: sexuaren ara-
berako banaketa zuzendaritza organoetan eta 
masa sozialean.

· Jarduera mota (dantza, bertsolaritza, musika, 
hitzaldia, antzerkia, zinema, arte plastikoak, 
lehiaketa, ikastaroak, saria...).

· Lanak zer gairi heltzen dion nagusiki, eta adie-
raztea edukiak indarra egiten ote duen genero 
rol edo estereotipoak hausteko (zehaztu eta 
labur justifikatu).

· Parte-hartzea:
- Lanaren egiletza (egilea emakumea, gizona 

edo anonimoa). Pertsona bat baino gehia-
go badira, zehaztu emakumeen eta gizonen 
kopurua.

- Zuzendaritza (gizona edo emakumea). Pertso-
na bat baino gehiago badira, zehaztu emaku-
meen eta gizonen kopurua.

- Publikoa (sexuen %).

Ez erabiltzea inolako euskarritan, ez publizita-
tean ez informazioan, hizkera edo irudi sexis-
tarik. Halaber, egiten diren dokumentuetan hi-
zkera inklusiboa izanen da (horretarako, honako 
lan hau kontsulta daiteke: “La Guía sobre es-
trategias de comunicación incluyente: El Géne-
ro como prioridad”, helbide honetan dagoena: 
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6A-
BA1-F8D6-468F-8CBBD5808B5F6575/118955/
GUIADECOMUNICACION1213.pdf

Nafarroako Aldizkari Ofiziala, 241. alea, 2018ko 
abenduaren 17a- navarra.es 9-12 orriak. 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/
BON/Boletines/2018/241/Anuncio-5/ 17/12/2018

SUSTRAIAK- RAÍCES; AYUDAS A ENTIDADES CULTURALES PARA LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA POPULAR Y TRADICIONAL
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KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

XEDEA

Lankidetza hitzarmen hau izenpetu da Vianako 
Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza Na-
gusiaren eta Tuterako Castel Ruiz tokiko enpre-
sa-erakunde publikoaren artean, diruz lagunt-
zeko erakundeak 2019rako aurkeztutako kultura 
jardueren programaren finantzaketan. 

HELBURUA

Hitzarmen honen erabilera publikoko helburuak 
oinarritzat hartu ditu Tuterako Castel Ruiz tokiko 
enpresa-erakunde publikoak egiten dituen kultu-
ra eta arte jarduerak sustatzeko.

AURREKONTUA 

160.000€.

GENERO IKUSPEGIA

Betebehar klausulak:

Entitateak 2019an zehar egindako jardueren me-
moria xehatua aurkeztea. Entitateak generoari 
buruzko atal zehatz bat erantsi beharko dio hit-
zarmenaren betearazpen memoriari, helburu 
izanen duena ezagutzea zein den Nafarroako 
kultura sektorearen errealitatea genero-ikuspe-
gitik. Horretarako, garatutako jardueretan parte 
hartu duten pertsonen zerrenda jasoko da, sexuen 
araberakoa, hainbat betebeharretan: sorkuntza, 
zuzendaritza, ekoizpena eta publikoa.

2.5 TOKI ERAKUNDEEN KULTURA EKINTZARI LAGUNTZEKO PLANA 

LANKIDETZA HITZARMENA VIANAKO PRINTZEA ERAKUNDEA-KULTURA ZUZENDARITZA NAGUSIAREN ETA TUTERAKO CASTEL RUIZ TOKIKO ENPRESA 
ERAKUNDE PUBLIKOAREN ARTEAN. KULTURA JARDUEREN PROGRAMA EGITEA



KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

XEDEA

Hitzarmen hau sinatu da Vianako Printzea 
Erakundea - Kultura Zuzendaritza Nagusiaren 
eta Barañaingo Auditorium Fundazioaren artean, 
ekarpen ekonomikoa egiteko entitateak aurkeztu-
tako 2019. urterako jardueren programa egite al-
dera, eranskin gisa atxiki dena. Hitzarmen honen 
erabilera publikoko helburuak oinarritzat hartu du 
Barañaingo Auditorium fundazioak egiten dituen 
kultura eta arte jarduerak sustatzea.

HELBURUA

Hitzarmen honen erabilera publikoko helburuak 
oinarritzat hartu du Barañaingo Auditorium fun-
dazioak egiten dituen kultura eta arte jarduerak 
sustatzea.

AURREKONTUA

62.292,65€ (partida izenduna 160.000 eurokoa 
zen).

GENERO IKUSPEGIA

Betebehar klausulak:

Entitateak 2019an zehar egindako jardueren me-
moria xehatua aurkeztea. Entitateak generoari 
buruzko atal zehatz bat erantsi beharko dio hit-
zarmenaren betearazpen memoriari, helburu 
izanen duena ezagutzea zein den Nafarroako 
kultura sektorearen errealitatea genero-ikuspe-
gitik. Horretarako, garatutako jardueretan parte 
hartu duten pertsonen zerrenda jasoko da, sexuen 
araberakoa, hainbat betebeharretan: sorkuntza, 
zuzendaritza, ekoizpena eta publikoa.

LANKIDETZA HITZARMENA VIANAKO PRINTZEA ERAKUNDEA - KULTURA ZUZENDARITZA NAGUSIA ETA BARAÑAINGO AUDITORIUM FUNDAZIOAREN 
ARTEAN KULTURA JARDUEREN PROGRAMA EGITEA
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KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

HELBURUAK

Laguntzak arautzea, 40.000 biztanle baino gu-
txiago dituzten Nafarroako herrietako toki erakun-
deetan jarduera artistikoak eta kulturalak sustat-
zeko.

Nafarroako herrietako programazio kulturala 
handitzea eta hobetzea.

Nafarroako talde artistikoen programazioari la-
guntzea.

Nafarroako kultura ekoizpena areagotzea eta ho-
betzea.

Kultura jarduerak sustatzea udalerri guztietan.

AURREKONTUA

517.000 euro.

517.000 euro esleituta 86 herriri.

2019an, honako erakunde hauei eman zaie diru-
laguntza kultura eta arte programazioak egiteko: 

“ARTEA ETA KULTURA 2019” PROGRAMAREN BARNEKO ARTE ETA KULTUR JARDUERAK EGITEKO NAFARROAKO TOKI ENTITATEEI DIRULAGUNTZAK EMA-
TEKO DEIALDIA 

UDALERRIA DIRULAGUNTZA

1 ABLITAS 2.500,00

2 OIBAR 2.000,00

3 ALLO 1.620,40

4 ALTSASU 15.901,86

5 ANDOSILLA 2.500,00

6 ANTSOAIN 12.799,96

7 AGOITZ 8.017,08

8 ARANGUREN 9.746,46

9 ARGUEDAS 2.500,00

10 ARROITZ 2.054,33

11 ARTAXOA 2.300,00

12 AIEGI 2.500,00

13 AZAGRA 12.761,32

14 BARAÑAIN 6.800,00

15 BAZTAN 14.961,17

16 BERA 5.733,83

17 BERIAN 2.900,00

18 BERRIOZAR 6.000,00

19 BUÑUEL 2.500,00

20 BURLATAKO PATRONATUA 16.834,04

UDALERRIA DIRULAGUNTZA

21 CABANILLAS 2.300,00

22 CADREITA 0,00

23 CAPARROSO 2.500,00

24 CARCAR 2.300,00

25 ZARRAKAZTELU 2.105,40

26 CASCANTE 2.900,00

27 KASEDA 2.000,00

28 CASTEJON 14.161,17

29 ZIZUR ZENDEA 2.900,00

30 OLTZAKO ZENDEA 2.300,00

31 CINTRUENIGO 14.139,70

32 CORELLA 4.300,00

33 CORTES 2.900,00

34 DONEZTEBE  2.300,00

35 EGUESIBAR 17.461,17

36 LIZARRA 8.796,05

37 ESTERIBAR 2.500,00

38 ETXARRI ARANATZ 9.761,61

39 EZKAROZE 377,52

40 EZPOROGI 2.000,00
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KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

GENERO IKUSPEGIA

A.- Dirulaguntzen xedean eta helburuan honako 
hau jaso zen: 1.3. Jardueren programazioaren as-
moa da eragin positiboa izatea emakumeen eta 
gizonen arteko berdintasunean.

B.- Onuradunen betebeharretan jaso zen:
10.8. Ez erabiltzea inolako euskarritan, ez publi-
zitatean ez informazioan, hizkera edo irudi sexis-
tarik. Halaber, zuzenean egiten diren dokumen-
tuetan hizkera inklusiboa izanen da (horretarako, 
honako lan hau kontsulta daiteke: “La Guía sobre 
estrategias de comunicación incluyente: El Gé-
nero como prioridad”, helbide honetan dagoena: 
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6A-
BA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/
GUIADECOMUNICACION1213.pdf

“ARTEA ETA KULTURA 2019” PROGRAMAREN BARNEKO ARTE ETA KULTUR JARDUERAK EGITEKO NAFARROAKO TOKI ENTITATEEI DIRULAGUNTZAK EMA-
TEKO DEIALDIA 

UDALERRIA DIRULAGUNTZA

41 FALTZES 12.847,61

42 FITERO 2.500,00

43 FUNES 2.500,00

44 FUSTIÑANA 2.500,00

45 GALAR ZENDEA 2.500,00

46 GALIPENTZU 440,00

47 UHARTE 13.090,32

48 IGUZKITZA 1.680,00

49 IRURTZUN 11.098,38

50 LAKUNTZA 2.300,00

51 LARRAGA 2.500,00

52 LEKUNBERRI 2.300,00

53 LERGA 780,00

54 LERIN 2.300,00

55 LESAKA 2.500,00

56 LODOSA 12.593,35

57 LOS ARCOS 2.300,00

58 IRUNBERRI 2.244,80

59 MARTZILLA 2.500,00

60 MENDABIA 13.247,61

UDALERRIA DIRULAGUNTZA

61 MILAGRO 2.900,00

62 MONTEAGUDO 2.300,00

63 MURCHANTE 3.500,00

64 NOAINGO PATRONATUA 15.134,04

65 OTSAGABIA 2.000,00

66 OLAZTI 2.300,00

67 ERRIBERRI 2.900,00

68 ORKOIEN 11.679,79

69 AZKOIEN 4.300,00

70 GARES 2.500,00

71 RIBAFORADA 12.620,48

72 SAN ADRIAN 14.334,04

73 ZANGOZA 14.474,74

74 SARTAGUDA 2.300,00

75 SESMA 2.300,00

76 TAFALLA 6.000,00

77 CASTEL RUIZ TUTERA 20.632,56

78 UXUE 2.000,00

79 ULTZAMA 2.300,00

80 VALTIERRA 2.500,00

UDALERRIA DIRULAGUNTZA

81 VIANA 10.742,61

82 ALESBES 2.500,00

83 ATARRABIA 16.347,61

84 ZIZUR NAGUSIA 16.034,04

85 ZUGARRAMURDI 2.000,00

86 ZUÑIGA 432,00
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KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

XEDEA

Laguntza ematea udalek arte eszenikoen eta 
musikalen arloan egiten duten programaziorako, 
publikoekin bitartekaritza egiteko jardueretarako, 
egoitzetarako eta artista elkartuen beste ekintza 
batzuetarako, arte eszenikoen eta musikaren ar-
loko profesionalak kontratatuta, Foru Komunita-
teko udalen titulartasunekoak diren barruko ager-
tokietarako.

HELBURUA

Nafarroako herrietako programazio kulturala 
handitzea eta hobetzea.

Nafarroako talde artistikoen programazioari la-
guntzea.

Nafarroako kultura ekoizpena areagotzea eta ho-
betzea.

Publikoarekiko bitartekaritza jarduerak sustatzea.

Egoitza proiektu gehiago egitea.

AURREKONTUA 

552.000 euro.

A kategoria: 415.000 euro.

B kategoria: 137.000 euro.
 

NAFARROAKO UDALEI DIRULAGUNTZAK EMATEKO DEIALDIA, FORU KOMUNITATEKO UDAL AGERTOKIETAN 2019. URTEAN ARTE ESZENIKO ETA MUSIKAL 
PROFESIONALEN PROGRAMAZIOA BULTZATZEKO: UDAL PLATEA LOCAL

A KATEGORIA

ALTSASU 32.851,95

ANTSOAIN 28.234,92

ARANGUREN 34.094,99

BURLATA 29.477,96

CINTRUENIGO 32.141,63

LODOSA 21.295,30

NOAIN 34.183,78

AZKOIEN 20.510,27

RIBAFORADA 27.524,60

SAN ADRIAN 27.258,24

ZANGOZA 29.211,60

TAFALLA 27.968,55

ATARRABIA 35.249,25

ZIZUR NAGUSIA 34.982,88

2.5 TOKI ERAKUNDEEN KULTURA EKINTZARI LAGUNTZEKO PLANA 



KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

GENERO IKUSPEGIA

A.- Dirulaguntzen xedean eta helburuan honako 
hau jaso zen:

1.3. Jardueren programazioaren asmoa da eragin 
positiboa izatea emakumeen eta gizonen arteko 
berdintasunean.

B.- Onuradunen betebeharretan jaso zen:

10.8. Ez erabiltzea inolako euskarritan, ez publi-
zitatean ez informazioan, hizkera edo irudi sexis-
tarik. Halaber, zuzenean egiten diren dokumen-
tuetan hizkera inklusiboa izanen da (horretarako, 
honako lan hau kontsulta daiteke: “La Guía sobre 
estrategias de comunicación incluyente: El Gé-
nero como prioridad”, helbide honetan dagoena 
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6A-
BA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/
GUIADECOMUNICACION1213.pdf

NAFARROAKO UDALEI DIRULAGUNTZAK EMATEKO DEIALDIA, FORU KOMUNITATEKO UDAL AGERTOKIETAN 2019. URTEAN ARTE ESZENIKO ETA MUSIKAL 
PROFESIONALEN PROGRAMAZIOA BULTZATZEKO: UDAL PLATEA LOCAL

B KATEGORIA

AGOITZ 2.818,20

AZAGRA 12.692,17

BERA 5.161,96

BERIAIN 8.937,26

BERRIOBEITI 3.713,58

CASTEJÓN 7.543,13

LIZARRA 12.019,29

ETXARRI ARANATZ 9.691,93

UHARTE 7.918,37

IRURTZUN 14.425,33

LESAKA 8.378,41

LOS ARCOS 4.351,38

OLAZTI 9.425,31

VALTIERRA 10.176,91

VIANA 8.334,54
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KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

XEDEA

Nafarrek eta bisitariek udan kultura eskaintza 
erakargarria izatea. Gainera, sektore artistikoari 
laguntzen dio, eta, horrenbestez, sustatzeaz gain, 
foru komunitateko musikaren, arte eszenikoen 
(zehazki, dantzarena) eta arte plastikoen hedape-
na indartu nahi du.

EZAUGARRIAK

Programa kultura zabaltzekoa da lurraldean eta, 
zehazki, kulturak eta turismoak osatutako bino-
mioaren alde egin duten Nafarroako herrietan, to-
kian tokikoa garatzeko eta sustatzeko estrategia 
izaki. 

Programak hiru ardatz ditu:

· Herri musika (folka, jazza, bluesa, popa, beste-
lako musikak).

· Dantza garaikidea eta tradizionala.

· Arte Plastikoak.

EGOITZAK

Altsasu, Agoitz, Artaxoa, Azagra, Bera, Corella, 
Donamaria, Elizondo, Lizarra, Faltzes, Fitero, Iza-
ba, Lekunberri, Lesaka, Lizaso, Lodosa, Los Ar-
cos, Martzilla, Mendigorria, Olivako monasterioa, 
Irantzuko monasterioa, Leireko monasterioa, Ot-
sagabia, Olazti, Orbaizeta, Orreaga, Gares, Riba-
forada, Erronkari, Zangoza, Tafalla, Tutera, Uxue, 
Valtierra, Viana eta Zugarramurdi.

2019ko ekainaren 21etik irailaren 7ra. 

AURREKONTU BURUTUA

PARTE HARTZAILEAK

13.125.

 

KULTUR 2019 

Programazioa -taldeen ordainsaria 118.146,90 € (48,28%)

Baliabide teknikoak –betearazpena 72.114,16 € (29,47%)

Publizitatea/Komunikazioa 43.134,28 € (17,63%)

Erakusketak 11.315,10 € (4,62%)  

Gastua 244.710,44 € (4,62%)

WEBGUNEA

http://www.culturanavarra.es/es/kul-
tur-2019
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KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

Programak kultura berrikuntza, tokiko biztanleen 
parte hartze aktiboa eta, etorkizunera begira, 
proiektuen hedapena sustatu nahi ditu, lantegi 
parte hartzaileen bidez, kultura ekintzako ekimen 
berritzaileak sortzen laguntzeko. Lantegiak eta 
proiektuen garapena martxo eta irail bitartean 
egiten dira, eta azken ekitaldiak, eszenaratzeak 
eta emanaldiak 2019ko ekainetik urrira arte.

HELBURUAK

Nafarroako landa ingurunean kultura ekintzako 
proiektu berritzaileak sortzea.

Herritarren parte-hartze aktiboa ezinbesteko hel-
burua da, uste baita ezen, dinamika kulturalak 
sortzeko, azken emaitzan bezainbeste edo gehia-
go eragin behar dela prozesuan.

Arte garaikideko diziplinetako artista ikuspegia landa 
ingurunera hurbiltzea, bideratzea, diziplinen aberas-
garri baitira herri horietako biztanleen ekarpenak.

Sentsibilitatea eta emozioa eta komunitate senti-
mendua eta nortasuna dira programa horrek Na-
farroako komunitate txikietan sartu nahi dituen 
beste balio batzuk.

Epe ertainean, proiektu horien bilakaera partai-
deen irekierarekin eta inplikazioarekin sustatu 
nahi da. Batzuetan, egitear dauden proiektuak 
berrituta; beste batzuetan, berriz, partaideen 
inplikazioa eta/edo tokian tokiko garapen ekono-
mikorako proiektuetaranzko bilakaera sustatuta.

EZAUGARRIAK

Landarte programa kultura-proiektu batean oina-
rritzen da, Nafarroako landa ingurunean herrie-
tako jendearekin batera egiten da eta bestelako 
jarduera artistiko zeharkakoekin edo osagarriekin 
fusionatzen da, tokian bizi diren artistek lagundu-
rik. Hala, sormen, parte-hartze, berrikuntza eta 
arterako prozesu bat aktibatzen da; prozesu hori 
lantegietan egiten da eta eszenaratzeekin buru-
ratzen da.

Herritarrek hasiera-hasieratik parte hartzen dute; 
horixe da proiektu horien euskarria.

2019ko edizioaren gaia edo haria: “Memoria aur-
kitua” Landarte 2019an proiektu guztiak memo-
riaren hariaren bitartez konektatu dira. Artistek 
eginen dituzten arte garaikideko pieza parte hart-
zaileek hizpide hartuko dituzten gaiak izanen dira 

oroitzapena, aztarna, nortasunaren eraikuntza 
eta eraistea, iraganaren botere immateriala eta 
berreskurapena.  Helburua da iragana ahal be-
zain argi irakurtzea, bizitakoa ezagutzera ematea 
eta horrek denak gogoan irautea, memoria gure 
nortasunaren parte baita. Eta nortasuna denbo-
ran mantendu da, iraganak gure garaian irauten 
baitu, eta gainditu egiten du.

Horrez gain, hausnarketa jardunaldi bat ere egin 
zen urriaren 17an, Otazu upeltegian; 2017ko, 
2018ko eta 2019ko artista parte hartzaileak eta 
toki erakundeetako ordezkariak izan ziren bertan, 
baita Kultura Zuzendaritza Nagusia ere.

2019ko Landarte programan parte hartu zuten he-
rriak: Abartzuza, Ablitas, Auritz, Biurrun-Olkotz, 
Cabanillas, Eslaba, Sesma eta Eguesibar.

 

LANDARTE, NAFARROAKO ARTEA ETA LANDATARTASUNA 2019AN
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KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

AURREKONTUA

Landarte programaren aurrekontua 120.000 eu-
rokoa izan da (105.000 burutua).

Ingurumen Atalak 15.000 euro eman ditu progra-
marako (13.700 burutua).

PARTE HARTZAILEAK

1.400 parte hartzaile amaierako ekitaldietan.

GENERO IKUSPEGIA

Programaren helburuen dokumentuan genero 
ikuspegia ageri da. Landarte 2019ko edizio hone-
tan genero ikuspegia hainbat ikuspuntutan ageri 
da:

· Parte hartzeari buruzko datuak sexuen arabera 
batu dira. 

· Gizonen eta emakumeen arteko berdintasunare-
kin lotutako mezu eta ideiak nabarmen jaso di-
tuzten gutxienez bi proiektu jaso dira.  

· Aukeratutako artista gizon eta emakumeen ar-
teko oreka.

LANDARTE, NAFARROAKO ARTEA ETA LANDATARTASUNA 2019AN

WEBGUNEA

https://www.landarte.es/
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KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

XEDEA

Des-adarve arte iraungikorreko sariketaren hel-
buru nagusia Tuterako arkitektura eta hiri onda-
rearen balioa nabarmentzea da, arte iraungiko-
rreko lehiaketa eta erakusketa bat antolatuz eta 
kultura eta hezkuntzako beste jarduera batzuekin 
osatuz. Hala, arte garaikideko sorkuntza eta ko-
munikazioko modu berriak lotuko dira Tuterako 
euskarri historikoarekin, hiriaren espazioak berriz 
deskubritzen eta sarbidea hiritarrei eta bisitariei 
irekiz erabilera eta jarduera berriekin.

Proposamen honen barruan, lehiaketaren atala-
ren helburu nagusia da instalazio iraungikorreko 
proiekturik onena aitortzea, proposatutako  espa-
ziora hobekien egokitzen dena, ondoren gauzatu 
eta erakusteko. Lehiaketa 31 urtetik beherakoei 
dago zuzenduta, jende gaztearen begirada es-
kaintzen duten talentu berrien aldeko apustua 
egiteko. 

EZAUGARRIAK

Erakusketaz eta sariketaz gain, ekimen honek 
edizio bakoitzean jarduera osagarriak ere baditu, 
arte garaikidearen eta erabilitako espazioen his-
toria ezagutzearen ingurukoak. 

Edizio bakoitzean sariketak gai bat hartzen du; 
hala, sariketa oro erabat desberdina da aurre-
koarekin erkatuta. Programatutako jarduera eta 
proiektuak ardatz egituratzaile horren ingurukoak 
izaten dira. Aurtengo gaia ‘Kartografia subjekti-
boak’ izan da. Parte hartzaileei egoeren kartogra-
fia bat sortzeko proposatu zitzaien, errealitatea-
ren berrinterpretazio kritiko eta anitza eraikitzea, 
hausnarketa kritikora, elkarrizketara gonbidatuz; 
hala, gure ingurua ulertu eta planteatzeko modu 
berriak eraginen dira.

Aurten 11 proposamen jaso dira lehiaketan, eta 
proiektu irabazlea  ‘Esta Bruma Infinita’ izan da, 
San Adriango markesaren jauregian egindakoa.

AURREKONTUA

5.000 euroko laguntza zuzena, 30.421,13 euroko 
guztirako gastu justifikatuari dagokionez.

www.desadarve.com

HITZARMENA CASTEL RUIZEKIN - DES-ADARVE ARTE IRAUNGIKORREKO SARIKETA
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KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

XEDEA

2018an abiarazitako jarduketen hurrengo faseko 
jarduketa bat finantzatzea; jarduketa horiek zirela 
bide, Leitzako zinema zaharrak, Elgoyen kalean 
kokatutakoak, “Leitzako Herri Areto” edo udale-
rrirako kultura zentro bihurtzeari ekin zion. 

EZAUGARRIAK

Leitzak instalazioak izateko beharra zuen, bertan 
kultura jarduerak egiteko; hori dela-eta, erabaki 
zen herriko zinema zaharra eraldatzea erabilera 
horiek izan ditzakeen eraikin moderno bat erai-
kitzeko. Herriak artxiboa eta liburutegia dauzka, 
bai eta hezkuntza azpiegiturak ere, baina ez zuen 
herritarrek eskatzen dituzten kultura jarduerak 
antolatzeko eraikinik. Horregatik guztiagatik, 
Udalak azpiegitura horiek eman nahi dizkie he-
rritarrei, eta haren ustez zinema zaharraren erai-
kina birmoldatzea izan da aukerarik onena. 2019. 
urterako aurreikusitako gastuak obra egin eta 
zuzentzeari eta ekipamenduari dagozkio, guztira 
951.945,91 eurokoa (BEZ barne).

AURREKONTUA

475.000 euro.

LEITZAKO UDALAREKIN HITZARMENA, LEITZA ZINEMA ERABERRITZEKO KULTUR ETXE GISA

2.5 TOKI ERAKUNDEEN KULTURA EKINTZARI LAGUNTZEKO PLANA 



KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

XEDEA

Eguesibarko Udala 2018an hasi zen Sarrigurenen 
(Eguesibar) kultura etxe bat eraikitzeko kasuan 
kasuko espedienteak eta sustapen lanak egiten, 
eta guztira 107.060,20 euro (BEZa barne) jaso 
zuen lehen fasea egiteko, obraren proiektua idaz-
teko.

AURREKONTUA

2019ko aurrekontuan 720.000 euroko aurrekontu 
partida bat zegoen eraikuntza obrak egiteko, bai-
na kopuru hori ez zen transferitu, hitzarmena ez 
baitzen sinatu.

HITZARMENA EGUESIBARKO UDALAREKIN KULTURA ETXERAKO

2.5 TOKI ERAKUNDEEN KULTURA EKINTZARI LAGUNTZEKO PLANA 



KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

XEDEA

Ondare elementua zaintzeko jarduketen lauga-
rren eta azken faseari dagokio, ziurtatzeko estal-
kiak baldintza egokiak dituela monumentu mult-
zoa zaintzeko.

EZAUGARRIAK

2018an egindako Tafallako Errekoletoen komen-
turako erabileren azterlanarekin bat etorriz, egi-
tura finkatzen bukatu behar zen, lagungarria izan 
zedin hezetasunaren ondoriozko arazoak saihes-
teko, bai hezetasun kapilarra, murruetakoa (lu-
rrarekin kontaktua izatearen ondorioz), bai estal-
kiko filtrazioa, eta hondatzen jarraitzea ekiditeko. 
Jarduketa nagusien bitartez birgaitzeko geratzen 
diren estalkiko isurki triangeluarrak birgaitzen 
bukatuko da. Obraren kostua, proiektua egitea 
barne, obraren zuzendaritza eta exekuzioa balo-
ratzen da 463.310,77 eurokoa izanen dela (BEZa 
barne).

AURREKONTUA

300.000 euro.

HITZARMENA TAFALLAKO UDALAREKIN ERREKOLETOEN KOMENTUKO ESTALKIAK BIRGAITZEKO

2.5 TOKI ERAKUNDEEN KULTURA EKINTZARI LAGUNTZEKO PLANA 



KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

XEDEA

Hitzarmen honen xedea Amaiurko Gazteluko bisi-
tarien zentroaren I. Fasea egikaritzeko proiektua 
gauzatzea da, Baztango Udal Planean ezarri-
takoarekin bat etorriz.

EZAUGARRIAK

2019ko jarduketetan honako hauek egin dira: koo-
peratibaren pabiloia eraistea, hariteria elektrikoko 
dorrea kentzea eta lursaila egokitzea zentroa egi-
teko. 2019. urterako aurreikusitako obren kostua 
250.000 eurotan baloratu zen.

AURREKONTUA

250.000 euro.

HITZARMENA BAZTANGO UDALAREKIN AMAIURREN BISITARIEN ZENTRO BAT SORTZEKO

2.5 TOKI ERAKUNDEEN KULTURA EKINTZARI LAGUNTZEKO PLANA 



KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

XEDEA

Cabanillasko Udalak kultura zentro bat eraikin in-
dustrial batean sortzea planifikatu zuen; jardue-
rak egin eta prestakuntzarako gelak eta kultura 
hitzorduetarako areto gisa erabiltzeko zona egite-
ko jarduketak aurreikusi ziren.

EZAUGARRIAK

Erabilera hori nabean eginen da, 1.300 m²-koa, 
eta bertan eremurik handiena ekitaldien areto edo 
auditorium gisa erabiliko da, zerbitzu lokalekin; 
eremu txikienean solairu gehigarria eginen da, 
gainerako beharrizanak hartzeko. Horretarako, 
higiezin hori erosi egin da, 350.000 eurotan.

AURREKONTUA

160.000 euro.

HITZARMENA CABANILLASKO UDALAREKIN, UDAL KULTURA ZENTRO IZANEN DEN HIGIEZINA EROSTEKO

2.5 TOKI ERAKUNDEEN KULTURA EKINTZARI LAGUNTZEKO PLANA 



KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

XEDEA

Mendabiako Udala kultura etxe bat eraikitzea 
sustatzen ari da, oraingo kultura ekipamendua 
desegokia eta mugatua dela ulertu baitu.

EZAUGARRIAK

Proiektu horren lehenengo fase modura, Udalak 
memoria tekniko baloratua idaztea kontratatu 
zuen, Mendabian kultura etxea ezartzeko. Obra-
ren aurrekontu osoa 2.902.698,13 eurokoa izatea 
aurreikusi da.

AURREKONTUA

Kultura eta Kirol Sailak deskribatutako jarduketa-
ren kostua finantzatzen lagundu zuen, gehieneko 
3.345,65 euroko dirulaguntzaren bidez. Helburu 
horretarako aurreikusitako partidaren hasierako 
zuzkidura 30.000 eurokoa zen.

HITZARMENA MENDABIAKO UDALAREKIN, UDAL KULTURA ZENTRO BAT EZARTZEKO MEMORIA TEKNIKO BALORATUA IDAZTEA FINANTZATZEKO

2.5 TOKI ERAKUNDEEN KULTURA EKINTZARI LAGUNTZEKO PLANA 



KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

XEDEA

Azagrako Udala kultura etxe bat eraikitzea sus-
tatzen ari da, oraingo kultura ekipamendua dese-
gokia eta mugatua dela ulertu baitu.

EZAUGARRIAK

Proiektu horren lehenengo fase modura Udalak 
proposamenak tekniko baloratua idaztea kontra-
tatu zuen, Azagran kultura etxea ezartzeko. Obra-
ren aurrekontu osoa 2.409.796,31 eurokoa izatea 
aurreikusi da.

AURREKONTUA

Kultura, Kirola eta Gazteria Sailak kultura etxea-
ren proposamena idazteko kostua finantzatzen 
lagundu zuen; proposamen horren obrak 2020tik 
aurrera hastea da helburua, eta dirulaguntza, 
guztira, 10.928,96 eurokoa izanen da. Hitzarmen 
honi lotutako partidaren hasierako zuzkidura 
30.000 eurokoa zen.

HITZARMENA AZAGRAKO UDALAREKIN, UDAL KULTURA ZENTRO BAT EZARTZEKO BIRGAITZE PROPOSAMENAK IDAZTEA FINANTZATZEKO

2.5 TOKI ERAKUNDEEN KULTURA EKINTZARI LAGUNTZEKO PLANA 



KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

XEDEA

Antzerkia sustatzeko 2018ko planean jasotako 
ekintzak betetzea lau esparruotan: instituzionala, 
zeharkakoa, prestakuntza arlokoa eta merkatuari 
dagokiona.

Epealdia: Legegintzaldia bukatu arte.

EGINDAKO EKINTZAK

· Martxoaren 28a: Antzerkiaren Nazioarteko Egu-
na ospatzea Nafarroako Liburutegian. Antzer-
kiaren Nazioarteko Eguneko agiria irakurtzea, 
eta “Antzerkia apaletan barna” interesgunea 
aurkeztea, katalogo bat argitaratuta, liburutegi 
espezializatua baita arte eszenikoekin zerikusia 
duten gaietan.

 Hitzarmena ARTN-NASekin, arte eszenikoen zir-
kuitu bat abian jartzeko, 125.000 eurokoa, ho-
nako hauek sustatu nahirik: 

 
1. Dantza eta, arte eszenikoen barruan, mintzaira 

berritzaileak eta garaikideak baliatzen dituzten 
beste proiektu batzuk. 

2. Publiko berriak erakartzen, egungo publikoari 
antzerki esperientzia berriak helarazten edo 
kolektibo behartsuak babesten laguntzen du-
ten ekoizpenak. 

3. Aurkeztutako proposamenen kalitate artisti-
koa.

 

 Zirkuituak guneen ohiko programazioak osatu 
nahi ditu, bai eta arte eszenikoak sustatu eta es-
kaintzaren kalitatea hobetu ere.

· Deialdi bat sortzea, arte eszenikoen arloko elkar-
te profesionalen jarduera eta funtzionamendua 
sustatzeko 20.000 euro banatuta.

· Beste jarduera batzuk, bai arte eszenikoen arloko 
enpresen egitura profesionala babesteko, bai 
Kultura Sustapenaren eta Berrikuntzaren Ata-
laren antzeko programen bidez, besteak beste, 
948 Merkatua, Mugaz Haraindiko Topaketak eta 
presentzia instituzionala arte eszenikoen ekital-
dietan, arte eszenikoetan egiten diren ekoizpe-
nak dinamizatu eta merkaturatzeko (kasuan ka-
suko sekzio memorian sakondu da).

 

2.6 NAFARROAKO ARTE ESZENIKOAK ETA MUSIKALAK SUSTATZEKO PLANA

ANTZERKIA SUSTATZEKO PLANA  



KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzenda-
ritza Nagusiak sorkuntza eta ikerkuntzako DNA 
egonaldien programa sortu du. 

HELBURUAK

· Nafarroako dantzaren eta mugimendu arteen se-
ktore profesionala laguntzea ikerkuntza eta sor-
kuntza prozesuetan.

· Sektorea kohesionatzea eta lurraldearekiko lotu-
ra finkatzea; dantzaren komunitatea eta dantza 
komunitatean.

· Publiko berriak sortzea bitartekaritza ekintzen 
bitartez.

· Sareak sortzea toki mailan, eskualde testuin-
guruan, eta Nafarroa-Akitania Berria-Euskadi 
Euroeskualdean; sareak sektorearen barruan eta 
kulturako beste profesional batzuekin.

PLANGINTZA

2019Ko urtarrilean “Dantzaren diagnostikoa” aur-
keztu zen, eta bertan dantzaren sektorean antze-
mandako beharrizanak jaso ziren. 

Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendarit-
za Nagusiak Sorkuntza eta Ikerkuntza DNA ego-
naldien programa antolatzen du, eta dantza ga-
raikideko DNA jaialdia ordeztuko du.

 

DANTZARI BURUZKO 2019KO PLANA 
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KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

XEDEA

Arte eszenikoen eta musikalen arloan, 2019an 
ekoitzitako eta/edo estreinatutako zuzeneko 
ikuskizunak ekoizteko proiektuetarako laguntzak 
arautzea, Nafarroako Foru Komunitateko enpre-
sek eta profesionalek egiten badituzte.

HELBURUA

Kalitateko arte eskaintza bat, askotarikoa, berrit-
zailea eta herritar guztientzako interesgarria sus-
tatzea.

Deialdi honen xedea da Nafarroako arte eszenikoen 
sektorearen ehun profesionala bultzatzea.

Laguntza izan duten proiektuek eduki sozial han-
dia dute, batez ere beren sortzaileen kezka pertso-
nalen ondorioz; bidenabar, genero gaiei ere berezi-
ki erreparatu zaie.

GENERO EKINTZA ETA NEURRIAK

Oinarrietan: Gai hau landu da 11.11 eta 11.12 oina-
rrietan.

Art. 11.11. Dirulaguntzaren onuradunek ebalua-
zio txosten bat aurkeztu beharko dute, proiektua 
amaituta. Txosten horretan honako hauek adiera-
ziko dira: 

- Ekoizpenaren alderdiak noraino bete diren, 
eskabidearekin batera aurkeztutako deskri-
pzio-memorian jasotakoarekin alderatuta. 

– Enpresa osatzen duten pertsonen banaketa 
sexuen arabera (emakumezko eta gizonezko 
langileen kopurua); orobat, entitateko zuzen-
daritza-taldearena, talde artistikoarena eta ku-
deaketa taldearena.

11. 12. Ez erabiltzea inolako euskarritan, ez publizi-
tatean ez informazioan, hizkera edo irudi sexista-
rik. Halaber, egiten diren dokumentuetan hizkera 
inklusiboa izanen da (horretarako, honako lan hau 
kontsulta daiteke: “La Guía sobre estrategias de 
comunicación incluyente: El Género como prio-
ridad”, helbide honetan dagoena:  http://www.
navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-
8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNI-
CACION1213.pdf).

AURREKONTUA

230.000 euro.

ESLEITUA

223.466,60 euro.

ARTEM PRO; ENPRESENDAKO ETA PROFESIONALENDAKO LAGUNTZAK ARTE ESZENIKOETAKO ETA MUSIKAREN ARLOKO EKOIZPENERAKO 
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KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

ARTEM PRO; ENPRESENDAKO ETA PROFESIONALENDAKO LAGUNTZAK ARTE ESZENIKOETAKO ETA MUSIKAREN ARLOKO EKOIZPENERAKO 

ENPRESA / PROFESIONALA PROIEKTUA DIRULAGUNTZA

Producciones Maestras, S.L. “¡Estás en babia!” 25.000,00

TDiferencia, S.Coop. “Perdiendo el juicio” 23.996,00

Gurrea González, Inmaculada - Pasadas las 4 “Route 66” 22.070,49

Javier Napal Alfaro “Kimera” 24.986,50

Acrónica Producciones, S.L. “Lloviendo ranas” 23.415,00

Aisa Sola, Mª Isabel - Trokolo Teatro “El cuento del carpintero” “El cuento del carpintero” 16.698,42

Suakai Música, S.L. “On the rocks” 17.355,14

David Lainez Aguirre “La casa más pequeña” 20.710,31

Iñigo Aguerri Escobés-Mielotxin “Mielotxin Band” 2.152,00

David Almazán Prieto “La máquina y yo” 4.150,97

Abad Corral, Asunción - Atikus “Maia, una chica del montón” 10.178,77

RM Management y Producción S.L.U. “Iru” 14.000,00

Laura Laiglesia Lizarazu “Aita” 18.753,00
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KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

XEDEA

Arautzea, Nafarroako Foru Komunitatean enpre-
sa eta profesionalek antolatuta, arte eszeniko eta 
musikalen arloko jaialdiak eta lehiaketak egiteko 
dirulaguntzak.

LAGUNTZA ERABILTZAILE GAZTEEI
 
Emakida jasotzen duten proiektuetan:

· Carmen Larraz, Danzad Danzad Malditos proiek-
tuarekin. Gazteek interpretatutako koreografietan 
parkour ere ageri da, eta, hala, ikuskizuna ikustera 
publiko oso gaztea hurbiltzen da.

· Tdiferencia, Rincones y Recovecos proiektuare-
kin. 4 eta 12 urteko haurrendako kanpalekuak 
antolatzen dituzte.

· Nova Lux Ensemble, Erriberagoiengo Musika Ba-
rroko Jaialdia 2019 programarekin.  “Barrocos Bi-
zarros” musika barrokoan espezializatutako tal-
de gazteei zuzendutako deialdi bat da, graduatu 
berriak, mundu profesionalean integratzen hasi 
direnak.

· Irufest, Iruña Rock 2019 jaialdia proiektuarekin: 
Bertaratutako publikoa, oro har, gaztea da.

GENERO EKINTZA ETA NEURRIAK

Oinarrietan: Gai hau landu da 11.11 eta 11.12 oina-
rrietan.

Art. 11.11. Dirulaguntzaren onuradunek ebalua-
zio txosten bat aurkeztu beharko dute, proiektua 
amaituta. Txosten horretan honako hauek adiera-
ziko dira: 

- Jaialdi/lehiaketaren alderdiak noraino bete di-
ren, eskabidearekin batera aurkeztutako deskri-
pzio-memorian jasotakoarekin alderatuta. 

- Enpresa osatzen duten pertsonen banaketa se-
xuen arabera (emakumezko eta gizonezko lan-
gileen kopurua); orobat, entitateko zuzendarit-
za-taldearena, talde artistikoarena eta kudeaketa 
taldearena.

11. 12. Ez erabiltzea inolako euskarritan, ez pu-
blizitatean ez informazioan, hizkera edo irudi 
sexistarik. Halaber, zuzenean egiten diren doku-
mentuetan hizkera inklusiboa izanen da (horreta-
rako, honako lan hau kontsulta daiteke: “La Guía 
sobre estrategias de comunicación incluyente: El 
Género como prioridad”, helbide honetan dagoe-
na: http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6A-
BA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/
GUIADECOMUNICACION1213.pdf

Emakida jasotzen duten proiektuetan: Irufest, 
Iruña Rock 2019 jaialdia proiektuarekin. Emaku-
meen presentzia handitzearen aldeko apustua, 
bai agertokian, bai jaialdian bertan. 

HELBURUA

Sustatzea arte eszeniko eta musikalak eta kalita-
tezko arte eskaintza bat, askotarikoa, berritzailea 
eta herritar guztientzako interesgarria.

AURREKONTUA

45.000 euro.

ESLEITUA

45.000 en 5 proyectos.

ARTEM FESTIVAL; ENPRESENDAKO ETA PROFESIONALENDAKO LAGUNTZAK ARTE ESZENIKOETAKO ETA MUSIKAREN ARLOKO 2019KO EKOIZPENERAKO

IMAGINASCENE EVENTOS 10.000,00€

IRUFEST  9.407,81€

DAVID ECHEVERRÍA- NOVA LUX ENSEMBLE  8.054,18€

TDIFERENCIA  8.795,40€

CARMEN LARRAZ  8.742,61€
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KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

XEDEA

Banakako ebaluazioarekin arautzea bai arte 
eszeniko eta musikaletako artista eta enpresek 
ekoizpenak Nafarroatik kanpo kontratatzeko mu-
gikortasun laguntzak, bai arte eszenikoetako, mu-
sikaletako eta plastikoetako artista, banatzaile 
eta enpresa profesionalek azoka, jaialdi eta ekital-
di profesionaletan parte hartzeko laguntzak.

HELBURUA

Nafarroako artearen sektore profesionalari sos-
tengua ematea eta haien proiekzioa sustatzea 
Foru Komunitatetik kanpora. Deialdi honen xedea 
da Nafarroako arte eszenikoen sektorearen ehun 
profesionala bultzatzea.

GENERO EKINTZA ETA NEURRIAK

Oinarrietan: Gai hau landu da 11.11 eta 11.12 oina-
rrietan.

Art. 11.11. Dirulaguntzaren onuradunek ebalua-
zio txosten bat aurkeztu beharko dute, proiektua 
amaituta. Txosten horretan honako hauek adiera-
ziko dira: 

· Ekoizpenaren alderdiak noraino bete diren, 
eskabidearekin batera aurkeztutako deskri-
pzio-memorian jasotakoarekin alderatuta. 

· Enpresa osatzen duten pertsonen banaketa 
sexuen arabera (emakumezko eta gizonezko 
langileen kopurua); orobat, entitateko zuzen-
daritza-taldearena, talde artistikoarena eta ku-
deaketa taldearena.

11. 12. Ez erabiltzea inolako euskarritan, ez pu-
blizitatean ez informazioan, hizkera edo irudi 
sexistarik. Halaber, zuzenean egiten diren doku-
mentuetan hizkera inklusiboa izanen da (horreta-
rako, honako lan hau kontsulta daiteke: “La Guía 
sobre estrategias de comunicación incluyente: El 
Género como prioridad”, helbide honetan dagoe-
na: http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6A-
BA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/
GUIADECOMUNICACION1213.pdf).

AURREKONTUA

21.914 euro.

ARTEM EX-PORTA; ENPRESA ETA PROFESIONALENDAKO LAGUNTZAK, ARTE ESZENIKO ETA MUSIKALEN ARLOKO PROFESIONALEK BIRAK EGIN DITZATEN NAFARROATIK 
KANPO, ETA PARTE HAR DEZATEN ARTE ESZENIKO, MUSIKAL ETA PLASTIKOEN ARLOKO ARTISTA ETA PROFESIONALEN AZOKA, JAIALDI ETA EKITALDI PROFESIONALETAN, 2019
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KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

ARTEM EX-PORTA; ENPRESA ETA PROFESIONALENDAKO LAGUNTZAK, ARTE ESZENIKO ETA MUSIKALEN ARLOKO PROFESIONALEK BIRAK EGIN DITZATEN NAFARROATIK 
KANPO, ETA PARTE HAR DEZATEN ARTE ESZENIKO, MUSIKAL ETA PLASTIKOEN ARLOKO ARTISTA ETA PROFESIONALEN AZOKA, JAIALDI ETA EKITALDI PROFESIONALETAN, 2019

ESLEITUA 
  
20.729,81 euro A modalitateko (birak) 9 proiekturen eta B modalitateko (azokak) 4 proiekturen sustapenean banatuta.

A modalitatea: Birak Dirulaguntza

Iraizoz Alonso Ion y Urroz Zabalza Mikele (La Caja Flotante) 3.000,00 €

Tdiferencia 3.000,00 €

Belén Ochotorena 656,20 €

Aguerri Escobes Iñigo y Yague García Ismael (Mielotxin) 2.703,22 €

Manuela Rodríguez 3.000,00 €

Amaya Tirapu 3.000,00 €

Herrera Erneta Oihana, Torre Vall Laura,  Zabala Benito Leire, Zubiaur Beguiristain María 
del Amor (Melenas) 1.554,58 €

B modalitatea: Feriak Emakida

Producciones Maestras 1.000,00 €

Tdiferencia 1.500,00 €

Belén Otxotorena 405,81 €

Estefanía De Paz 910,00 €
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KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

XEDEA

Arautzea Nafarroako Foru Komunitatean funda-
zioek eta irabazi asmorik gabeko elkarteek egiten 
dituzten eta gehienez 50.000 euroko aurrekontua 
(Artem -50K) duten arte eszeniko eta musikale-
tako arte proiektuetarako dirulaguntzak.

HELBURUA

Kalitateko arte eskaintza bat, askotarikoa, berrit-
zailea eta herritar guztientzako interesgarria sus-
tatzea.

LAGUNTZA SORTZAILE GAZTEEI

Gazte kopuru handiko zenbait elkarte daude; Tu-
maraka Elkartea adibidez, bai eta, dantza zabalt-
zeko duten proiektuan gazteak bereziki nabar-
mentzen dituzten beste batzuk ere; Haizea, esate 
baterako.

Hainbanaketa aplikatu zen; izan ere, deialdia-
ren kopurua ez zen aski eskatutako dirulaguntzei 
erantzuteko, eta hainbat entitatek aurrekontuak 
birformulatu behar izan dituzte.

GENERO EKINTZA ETA NEURRIAK

Oinarrietan: Gai hau landu da 11.11 eta 11.12 oina-
rrietan.

Art. 11.11. artikulua. Dirulaguntzaren onuradunek 
ebaluazio txosten bat aurkeztu beharko dute, 
proiektua amaituta. Txosten horretan honako 
hauek adieraziko dira: 

· Ekoizpenaren alderdiak noraino bete diren, 
eskabidearekin batera aurkeztutako deskri-
pzio-memorian jasotakoarekin alderatuta. 

· Enpresa osatzen duten pertsonen banaketa 
sexuen arabera (emakumezko eta gizonezko 
langileen kopurua); orobat, entitateko zuzenda-
ritza-taldearena, talde artistikoarena eta ku-
deaketa taldearena.

11. 12. Ez erabiltzea inolako euskarritan, ez pu-
blizitatean ez informazioan, hizkera edo irudi 
sexistarik. Halaber, zuzenean egiten diren doku-
mentuetan hizkera inklusiboa izanen da (horreta-
rako, honako lan hau kontsulta daiteke: “La Guía 
sobre estrategias de comunicación incluyente: El 
Género como prioridad”, helbide honetan dagoe-
na: http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6A-
BA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/
GUIADECOMUNICACION1213.pdf).

AURREKONTUA

200.000 euro.
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KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

GEHIENEZ 50.000 EUROKO AURREKONTUA DUTEN ARTE ESZENIKOETAKO ETA MUSIKAKO ARTE-PROIEKTUETARAKO DIRULAGUNTZEN DEIALDIA 2019 
(ARTEM -50K)

ESLEITUA 200.000 euro.

ENTITATEA PROIEKTUA DIRULAGUNTZA

Irantzuko Lurrak elkarte turistikoa “Música, magia y teatro en Tierras de Iranzu-ko Lurrak” 14.355,26

CMC Garaikideak elkartea Musika Garaikidearen Jaialdia 13.305,20

Sinfonietta Academica Gazteen Elkartea “Viaje por las estrellas” 12.664,53

Nueva Babel elkartea “Redescubriendo a Joaquín Gaztambide” 12.414,64

San Jose abesbatza “In tempore 2019” 11.789,92

Radio Cierzo irrati elkartea “Estaciones sonoras Verano 2019” 11.524,09

Euskal Dantzarien Biltzarra elkartea “Dantzarien Topaketak 2019” 11.431,04

San Benitoren ordena. Solesmesko kongregazioa “Leyre espacio musical 2019” 5.062,50

Ojalá kantautoreen elkartea “El bardo escaldao” 11.058,87

Mendigorriko Musika Jaialdiaren Adiskideen Elkartea “Mendigorriko Musikaren Nazioarteko Jaialdiaren XVI edizioa” 11.058,87

Auzperri Abesbatza “750 Aurizberri fundazioaren urteurrena” 6.410,00

Jaso Fundazioa “ASKE! Musikala” 8.000,00

NSK Neskak “NSK Neskak Blues Rock Festival 2019” 3.800,00

Diego Gomez musika elkartea “XII Ciclo de Órgano Diego Gómez” 2.744,99

M’Atakaladanza “Lo Bueno II” 10.487,32

Ultzama 2013 fundazioa “Érase una vez” 10.447,44

Nafar Ateneoa “Proyecto artístico de artes escénicas y musicales” 10.394,27

Nafarroako Dantza Elkartea. Haizea “Día internacional de la danza 2019” 9.900,00

E7.2 elkartea “Festival After Cage V.I” 10.208,19

“Los amigos del arte” Musika Elkartea “Música de plectro para tod@s” 6.867,87

Banden federazioa “Actividades anuales de la Federación de Bandas” 6.075,00
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KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

XEDEA

Elkarteek arte eszenikoen eta musikalen arloan 
egiten dituzten proiektuak ekoizteko eta/edo pro-
gramatzeko laguntzak arautzea. Lagundutako 
proiektuek sozialak eta inklusiboak izan beharko 
dute, Nafarroako kultura ondarearen gizarte ehu-
na sortzen, mantentzen eta sustatzen lagundu 
beharko dute, eta biztanleria osoa aintzat hartu.

HELBURUA

Erraztasunak ematea egiten den eskaintza artisti-
koa kalitatekoa izan dadin, askotarikoa, diziplina 
artistikoei dagokienez, jarduera artistikoa inklusio 
faktore gisa baloratzen duena, alderdi sozialak 
kontuan hartzen dituena eta Nafarroako Foru Ko-
munitateko lurralde osoa aintzat hartzen duena.

Jarduera 2019ko abuztuaren 31ra arte iritsi da.

GENERO EKINTZA ETA NEURRIAK

Oinarrietan: Gai hau landu da 11.11 eta 11.12 oina-
rrietan.

Art. 11.11. Dirulaguntzaren onuradunek ebalua-
zio txosten bat aurkeztu beharko dute, proiektua 
amaituta. Txosten horretan honako hauek adiera-
ziko dira: 

· Ekoizpenaren alderdiak noraino bete diren, 
eskabidearekin batera aurkeztutako deskri-
pzio-memorian jasotakoarekin alderatuta. 

· Enpresa osatzen duten pertsonen banaketa 
sexuen arabera (emakumezko eta gizonezko 
langileen kopurua); orobat, entitateko zuzenda-
ritza-taldearena, talde artistikoarena eta ku-
deaketa taldearena.

11. 12. Ez erabiltzea inolako euskarritan, ez pu-
blizitatean ez informazioan, hizkera edo irudi 
sexistarik. Halaber, zuzenean egiten diren doku-
mentuetan hizkera inklusiboa izanen da (horreta-
rako, honako lan hau kontsulta daiteke: “La Guía 
sobre estrategias de comunicación incluyente: El 
Género como prioridad”, helbide honetan dagoe-
na: http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6A-
BA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/
GUIADECOMUNICACION1213.pdf)

AURREKONTUA

957.919,13 euro (452.919,13 € 2018aren kargura), 
eta 505.000 €, 2019aren kargura.

ARTE ESZENIKO ETA MUSIKALETAN, 2018-2019KO PROIEKTU ARTISTIKOAK DIRUZ LAGUNTZEKO DEIALDIA (ARTEM 50K+)
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KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

ARTE ESZENIKO ETA MUSIKALETAN, 2018-2019KO PROIEKTU ARTISTIKOAK DIRUZ LAGUNTZEKO DEIALDIA (ARTEM 50K+)

ESLEITUA 760.483 euro (236.358,13 € 2018aren kargura), eta 524.124,87 €, 2019aren kargura.

2018 2019

ENTITATEA PROIEKTUA DIRULAGUNTZA DIRULAGUNTZA

La Pamplonesa “Centenario La Pamplonesa IFOB 2019” 65.483,00

Fundación ATENA “Mi propio universo” 11.358,13 28.641,87

Iruñeko Ganbera Abesbatza “Programación artística 2018-2019” 45.000,00 80.000,00

Nafarroako Ganbera Abesbatza “Temporada encantando 2018-2019” 45.000,00 80.000,00

A.G.A.O. “Lírica para todos” 45.000,00 80.000,00

Nafarroako Abesbatzen Federazioa “Cultura coral para Navarra” 45.000,00 70.000,00

Ópera de Cámara “VII Temporada Ópera de Cámara” 45.000,00 80.000,00

Santaspascuas elkartea “Festival Santaspascuas 2018-2019” 40.000,00
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KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

XEDEA

Elkarteek arte eszenikoen eta musikalen arloan 
egiten dituzten proiektuak ekoizteko eta/edo pro-
gramatzeko laguntzak arautzea. Lagundutako 
proiektuek sozialak eta inklusiboak izan beharko 
dute, Nafarroako kultura ondarearen gizarte ehu-
na sortzen, mantentzen eta sustatzen lagundu 
beharko dute, eta biztanleria osoa aintzat hartu.

HELBURUA

Erraztasunak ematea egiten den eskaintza artisti-
koa kalitatekoa izan dadin, askotarikoa, diziplina 
artistikoei dagokienez, jarduera artistikoa inklusio 
faktore gisa baloratzen duena, alderdi sozialak 
kontuan hartzen dituena eta Nafarroako Foru Ko-
munitateko lurralde osoa aintzat hartzen duena.

Jarduera 2019ko irailaren 1etik azaroaren 15era 
egin zen.

Artem 50K+ deialdiaren urte bukaera gisa plan-
teatu da.

GENERO EKINTZA ETA NEURRIAK

Oinarrietan: Gai hau landu da 11.11 eta 11.12 oina-
rrietan.

Art. 11.11. Dirulaguntzaren onuradunek ebalua-
zio txosten bat aurkeztu beharko dute, proiektua 
amaituta. Txosten horretan honako hauek adiera-
ziko dira: 

· Ekoizpenaren alderdiak noraino bete diren, 
eskabidearekin batera aurkeztutako deskri-
pzio-memorian jasotakoarekin alderatuta. 

· Enpresa osatzen duten pertsonen banaketa 
sexuen arabera (emakumezko eta gizonezko 
langileen kopurua); orobat, entitateko zuzen-
daritza-taldearena, talde artistikoarena eta ku-
deaketa taldearena.

11. 12. Ez erabiltzea inolako euskarritan, ez pu-
blizitatean ez informazioan, hizkera edo irudi 
sexistarik. Halaber, zuzenean egiten diren doku-
mentuetan hizkera inklusiboa izanen da (horreta-
rako, honako lan hau kontsulta daiteke: “La Guía 
sobre estrategias de comunicación incluyente: El 
Género como prioridad”, helbide honetan dagoe-

na: http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6A-
BA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/
GUIADECOMUNICACION1213.pdf).

AURREKONTUA

158.000 euro.

ARTE ESZENIKOEN ETA MUSIKA ARTEEN PROIEKTU ARTISTIKOAK 2019
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KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

ARTE ESZENIKOEN ETA MUSIKA ARTEEN PROIEKTU ARTISTIKOAK 2019

ESLEITUTA 137.393,31 euro.

ENTITATEA PROIEKTUA DIRULAGUNTZA

Iruñeko Ganbera Abesbatza “Programación artística otoño 2019” 30.000,00

Atena fundazioa ATENA konpainia artistikoa 13.493,31

AGAO “Lírica para todos” 30.000,00

Nafarroako Ganbera Opera elkartea “VII Temporada Ópera de Cámara” 30.000,00

Nafarroako Ganbera Abesbatza “Encantando 2019” 29.900,00

Gautxoriak Soul Club elkartea Beltza Weekend jaialdia 4.000,00
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KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

Hitzarmena erakunde horrekin, dirulaguntza 
izendun bat kudeatzeko. Laguntzaren xedea da 
erakunde horrek, aurkeztutako proiektuaren ara-
bera, 2019rako jarduera-programa betetzearen 
ondorioz sortutako funtzionamendu gastuak fi-
nantzatzea. Hitzarmenaren helburua onura publi-
koa da, Iruñeko Orfeoiak abesbatza musika sus-
tatzen baitu komunitate honetan, bai hedatuz, bai 
ahots berriak prestatuz.

HELBURUAK

· Erakundea mantentzea.

· Urteko programazioa, zikloena bereziki: sinfo-
nikoa, korala, instituzionala, hezkuntza-arlokoa 
eta solidarioa.

Iruñeko Orfeoiak Nafarroako gizarte osoarendako 
lan egiten du.

AURREKONTUA 

310.000 euro.

HITZARMENA IRUÑEKO ORFEOIAREKIN 2019
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KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

HELBURUA

Nafarroako Antzerki Eskolaren jardueren ondo-
riozko funtzionamendu gastuak finantzatzea Arte 
eszenikoetan programazio iraunkorra duen kultu-
ra ekipamendu bat da.

NAE

Nafarroako Antzerki Eskolak aktoreak prestatzen 
ditu, eta proiektu artistikoak sortzen eta zuzent-
zen. Sortze prozesuak erakusten ditu.

Nafarroako Antzerki Eskolak bere jardueraren oi-
narrian du aktore gazteen prestakuntza. Egoera 
ahuleko kolektiboekin ekintzak ere egiten ditu.

GENERO EKINTZA ETA NEURRIAK

Ez dira adierazi.

AURREKONTUA

265.000 euro.

EGINA 
  
265.000 euro.

GENERO IKUSPEGIA

BETEBEHAR KLAUSULAK

Entitatearen masa soziala, zuzendaritza taldea, 
talde artistikoa, kudeaketa eta irakaskuntza tal-
dea eta ikasle taldea osatzen duten pertsonak se-
xuaren arabera banatuta adierazi behar dira me-
morian, baita adierazle hauek ere:  

Prestakuntza ekintza kopurua, ekintza horietan 
parte hartu duten ikasleen kopurua, programa-
tutako ziklo kopurua, programazioan parte hartu 
duten konpainia profesionalen kopurua, progra-
mazioan parte hartu duten Nafarroako konpainia 
profesionalen kopurua, programatutako ikuskizun 
kopurua, programatutako Nafarroako ikuskizun 
kopurua, ikusle kopurua.

NAFARROAKO ANTZERKI ESKOLAREKIKO HITZARMENA (2019)

WEBGUNEA 

http://www.laescueladeteatro.com/
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KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

XEDEA

Nafarroako Abesbatzen Federazioaren jardueren 
ondoriozko funtzionamendu gastuak finantzat-
zea. Komunitatean abesbatza jarduera bultzatzen 
duen entitate bat da.

NAFARROAKO ABESBATZEN FEDERAZIOA

Nafarroako abesbatzen talde gehienak barne hart-
zen dituen entitate bat da, eta abesbatza musika 
sustatzen du programazio zabal baten bitartez 
(abesbatzak Nafarroan, Nazioarteko Abesbatzen 
Zikloa, Per Agrum, Abesbatzak Nafarroan, Otxo-
te topaketak, Abesbatzen “Acapella” Nazioarte-
ko Lehiaketa, besteak beste), baita abesbatzetan 
parte hartzen duten pertsonen prestakuntza ere.

GENERO EKINTZA ETA NEURRIAK

Ez dira adierazi.

AURREKONTUA

200.000 euro.

EGINA
   
200.000 euro.

GENERO IKUSPEGIA

BETEBEHAR KLAUSULAK

Entitatearen masa soziala, zuzendaritza taldea, 
talde artistikoa, kudeaketa eta irakaskuntza tal-
dea eta ikasle taldea osatzen duten pertsonak se-
xuaren arabera banatuta adierazi behar dira me-
morian, baita adierazle hauek ere:
 
Prestakuntza ekintza kopurua, ekintza horietan 
parte hartu duten ikasleen kopurua, programa-
tutako ziklo kopurua, programazioan parte hartu 
duten konpainia profesionalen kopurua, progra-

mazioan parte hartu duten Nafarroako konpainia 
profesionalen kopurua, programatutako ikuskizun 
kopurua, programatutako Nafarroako ikuskizun 
kopurua, ikusle kopurua.

HITZARMENA NAFARROAKO ABESBATZEN FEDERAZIOAREKIN (2019)

WEBGUNEA

https://www.federaciondecoros.com/
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KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

XEDEA

Nafarroako arte eszenikoen eta ikus-entzunezko 
arteen arloko elkarte profesionalendako lagunt-
zak arautzea, elkarte horien xedea bada sekto-
rearen interesak ordezkatzea eta defendatzea, eta 
arte eszenikoetako eta ikus-entzunezko arteetako 
enpresa eta/edo profesionalek osatuta badaude.

HELBURUA

Deialdiaren helburua da sustatzea arte eszeni-
koetako eta ikus-entzunezko arteetako profesio-
nalaren irudia, haren prestakuntza, eta proiektu 
profesionaletan duen partaidetza, bai tokiko ere-
muan, bai estatuan, bai nazioartean, sektorearen 
interesak defendatzeko eta ordezkatzeko elkar-
teen jardunaren bidez, 2019ko urtarrilaren 1etik 
2019ko azaroaren 30era bitartean.

Beste deialdi bat da, arte eszenikoen eta ikus-ent-
zunezko arloko profesionalen elkarte egiturak 
sustatzeko. Lehen edizio honetan eskaera bat 
aurkeztu da.

AURREKONTUA

59.400 euro. 

ESLEITUA
   
15.461,39 euro. 

ARTE ESZENIKOEN ETA IKUS-ENTZUNEZKO ARTEEN ARLOKO PROFESIONALEN ELKARTEENDAKO DIRULAGUNTZEN DEIALDIA 2019  

ENTITATEA EMANDAKO LAGUNTZA

NAPAR 19.800 euro
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KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

Urte anitzeko lankidetza hitzarmena erakundea 
mantentzeko eta 2019rako aurreikusitako jardue-
ren programa egiteko, eta arte eszenikoen zirkuitu 
bat kudeatzea.

HELBURUAK  

· Erakundea garatzen laguntzea, Nafarroako ant-
zerki sektorea sustatzeko tresnetako bat izaki.

· Kalitateko ekoizpenak antzeztoki publikoetan sar 
daitezen sustatzea.

· Nafarroako konpainiak sustatzea, bai eta Nafa-
rroako antzerki sareko ekipamenduetan birak eta 
emanaldiak egin ditzaten bultzatzea ere.

AURREKONTUA

Hitzarmena RTN-NASekin funtzionatzeko: 
215.000€ lau urterako; 70.000€ urte bakoitzeko. 
Hitzarmena RTN-NASekin Arte Eszenikoen Zir-
kuitua martxan jartzeko: 125.000€. 

Nafarroako Arte Eszenikoen Zirkuitua programa 
espezifiko bat da, batez ere Nafarroakoak diren 
antzerki eta dantza konpainia profesionalek ekoit-

zitako ikuskizunak eskaini zituena, konpainiek 
aurkezten dituzten proposamenetan oinarritu 
zena, eta Nafarroako Antzoki Sareko udal ager-
tokiak dituena hartzaile. Batzorde artistiko baten 
bidez, zirkuituko katalogoko ikuskizunak hautatu 
ziren. Udal agertokiek katalogo horretatik auke-
ratzen dute programatu nahi duten ikuskizuna, 
konpainiarekin harremanetan jartzen dira, ema-
naldia noiz egin eta ikuskizunaren behar teknikoei 
nola aurre egin erabakitzen dute, eta emaitza sa-
rearen bulegoari jakinarazten diote, prozesu osoa 
kudea eta gainbegira dezan.

HITZARMENA ANTZERKI SAREAREKIN (ARTN-NAS), ERAKUNDEAK JARDUTEKO ETA FUNTZIONATZEKO, NAFARROAKO ARTE ESZENIKOEN 2019KO ZIRKUITUA 
ERATZEKO

http://redteatrosnavarra.com/es/circui-
to/presentacion-circuito

2.6 NAFARROAKO ARTE ESZENIKOAK ETA MUSIKALAK SUSTATZEKO PLANA



KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

Urte anitzeko lankidetza hitzarmena erakundea 
mantentzeko eta 2018rako aurreikusitako jardue-
ren programa egiteko; besteak beste, elkarlanean 
aritzea 2018 Gayarre Sariaren birarekin, eta arte 
eszenikoen zirkuitu bat kudeatzea.

HELBURUA

· Erakundea garatzen laguntzea, Nafarroako ant-
zerki sektorea sustatzeko tresnetako bat izaki.

· Kalitateko ekoizpenak antzeztoki publikoetan sar 
daitezen sustatzea.

· Nafarroako konpainiak sustatzea, bai eta Nafa-
rroako antzerki sareko ekipamenduetan birak 
eta emanaldiak egin ditzaten bultzatzea ere.

AURREKONTUA

215.000€: 70.000 €, hitzarmena.

20.000€ bira. Gayarre antzokiaren saria.

125.000€ Arte eszeniko eta musikaren zirkuitua.

Gayarre saria Josetxo Goia Ariberi eman zaio, Jito 
Alai. Aires bohemios. La tierra baila obragatik, 
Cristina Álvarezen zuzendaritza artistikoarekin; 
udalerri hauen inguruan egin zen: 

1. Mutiloa.  Aranguren ibarreko Kultura Etxea. Api-
rilaren 8a.

2. Agoitz. Kultura Etxea. Urriaren 14a.

3. Burlata. Kultura Etxea. Urriaren 27a.

4. Zangoza. Kultura Etxea. Ongai-Vallesantoro 
Jauregia. Azaroaren 3a.

Nafarroako Arte Eszenikoen Zirkuitua programa 
espezifiko bat da, batez ere Nafarroakoak diren 
antzerki eta dantza konpainia profesionalek ekoit-
zitako ikuskizunak eskaini zituena, konpainiek 
aurkezten dituzten proposamenetan oinarritu 
zena, eta Nafarroako Antzoki Sareko udal ager-
tokiak dituena hartzaile. http://redteatrosnavarra.
com/es/circuito/presentacion-circuito

Batzorde artistiko baten bidez, zirkuituko katalo-
goko ikuskizunak hautatu ziren. Udal agertokiek 
katalogo horretatik aukeratzen dute programatu 
nahi duten ikuskizuna, konpainiarekin harremane-
tan jartzen dira, emanaldia noiz egin eta ikuskizu-

naren behar teknikoei nola aurre egin erabakitzen 
dute, eta emaitza sarearen bulegoari jakinarazten 
diote, prozesu osoa kudea eta gainbegira dezan.

HITZARMENA ANTZERKI SAREAREKIN (ARTN-NAS), ERAKUNDEAK JARDUTEKO ETA FUNTZIONATZEKO, NAFARROAKO ARTE ESZENIKOEN 2019KO ZIRKUITUA 
ERATZEKO ETA 2019KO GAYARRE SARIAK BIRA EGITEKO
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KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

XEDEA

Baluarte Auditoriumaren denboraldi nagusiak 
sortzea, jakinaraztea eta kudeatzea: Baluarte au-
ditoriumeko areto nagusiak duen formatu handi 
horretara bideraturiko udaberriko (otsaila-maiat-
za) eta udazkeneko (urria-urtarrila) denboral-
dietako ikuskizun eta artistak hautatzea, SGAEk 
jasota dituen bortz diziplina eszenikoetan: lirika, 
musika klasikoa, herri musika edo musika anplifi-
katua, antzerkia eta dantza.

Sortzea, jakinaraztea eta kudeatzea bai Nafa-
rroako Orkestra Sinfonikoaren denboraldi na-
gusiak, bai orkestra sinfoniko batek denboraldi 
artistikoan duen berezko jardueraren ondoriozko 
funtzionamendu gastuak: orkestrako zuzendarit-
za artistikoa kontratatzea; orkestrak, auditoriu-
meko areto nagusiak duen formatu handi horre-
tara bideraturiko udaberriko (otsaila-maiatza) eta 
udazkeneko (urria-urtarrila) denboraldietarako, 
hautaturiko programak berrestea; eta Nafarroako 
Orkestra Sinfonikoko langile artistiko eta adminis-
tratiboak kontratatzea eta kudeatzea.

Kultura edukia osatzeko formatu txikiko beste zi-
klo batzuk eta/edo dibulgazio ekintzak sortzea, 

jakinaraztea eta kudeatzea Baluarte Auditoriu-
meko guneetan (Ganbera Aretoa).

HELBURUA

Batez ere Baluarte Nafarroako Biltzar Jauregia eta 
Auditoriumean egitekoak diren kultur jarduerak 
sustatzea, horrela, Nafarroako Foru Komunitate-
ko eta komunitatearen irudia atzerrian hedatzeko 
motor eta erreferentzia bihur dadin.

GENERO, GAZTERIA, LGTBI NEURRIAK

Gazteentzako neurriak: 30 urtetik beherakoen 
programa, gazteendako %70eko deskontua duten 
sarrerak.

AURREKONTUA

Beteta: 5.520.000 euro.

GENERO IKUSPEGIA

(4. klausulan). Bestalde, memorian labur-labur 
jasoko da programazioaren genero ikuspegia eta 
bertaratutako publikoa, sexuka banatuz rolen 
arabera (zuzendaritza, sorkuntza, ekoizpena, pu-
blikoa).

KONTRATU PROGRAMA BALUARTE FUNDAZIOAREKIN (2019)

NAFARROAKO ORKESTRA 
SINFONIKOAREN WEBGUNEA

http://www.orquestadenavarra.es/

BALUARTEREN WEBGUNE

http://www.baluarte.com/
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KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

HELBURUA

Lankidetzan aritzea Vianako Printzea Erakun-
dea-Kultura Zuzendaritza Nagusiak antolatutako 
honako programa artistiko hauetan:

· DNA, Nafarroako Dantza Garaikidearen Jaialdia.

· Erriberriko XX. Antzerki Jaialdia (uztailaren 19 
eta abuztuaren 3 artean).

· Lizarrako Antzinako Musikaren Astea (2019ko 
irailaren 1etik 8ra arte).

HELBURUA

Batez ere jarduerak egiten diren guneetan (Erri-
berriko gaztelua, Lizarrako elizak, beste agertoki 
batzuk) garatu beharreko kultura jarduerak ekoiz-
tea, egoera tekniko onenean egin daitezen.

GENERO, GAZTERIA NEURRIAK

Gazteentzako neurriak: 30 urtetik beherakoen 
programa, gazteendako %70eko deskontua duten 
sarrerak.

GENERO EKINTZA ETA NEURRIAK

Ez dira adierazi.

AURREKONTUA

Beteta: 218.000 euro.

KONTRATU PROGRAMA BALUARTE FUNDAZIOAREKIN, ELKARLANEAN ARITZEKO VIANAKO PRINTZEA ERAKUNDEA-KULTURA ZUZENDARITZA NAGUSIAREN 
JARDUERETAN

DNA JAIALDIAREN WEBGUNEA

http://festivaldna.com/

ERRIBERRIKO JAIALDIAREN 
WEBGUNEA

http://www.oliteteatrofestival.com/

ANTZINAKO MUSIKA ASTEAREN 
WEBGUNEA

http://www.smade.es/
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KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

HELBURUAK

Nafarroako Foru Komunitatean dauden beste 
azpiegitura batzuetarako aproposak ez diren for-
matuetara dago zuzenduta Navarra Arenako pro-
gramazio kulturala, batez ere beharrezko edukie-
rak eta estalpean garatu beharrak baldintzatuta.

NICDO entitateak eklektizismoa, berak kudeatu-
tako beste espazio eszeniko batzuekiko osaga-
rritasuna bilatu du, eta zenbait kultura hitzordu 
Iruñera erakartzea, ikusleak erakartzeko radioa 
Nafarroako Foru Komunitatetik kanpora ere za-
baltzeko gai direnak, azpiegiturak eragindako 
inpaktu ekonomikoa ere horrela estimulatuz. Be-
tebehar hori sustatzaileekiko malgua eta proakti-
boa den dinamika batekin egin da, baita formatu 
handiko kultura sektoreko bitartekari propioekiko 
ere.

EZAUGARRIAK

Ikuskizun eta kontzertuen datak akordioak lortu 
ahala eta konpainiek haien biren sustapena egin 
ahala jakinarazi ziren, salbu eta kultura adiera-
zpenak ez direnean birak izan, eta Foru Komuni-
tatearendako berariaz sortu edo bideratutako eki-
taldiak izan badira.

NICDOrako Navarra Arenaren funtzionamen-
duaren lehenengo urte osoa 2019 izan da. Urtea 
hasi aurretik, 2018ko azken hiruhilekoan erabilera 
anitzeko pabilioia jarri zen martxan, eta harrezke-
ro 2019an zehar errepikatu diren zenbait jarraibi-
de ezarri zituen: Aurreikusitakoa baino erabilera 
nabarmen handiagoa hiru atal nagusietan (kirola, 
kultura, MICE), “egiturako” diru sarreretan jokabi-
de ona (urteko babesak, errestaurazio zerbitzua-
ren kanonak), hasierako plangintzan (2017ko 
martxoan) kostu finko eta pseudofinkoak zuzen 
neurtzea, eta puntualki zenbait ekitaldi ordaindu 
beharra, ez zutelako etekin gordinik eman, eta 
bestela, ez lirateke pabilioian, Iruñean, Nafarroan 
eskainiko.  

Navarra Arena / Kultural atalari dagokionez, 
2019ko egutegi honi erantzun dio (gorriz ageri 
diren zifrak estimazioak dira, 2019ko azaroaren 
itxieran lortutako datuak baitira):

PROGRAMA KONTRATUA, 2019KO NAVARRA ARENAKO PROGRAMAZIOA EGITEKO
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KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

AURREKONTUA

50.000 euro.

PROGRAMA KONTRATUA, 2019KO NAVARRA ARENAKO PROGRAMAZIOA EGITEKO

IKUSKIZUNA IKUSLEAK

Circo del Sol (9 funciones) 55.000

Izal 6.000

Bob Dylan 4.000

Gira OT 2018-2019 10.000

Mark Knopfler 7.500

Iruña Rock 8.000

Pablo Alborán 8.000

Concierto Escolar Pamplonesa 7.000

Manuel Carrasco 5.000

Melendi 4.000

Concierto centenario Pamplonesa 7.500

Estopa 10.000

Berri Txarrak (2 funciones) 24.000

Marea 9.000

Leiva 5.000

Ara Malikian 5.000

TOTAL 175.000

www.navarraarena.com
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KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

HELBURUAK

· Kalitateko antzerkia zabaltzen laguntzea. 

· Antzerki klasiko berrituari laguntzea, eta jarrera 
irekia izatea garaikideagoak diren nazioarteko 
beste proposamen eszeniko batzuei dagokienez.

· Nafarroako antzerki profesionalei laguntzea.

· Publiko berriak sortu eta finkatzea.

· Antzerkia bultzatzeko ekintza paraleloak anto-
latzea, eta prestakuntza eta sorkuntza bultzat-
zea: egoitza artistikoa, prestakuntza lantegiak, 
antzerki eskolak elkartzea...

· Jaialdia kultura ekitaldi bihurtzea, beste arte dizi-
plina batzuk gehituta; musika eta dantza, adibidez.

EZAUGARRIAK

Zuzendaritza artistikoa: Luis Jiménez.

Erriberriko Antzerki Jaialdiak kalitateko antzer-
kia zabaldu nahi du, baina beti kontuan hartuta 
egungo publikoaren gustua.  Antzerki klasikoak 
ardatz izaten jarraitzen du, baina jarrera irekia du 
garaikideagoak diren nazioarteko beste proposa-
men eszeniko batzuei dagokienez. 

Antzerki Poetikaren Zikloko talde nafarren hart-
zaile eta koproduzitzaile dihardu, eta, aldi berean, 
Nafarroan sortzea eta ikertzea bultzatzen du, la-
borategi egoitza baten bidez. 

2019an gonbidatutako zuzendaria Jon Maya izan 
da; bere konpainia, Kukai Dantza konpainia, jaial-
dia inauguratu eta klausuratzeaz arduratu zen. 
Jaialdiaren programazioa zenbait jarduera para-
lelorekin osatu zen, besteak beste, interpretazio 
tailerra Companhia Chapitô talde portugaldarra-
rekin, Alfredo Sanzol dramaturgoarekin eta Ro-
sana Torres kultura kazetariarekin topaketa eta 
Interpretazio Eskolen Topaketa. Gainera, aurten 
Nafarroako Antzerki Eskolaz gain Lisboako eta 
Gaztela Leongo eskolek ere parte hartu zuten.

Askotariko antzerki programazioari, zeina zen-
bait agertokitan garatzen baita (La Cava, Errege 
Jauregia, kale eta plazak, Tafalla Kulturgunea), 
beste diziplina batzuk gehitzen zaizkio; musika 
eta dantza, besteak beste. 20. edizioa, uztailaren 
19tik abuztuaren 3ra bitarte.

INPLIKATURIKO ENTITATEAK

· Erriberriko Udala eta Tafallako Udala.
· Nafarroako arte eszenikoetako sektore profesionala.
· Nafarroako Antzerki Eskola eta Guiarte.
· Erriberriko kultura taldeak.

ERRIBERRIKO ANTZERKI JAIALDIA 2019

2.6 NAFARROAKO ARTE ESZENIKOAK ETA MUSIKALAK SUSTATZEKO PLANA



KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

GENERO, GAZTERIA, LGTBI NEURRIAK

Gazte txartela dutenendako prezio bereziak.
Topaketak antzerki eskolekin, Nafarroako Antzerki 
Eskolaren, Gaztela eta Leongo Arte Dramatikoko 
Goi Eskolaren eta Lisboako Antzerki eta Zinema-
ren Goi Eskolaren parte hartzearekin.
Prestakuntza lantegiak aktore gazteekin.
Ikusteko eta entzuteko desgaitasuna dutenen-
dako antzerkia.

AURREKONTUA

Programazioa, hedapena eta komunikazioa: 
214.404,72 euro.
Zuzendaritza artistikoa: 26.980,00 euro.
Gauzatze teknikoa: 193.455,35 euro.
Beteta: 434.840,07 euro.

PARTE HARTZAILEAK

3.712.

ERRIBERRIKO ANTZERKI JAIALDIA 2019

WEBGUNEA

www.oliteteatrofestival.com/eu
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KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

XEDEA

Abesbatza musika sustatzea eta zabaltzea pu-
bliko guztien artean, nazioartean ospea duten 
hemeretzi taldek parte hartzen duten abesbatza 
ziklo baten bidez.

EZAUGARRIAK

Kultura zabaltzeko programa, 26 kontzertu dituena.

Zuzendaritza artistikoa: Nafarroako Abesbatzen 
Federazioa.

Urriaren 28tik azaroaren 4ra.

INPLIKATURIKO ENTITATEAK

· Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendarit-
za Nagusia.

· Nafarroako Abesbatzen Federazioa.
· Agoizko Udala.
· Aranguren Ibarreko Udala.
· Artaxoako Udala.
· Berriobeitiko Udala.
· Zizurko Udala.

· Lizarrako Udala.
· Etxarri Aranazko Udala.
· Uharteko Udala.
· Irurtzungo Udala.
· Los Arcosko Udala.
· Martzillako Udala.
· Erriberriko Udala.
· Pitillasko Udala. 
· Garesko Udala.
· Zangozako Udala.
· Doneztebeko Udala.
· Tafallako Udala.
· Zizur Nagusiko Udala.
· Iruñeko Kaputxinoen parrokia.

AURREKONTUA

85.000 euro.

EGINA  
  
85.000 euro.

PARTE HARTZAILEAK

7.000 pertsona baino gehiago (doako sarrera 
kontzertu gehienetan).

Genero ikuspegia.

NAFARROAKO NAZIOARTEKO ABESBATZA ZIKLOA 2019

WEBGUNEA

http://www.culturanavarra.es/eu/nafa-
rroako-nazioarteko-abesbatza-zikloa

http://www.federaciondecoros.com/
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KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

XEDEA

Nafarroako elizetan erabilgarri dauden organoak 
eta musika-tresna horrendako berariaz idatziriko 
musika ezagutaraztea.

EZAUGARRIAK

Zikloko zuzendari artistikoa José Luis Echechipía 
organista izan da. Publikoari musikaz gozatzeko 
aukera eman dio, bai eta trena berezi horien eza-
gutzan sakontzekoa ere, hamahiru kontzerturen 
bidez; hirutan, jarduera osagarriak izan dira: hiru 
bisita gidatu, mahai inguru/solasaldi bat, eta hit-
zaldi ilustratu bat.

Interpretatutako musika anitza izan da forma-
tuari dagokionez (kontzertua, entzunaldia, mahai 
ingurua, hitzaldia...), musika aldi eta estiloei da-
gokienez, organoaren betebeharra (solista, beste 
tresna batzuekin, abesbatza edo abeslaria...) eta 
interpreteei dagokienez (nazionalitateak, adinak, 
sexuak, eskolak eta abar).

2019ko irailaren 07tik urriaren 26ra egin zen, pro-
grama honi jarraiki:

IRAILA

7. Orreaga. 18:45. Iosu Larumbe, organoa Musika 
Bidean.

13. Gares (San Pedro). 18:00. Álvaro Landa, or-
ganoa Europa Osatu Zen Donejakuera Erromes 
Ibilita (Goethe). 

14. Iruña (San Nikolas). 18:00. Susana García 
Lastra, organoa Hirunako Pausoa: Frantzia-Es-
painia-Alemania.

20. Orreaga. 18:45. Iosu Larumbe, organoa Mu-
sika Bidean.

20. Lesaka. 19:00 (Harriondoa Kultur Etxea) Ma-
hai ingurua. Lesakako organoaren gaineko kultu-
ra proiektua. José Luis Echechipía, organista. Gabi 
Igarzabal, “Asociación de Amigos del Órgano Ro-
qués” elkarteko burua.

21. Lesaka. 12:00 (San Martin). Bisita gidatua pa-
rrokiako organora / 19:30 (San Martin) Kontzertua 
José Luis Echechipía, organista. Lesakako Abes-

ORGANO ZIKLOA 2019
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KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

batza. Marisol Pérez Olaetxea, zuzendaria Resca-
tando Esplendores.

21. Gares (San Pedro). 18:00. Álvaro Landa, or-
ganoa Europa Osatu Zen Donejakuera Erromes 
Ibilita (Goethe).

22. Leire. 12:45. Esteban Landart, organoa Sinfo-
nismotik Irudimenaren Mugetara.

27. Iruña (Kondestable). 19:00. Joaquín Lois, or-
ganogilea. Ángel Montero, organista Konferentzia 
ilustrazioduna. Segoviako Katedraleko Ebanjelio 
Aldeko Organoaren Zaharberritzea.

28. Iruña (San Domingo). 18:00. Ángel Montero 
Herrero, organoa. Katedraletako Damarendako 
Tientoak. Segoviako Katedraleko Musika, Orga-
noak Eta Organistak.

URRIA

5. Azkoien (San Juan). 19:00. Raúl del Toro, orga-
noa Miscellanea Hispanica (J. Oxinagaren jaiotza-
ren hirugarren mendeurrenean).

12. Cárcar (San Migel). 18:00. Bisita organora / 
19:00. Iñigo Morentin, organoa. Anai Telletxea, 
oboea. Entzunaldia. Egurra Organoari! Musika 
ibiltaria oboearentzat eta organoarentzat.

18. Iruña (Salbatzailea). 20:00. Román Serra, 
organoa. Musika Eskolako abesbatza. Abesbatza 
eta Organo Musika.

19. Leire. 17:30. Lucie Žáková, organoa Errezitatzai-
lea: Marina Aoiz. Munduko Labirintua eta Bihotze-
ko Paradisua, Organo eta Errezitatzailearentzat.

26. Cascante (La Victoria). 18:00 / 18:30. Bisita 
elizan / 18:30. La Tempestad. Antonio Clares, vio-
la da braccio Silvia Márquez, organoa. Romanes-
cak, Foliak eta Sonatak: Europara Begira.

INPLIKATURIKO ENTITATEAK

1. Parrokiak, elizak, Leireko monasterioa, Erronkari, 
Gares, Salbatzailea (Iruña), San Nikolas (Iruña), 
Lesaka, Santo Domingo (Iruña), Azkoien, Cárcar, 
eta Cascante.

2. Nafarroako Organoaren Adiskideen Elkartea.
3. Musika Eskolako abesbatza.
4. Lesakako Udala. 
5. Lesakako Roqués Organoaren Lagunen Elkartea.

LAGUNTZA ERABILTZAILE GAZTEEI

Entzunaldietan bi musikari gazte aritu dira or-
ganista gisa, baita Nafarroako kontserbatorioe-

tako ikasleen ardurapean egon diren bi kontzer-
tutan ere.

GENERO IKUSPEGIA

Parte hartu duten artistak sexuaren arabera ba-
natzea.

AURREKONTUA

65.000 euro.

BERTARATUTAKOAK

2.268.

ORGANO ZIKLOA 2019

WEBGUNEA

http:www.culturanavarra.es/es/edi-
cion-2019-4
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KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

Nafarroan dantza garaikidea sustatze aldera, Via-
nako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza 
Nagusiak “DNA Sorkuntza 2019” programa jarri 
zuen martxan.

Bi urteko programa gisa planifikatu zen; sor-
kuntzara eskainitako programa bat (DNA Crea-
ción-Sorkuntza) hedapenera eskainitako edizio 
batekin tartekatzea planteatu zen, hurrengo ur-
tean, Nafarroako Dantza Garaikideko Jaialdia 
DNA izenarekin. 

Programaren iraupenari dagokionez, irailaren 
27ra arte iraun zuen, gauzak partekatzeko jardu-
naldira arte. 

HELBURUAK

· Nafarroako dantzaren eta mugimendu arteen se-
ktore profesionala laguntzea ikerkuntza eta sor-
kuntza prozesuetan.

· Sektorea kohesionatzea eta lurraldearekiko lotu-
ra finkatzea; dantzaren komunitatea eta dantza 
komunitatean.

· Publiko berriak sortzea bitartekaritza ekintzen 
bitartez.

· Sareak sortzea toki mailan, eskualde testuin-
guruan, eta Nafarroa-Akitania Berria-Euskadi 
Euroeskualdean; sareak sektorearen barruan eta 
kulturako beste profesional batzuekin.

DNA SORKUNTZA 2019 PROGRAMA
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KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

EZAUGARRIAK

Nafarroako konpainia edo profesionalei edo Na-
farroako dantzaren sektoreari lotutako konpainia 
edo profesionalei zuzendutako sorkuntza eta iker-
kuntzako lau egonaldi deitu ziren.

  
Egonaldien iraupena hilabetekoa izan zen, eta 
12.000 euroko zuzkidura ekonomikoa izan zuten 
(gehi BEZa). 

19 proiektu aurkeztu ziren, eta honako hauek 
aukeratu ziren: 

DNA SORKUNTZA 2019 PROGRAMA

(1) Mugaz gaindiko proiektua; bertan VPE-Kultura Zuzendaritza 
Nagusiak hartzen du parte, Baluarte fundazioaren bitartez.KONPAINIA PROIEKTUA EGOITZA

Led Silhouette Cóncavo y convexo Lesaka

Kon Moción elkartea El equilibrio entre sujetar y soltar Antsoain

Dinamo danza Electrical Body Uharteko Arte Garaikideko Zentroa

Laida Azkona Teatro Amazonas

Atalak1 Tutera
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KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

Aukeratutako proiektuek publikoekiko bitarteka-
ritza ekintzak egin behar zituzten lurraldean, ego-
naldian zehar egindako lanaren amaierako aurke-
zpenarekin batera. 

Programak lantalde bat izan zuen, honako hauek 
osatutakoa: 

· VPE-Kultura Zuzendaritza Nagusiaren Kultur 
Ekintza Zerbitzuaren Programa Artistiko eta He-
dapenaren Ataleko langileak.

· Dantza garaikideko aditu bat, bitartekaritzaz eta 
artistei babes profesionala emateaz arduratu 
dena. 

· Dokumentalista bat, programa osoaren doku-
mentazio grafikoaz arduratu dena, Nafarroako 
Artxibo Nagusira bideratuz.

· Komunikazio eta sare sozialetan aditua den pert-
sona bat.

Programa partekatzeko jardunaldi batekin itxi 
zen, eta bertan hartu zuten parte programa osatu 
zuten eragile guztiek (artistak, programatzaileak, 
egoitzen ordezkariek, Vianako Printzea Erakun-
dea-Kultura Zuzendaritza Nagusia, …) eta sekto-
reari lotutako beste profesional batzuk.

GENERO, GAZTERIA NEURRIAK

Gazte eta emakumeen elkarteei zuzendutako 
bitartekaritza proposamenak izan ziren. Publi-
koaren prestakuntza eta irisgarritasun programak 
zuzenean egiten du lan publiko gaztearekin eta 
emakumeen taldeekin.

AURREKONTUA

78.000 euro (Vianako Printzea Erakundea-Kul-
tura Zuzendaritza Nagusia)+ 27.205,75 euro (Ba-
luarte).

BETETA

80.059,96 euro (Vianako Printzea Erakundea-Kul-
tura Zuzendaritza Nagusia)+27.205,75 euro.

DNA SORKUNTZA 2019 PROGRAMA

WEBGUNEA

http://festivaldna.com/2019
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KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

XEDEA

Publiko guztiarendako sustatzea eta hedatzea 
antzinako musika, kontzertuak zein prestakuntza 
eta dibulgazio jarduerak eginez.

EZAUGARRIAK

Kultura zabaltzeko programa bat da, antzinako 
musikari lotutako kontzertuak, hitzaldiak eta 
kaleko jarduerak biltzen dituena.

Zuzendaritza artistikoa: Iñigo Alberdi. 2019ko irai-
laren 1etik 8ra arte. Programa honen arabera ga-
ratu da:

Irailak 1/18:30. San Migel eliza Antonio Baciero. 
Reencuentro al piano.

Irailak 1/19:30. Lizarrako kanpaiak. Toque gene-
ral de campanas conmemorativo.

Irailak 1/20:15. Santa Clara eliza. Raquel Andue-
za eta La Galanía. Italia 1600.

Irailak 2/20:15. Santa Clara eliza. The Tallis Scho-
lars. Inspirados por la Capilla Sixtina.

Irailak 2/17:30. Santo Domingo zahar etxeko 
kapera. Raquel Andueza eta Jesús Fernández 
Baena. Bella mia.

Irailak 3/18:00. “Fray Diego” Kultur Etxea. Sma-
deri buruz hizketan.

Irailak 3/19:00. Por las calles. Musika ibilbideak 
Ensemble La Danseryerekin.

Irailak 3/20:15. Santa Clara eliza. Ensemble La 
Danserye. Yo te quiere matare.

LIZARRAKO SMADE ANTZINAKO MUSIKA ASTEAREN 50. EDIZIOA
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KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

Irailak 4/20:15. Andre Maria eliza. Ensemble Dia-
tessaron. Flores de Música.

Irailak 5/20:15. Santa Clara eliza. José Miguel 
Moreno. Canción del Emperador.

Irailak 5/20:00. San Migel eliza The Messiah ent-
segu orokorra.

Irailak 6/18:30. Santa Clara eliza. Isabel Villa-
nueva. Bach/Kurtag/Tabakova.

Irailak 6/20:15. San Migel eliza Nafarroako Or-
kestra Sinfonikoa / Iruñeko Ganbera Abesbatza 
The Messiah (G.F. Haendel) Aukeraketa.

Irailak 7/18:30. Santa Clara eliza. Carlos Mena, 
Jone Martínez, Víctor Cruz eta Diego Blázquez. 
Bozes en las esferas.

Irailak 7/20:15. San Migel eliza Jordi Savall eta 
Pedro Estevan. Oriente-Occidente.

Irailak 7/11:00. Julian Romano musika eskola Es-
kolako ganbera taldeak. Entorno al Mesías.

Irailak 8/20:15. San Migel eliza Europa Galante. 
Les Nations.

INPLIKATURIKO ENTITATEAK

· Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendarit-
za Nagusia.

· Baluarte fundazioa.
· Lizarrako Udala.
· Lizarrako Kultura Etxea.
· Julian Romano eskola.
· Lizarrako San Migel eliza.
· Santa Clara eliza.
· Merkatarien elkartea.
· Herriko hotelak, ostatuak, jatetxeak.
· Iruñeko Katedraleko kanpai jotzaileak.
· Vianako Udala / Turismo Bulegoa.
· Lizarrako Santo Domingo zahar etxea.

LAGUNTZA ERABILTZAILE GAZTEEI

Prezio bereziak gazte txartelarekin.

GENERO IKUSPEGIA

Parte hartu duten artistak sexuaren arabera ba-
natzea.

AURREKONTUA

Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendarit-
za Nagusiaren 130.000 euro eta Baluarte funda-
zioaren 46.440 euro. 

Beteta: Vianako Printzea Erakundea-Kultu-
ra Zuzendaritza Nagusiaren aurrekontuko 
126.677,05 euro.

PARTE HARTZAILEAK

2.295.

LIZARRAKO SMADE ANTZINAKO MUSIKA ASTEAREN 50. EDIZIOA

WEBGUNEA

www.smade.es 
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KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

Hitzarmena Nafarroako kudeatzaile publikoen 
elkarteari dirulaguntza izenduna emateko, 2019an 
elkarteko profesionalen lanbide-prestakuntza es-
pezializatua lortzeko jarduera programa finantza 
dezan. 

2019an, aurkeztutako planak honako jarduera 
hauek jaso zituen:

1. JARDUERA: Kultura Kudeatu VI Topaketak 
2019- Maiatzaren 23a, 29a eta ekainaren 10a + 
Antzerki lantegia azaroaren 8a.

2. EKINTZA: Gamifikazio Lantegia II.

3. EKINTZA: Egilearen Eskubideak Aretoa.

4. EKINTZA: Kontratazio Publikorako Lantegia.

5. EKINTZA: Adituekin Esperientziak Trukatzea 
Gasteiz.

6. EKINTZA: Tokiko kultura zerbitzuetarako ho-
bekuntza eta berrikuntza planak. Tresna berriak: 
Kultura kudeatzaileentzat ideien tailerra.

7. EKINTZA: Kanpo prestakuntza bazkideentzat.

8. EKINTZA: Ramón Andrés hitzaldia 948 Merka-
tuaren esparruaren barruan.

HELBURUAK

Kultura kudeatzaileak sustatzea, Nafarroako kul-
tura ekintzaren ardatza baitira.

Jardueren programa aurkeztutako aurrekontua-
ren arabera egiteak sortzen dituen gastu diruz 
lagungarriak finantzatzen laguntzea. Hitzarmena 
onura publikokoa da, emankorra baita Nafarroako 
kultura kudeatzaileak prestatzea, erakundeak 
programatutako jardueren bidez. Hartzailea Na-
farroako kultura kudeatzaileen elkarte profesio-
nala da 2019 (https://gestionculturana.org/).

AURREKONTUA

30.000 euro 2019ko ekitaldian.

2.7 NAFARROAKO KULTURA SEKTOREA PRESTATZEKO ETA 
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KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

XEDEA

30 urte arteko ikasle nafarrek (30 urtekoak barne) 
arte ikasketak estatuko eta atzerriko zentroetan 
zabal ditzaten sustatzea.

HELBURUA

Beka hauen onura publikoko helburua da, alde 
batetik, bekadunek kanpoan zabaltzea Foru Ko-
munitateko maila kultural eta artistikoaren irudia, 
eta, bestetik, aukera izatea bekadunek lortzen du-
ten ezagutza aprobetxatzeko prestakuntza proie-
ktuak bukatu ondoren.

Emandako bekak hauek izan dira:

2.7 NAFARROAKO KULTURA SEKTOREA PRESTATZEKO ETA 
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ARTE IKASKETETAN SAKONTZEKO BEKEN DEIALDIA ÁGORARTE – 2019

DIZIPLINA IZENA EKITALDIA ZENBATEKOA

Arte Plastikoak Iosune Sarasate Azcona 2019 4.591,71

Arte Plastikoak Iosune Sarasate Azcona 2020 5.086,64

Ikus-entzunezkoak Unai Rikarte Tabar 2019 4.145,00

Ikus-entzunezkoak Unai Rikarte Tabar 2020 3.045,00

Arte eszenikoak Julia Razquin Gómara 2019 2.112,74

Arte eszenikoak Julia Razquin Gómara 2020 4.039,05

Arte eszenikoak Naiara Azpilcueta Aracama 2019 3.620,00

Arte eszenikoak Naiara Azpilcueta Aracama 2020 2.953,33

Arte eszenikoak Carlos Díaz de Cerio Úriz 2019 5.301,75

Arte eszenikoak Carlos Díaz de Cerio Úriz 2020 4.825,00

Musika Ángela Escauriaza Martínez Peñuela 2019 4.996,79

Musika Ángela Escauriaza Martínez Peñuela 2020 7.360,00

Musika Dámaso Escauriaza Martínez Peñuela 2019 5.560,00

Musika Dámaso Escauriaza Martínez Peñuela 2020 5.050,00

Musika Asier Ardaiz Martín 2019 4.104,24

Musika Asier Ardaiz Martín 2020 5.300,00

Luzapena Mikel Maiza Razkin 2019 3.738,33

Luzapena Mikel Maiza Razkin 2020 2.958,33

Luzapena Oscar Pascual López 2019 4.681,76

Luzapena Oscar Pascual López 2020 5.051,41

Luzapena Andoni Martínez Manzano 2019 2.577,44

Luzapena Andoni Martínez Manzano 2020 2.630,59

Luzapena Maite León Ruiz 2019 3.401,67



KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

XEDEA

Kultura proiektuak egiteko kultura entitate eta 
elkarteei emanen zaizkien laguntzak arautzea; 
entitate eta elkarte horiek modu iraunkorrean 
gauzatu beharko dituzte hedapeneko jarduerak 
(hitzaldiak, mintzaldiak, erakusketak, lehiaketak, 
biltzarrak, zinema zikloak eta antzekoak) Nafa-
rroako Foru Komunitatean, Nafarroako Gobernuko 
Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendarit-
za Nagusiari dagozkion eskumenen esparruaren 
barnean.

GAZTEENDAKO NEURRIAK DITUZTEN EKINT-
ZAK

Oinarrietan: Gai hau landu da 11.11 eta 11.12 oina-
rrietan.

Art. 11.11. Dirulaguntzaren onuradunek ebalua-
zio txosten bat aurkeztu beharko dute, proiektua 
amaituta. Txosten horretan honako hauek adiera-
ziko dira: 

- Jaialdi/lehiaketaren alderdiak noraino bete di-
ren, eskabidearekin batera aurkeztutako deskri-
pzio-memorian jasotakoarekin alderatuta. 

- Enpresa osatzen duten pertsonen banaketa 
sexuen arabera (emakumezko eta gizonezko 
langileen kopurua); orobat, entitateko zuzen-
daritza-taldearena, talde artistikoarena eta ku-
deaketa taldearena.

11. 12. Ez erabiltzea inolako euskarritan, ez publizi-
tatean ez informazioan, hizkera edo irudi sexista-
rik. Halaber, egiten diren dokumentuetan hizkera 
inklusiboa izanen da (horretarako, honako lan hau 
kontsulta daiteke: “La Guía sobre estrategias de 
comunicación incluyente: El Género como prio-
ridad”, helbide honetan dagoena: http://www.
navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-
8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNI-
CACION1213.pdf

Emakida jasotzen duten proiektuetan: 

· Nafarroako Ikastolen Elkartea S.Coop, Artea Oi-
nez’19 proiektuarekin. Horrela, entitate antolat-
zaileak, besteak beste, proposamen abangoar-
distak dituzten artista gazteen artelanak txertatu 
nahi ditu (Aizpitarte, Alfaro, Crespo, Doiz, Ma-
neros, Okariz, Sadaba, Zubero), Ateneo Nava-
rro/Nafar Ateneoa, Nafar Ateneoa 2019 kultura 
proiektuarekin.  

· El Corte Inglésekin batera, gazteria sustatzeko 
atalak Kontakizun Laburren Gazte Sariketa anto-
latzen du 16 eta 30 urte arteko gazteentzat, eta 
“Fuenteteja” plataforma digitalaren babesa ja-
sotzen dute. Larraona ikastetxe nagusiak proie-
ktuan parte hartzen du, batzuetan espazioak 
lagaz eta, beste batzuetan, jarduerak antolatzen 
modu aktiboan parte hartuz. Haurrentzako lan-
tegia, artista txikiak, Kondestablen.

· La Caracola Mapamundistas 2019 proiektuare-
kin. Helburuen artean publikoaren hezkuntza 
artistikoa dago, haurtzarotik helduarora; izan 
ere, sentsibilitate estetikoa garatzean, pertso-
nek errealitateari modu autonomo eta kritikoan 
heltzeko aukera gehiago dituzte. Helduei eta 12 
urtetik gorako gazteei zuzendutako filmak es-
kaintzen dituzte. Horietako baten bitartez, Zér-
kalo (Ispilua), besteak beste, jatorria aztertzen 
dute (haurtzaroko oroitzapenak). Elkarrizketa 
bisitak La Chincheta Bruna arte taldearekin, 
irakaskuntza artistikoan aritzen dena, bisita eta 
lantegi plastikoak eginez haur hezkuntza, lehen 
hezkuntza eta bigarren hezkuntzako ikasleei 
zuzenduta; urrian egin ziren, eta lehen hezkunt-
zatik ikastetxeetako ikasleentzat hezkuntza jar-
duera bat izan zen; Ziudadelako Mistoen Eraiki-
na eta Labea aretoetan erakusketak elkarrizketa 

2.7 NAFARROAKO KULTURA SEKTOREA PRESTATZEKO ETA 
PROFESIONALIZATZEKO PROGRAMA

IDEIA. KULTURA ENTITATEENDAKO LAGUNTZAK, 2019AN KULTURA HEDAPENERAKO PROIEKTUAK EGIN DITZATEN

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf


KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

bidez bisitatu ziren eta ondoren sorkuntza jar-
duera bat egin zuten. UPNAko Sario eraikineko 
erakusketa aretoan elkarteak ikasle gazteak 
gerturatzearekin kontatzen du. Apirilean Roger 
Omar artistak zenbait lantegi eskaini zizkien le-
hen hezkuntzako hirugarren mailatik aurrerako 
ikasleei Atarrabian, 50 minutuz; haurrek haien 
ipuin bat margotu zuten.

· Amigos de Cascante kultur elkartea, Vicus XIV 
Erromatar Astea: Feminae Maximae proiektua-
rekin. Eskola lantegietan Santa Vicenta María 
ikastetxeko maila guztiek hartu dute parte, haur 
hezkuntza eta Coloretes haur eskola barne, biak 
Cascantekoak. Errekreazio historikoa eta proiek-
tuan antolatutako erakusketara bisita gidatuak 
antolatu dituzte, besteak beste Antzerki Konpai-
nia Gaztearen esku izan zena; jarduera horretan 
12 eta 20 urte arteko gazteek hartu zuten parte. 

· Nafarroako Bertsozale Elkartea, Nafarroako Bert-
solaritza Txapelketa 2019proiektuarekin. Jardue-
ra publiko heldu eta gazteei zuzenduta egon da. 
Horrez gain, gazteek bertsolari modura parte 
hartzea dute helburu. Jarduera eskolaz kanpoko 
orduetan egin da, adin horien bertaratzea erraz-
teko.  Edizio honetan bertsolari gazteendako sa-

riketa berri bat garatu da, ezagutzera emateko 
eta artista gisa motibatzeko. 

· Tiza, Nafarroako Komikiaren X. Azoka proiektua-
rekin. Publiko guztiarendako dago pentsatuta, 
adin tarte bakoitzerako bereziki pentsatutako 
jarduerekin (familia mailako lantegia, eskola bi-
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KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

sitak, hitzaldiak pertsona helduentzat...).  Eskola 
bisitetan guztira Nafarroa osoko 25 ikastetxe-
tatik iritsitako 1.400 ikasle izan dira, eta finkatu 
egin da, jardueraren ezinbesteko osagai modu-
ra. Bidenabar, publiko gaztea ere finkatu egin 
da komikien kontsumitzaile nagusi gisa, bereziki 
komikiaren industria estatubatuarraren proposa-
menen kasuan. Antolatzaileek aipatu dute anto-
latutako lantegietan parte hartzea handia izan 
dela, bai haurrei, bai helduei zuzenduta antola-
tutakoa. Zuzeneko horma irudien ikuskizun bat 
antolatu zen, haurrei zuzendutakoa, David Moli-
na ilustratzailearekin. 

· Geltoki KALEKO KULTURA JAIALDIA proiektua-
rekin. Proiektua bereziki 14-19 urte arteko gazteei 
dago zuzenduta, eta helburua egoera sozial zai-
letan dauden gazteen sorkuntza gaitasuna sus-
tatzea da, haien sorkuntza aukerak ikusarazi eta 
duintasuna emanez antolatutako hiru sariketa 
lantegiren bitartez (mikro-laburra, rap-poesia 
eta grafitia), baita kalean hiru egunez emanal-
diak antolatu dituen jaialdian parte hartuz ere, 
autobusen geltoki zaharreko eraikina eraldatuz, 
arte erakusketa standetan, diziplina anitzeko 
zenbait performance, eta grafiti bat modu komu-
nitario eta parte hartzailean sortzea.

· Atena, Kultura eta Sentsibilizazioa. Artea eta Des-
gaitasuna proiektuarekin. Herritarrak sentsibili-
zatzea du helburu, batez ere gazteak, aniztasun 
funtzional intelektuala duten pertsonen gaitasu-
nei dagokienez, gizarteari oro har eta Nafarroako 
haur hezkuntza eta lehen hezkuntzako ikastetxee-
tako ikasleei zuzenduta. Besteak beste, pintura 
lantegiak, erakusketa ibiltari bat eta erakusketa-
ren inguruko bisita gidatuak aurreikusi ditu (Tafa-
llako ikastetxe publikoak berariaz eskatu zuen, eta 
4 eta 8 urte arteko 42 ikaslek hartu zuten parte).

GENERO EKINTZA ETA NEURRIAK

· IPES: Zinea eta Emakumeen 33. Erakusketa In-
ternazional. Helburuen artean daude emaku-
meek egiten duten zinema eta emakumeek mun-
duari egiten dioten ekarpena ikusaraztea eta, 
horrez gain, genero desberdintasunari buruzko 
hausnarketarako eta hori desagerrarazteko pro-
posamenak egiteko espazioak sortzea.

· Nabarralde. Mintegiak eta mahai inguruak. Josu 
Chueca: Las mujeres de la red Álava (1936-1945). 
Ana Díez de Ure: Las mujeres en la historia de 
Navarra.

· Nafarroako Dantzarien Biltzarra Emakumeak folklo-
rean betetzen duen eginkizunari buruzko hitzaldia.

· Cascanteko Vicus elkartea: Cascanteko XII. Erro-
matar Astea Feminae Maximae.

- Irekierako mintzaldia Mujeres imperiales, mu-
jeres reales, Trinidad Nogales Basarrate (Méri-
dako Arte Erromatarraren Museo Nazionala).

- Hitzaldia: La mujer de la elite a escala local: 
perfectissimae feminae, Milagros Navarro Ca-
ballero (Bordeleko Unibertsitatea).

- Hitzaldia: El control sobre la mujer en la legis-
lación romana imperial: algunos ejemplos en 
las leges, senatusconsulta y rescripta, Pilar Pa-
vón Torrejón (Sevillako Unibertsitatea).

- Amaiera hitzaldia: La violencia contra las mu-
jeres en la Roma antigua, Rosalía Rodríguez 
López (Almeríako Unibertsitatea).

- Lantegi jarduera bereziak Cascanteko Gurutze 
Gorriarekin lan egiten duten Afrikako emaku-
meen alfabetizazio taldearentzat. 30 emaku-
mek baino gehiagok hartzen dute parte. 
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KULTUR 
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- Lantegiak Candela emakumeen elkartearekin.

· Tiza. Supermujeres superinventoras liburuaren 
ilustrazioen erakusketa, Sandra Uve autoreare-
na.

· Atena  Exposición MERAKI: Miradas de mujer 
(2019). Hainbat autoreren obren errepresenta-
zioa.

AURREKONTUA

140.000 euro.

ESLEITUA

140.000 euro 14 proiektutan:

· Atena fundazioa, Kultura eta Sentsibilizazioa. Ar-
tea eta Desgaitasuna. 2.300,00€. 

· La Caracola kultur elkartea Mapamundistas 2019. 
10.200,00€.

· Tiza. Komikia sustatzeko elkartea. Nafarroako Ko-
mikiaren X. Azoka. 14.572,55€.

· Nafar Ateneoa Nafar Ateneoaren kultura proiektua 
2019. 16.091,63€.

· Amigos de Cascante kultur elkartea Cascanteko 
XIV. Erromatar Astea. 10.000,00€.

· Nabarralde Fundazioa - Nafarroako Ondarearen 
guneak. 8.000,00€.

· Instituto de Historia Económica y Social Geronimo 
De Uztariz 35 urte historia idazten Gerónimo de 
Uztáriz Institutuaren iragana, oraina eta etorkizu-
na. 2.662,66€.

· Nafarroako Dantzarien Biltzarra Nafar Dantza He-
dapena. 9.295,00€.

· Nafarroako Bertsozale Elkartea Nafarroako Bert-
solari Txapelketa 2019. 15.120,12€.

· Ipes Ikasketa Sozialak Sustatzeko Fundazio Insti-
tutua - Zinea eta Emakumeen 33. Erakustaldi In-
ternazionala. 12.000€.

· Geltoki. K-LE Kaleko Kultura Jaialdia. 14.166,28€.

· La Pamplonesa. IFOB Banda biltzarra. 16.745,18€.

· Idazleekin solasean Kultur Elkartea HILBELTZA Eus-
kal nobela beltzaren astea. 1.096,58€.

· Nafarroako Ikastolen Elkartea ARTEA OINEZ’19. 
7.750,00€.

2.7 NAFARROAKO KULTURA SEKTOREA PRESTATZEKO ETA 
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KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

XEDEA

Deialdiaren xedea da laguntza ekonomikoa ema-
tea espazio kultural independenteak kudeatzen 
dituzten pertsona fisikoei eta juridikoei, sorme-
nezko praktikak susta ditzaten edo horiek titu-
lartasun publikoko ekipamenduetan txertatzeko 
proiektu metodologikoak kudea ditzaten. Kultura 
eta sorkuntza sektorera zuzendutako laguntzak 
(Nafarroako kultura eta sorkuntza industriak), ho-
rrela hartuz proiektu artistikoak egiten dituen oro, 
baldin eta proiektu horien edukiak honako haue-
kin lotura badute: ikusizko arteak eta arte plasti-
koak, musika, zinea eta ikus-entzunezkoak, arte 
eszenikoak, diskoak, liburuak eta bestelako eus-
karriak editatzea, eta beren edukietan hibridoak 
diren proiektu horiek.  Proiektuak 2019ko urtarri-
laren 1etik urriaren 31ra bitartean egin behar dira. 

HELBURUA

Deialdiaren helburua da erraztasunak ematea 
sorkuntza artistikoa bultzatzera bideratutako eki-
menak garatzeko eta sektore artistikoko enpre-
sen hazkundea areagotzeko. Eta horrekin batera, 
pentsamendu garaikidea, adierazpen askatasuna 
eta dibertsitatea sustatzea, hedapena eta herrita-

rrengana iristea, eta proiekzio lokala, nazionala 
eta nazioartekoa lortzea.

Deialdiaren hartzaileak:

A. Titulartasun pribatuko ekipamenduak, zeine-
tan sorkuntza artistikoa sustatzen den eta artis-
tei profesionalki garatzen laguntzen zaien, eta 
zeinetan ikaskuntza errazten den, berrikuntza-, 
ikerketa- eta produkzio-prozesuak abiarazten 
dituen esparru baten barnean. Sorkuntzarako 
aukera ematen duten espazioak dira, abiaburut-
zat artisten harrera, diziplinen arteko elkarrizketa, 
esperientziak partekatzeko aukera eta publikoen 
sorrera dauzkatenak. Eta, horretarako, funtsezko 
gakoa da agertoki bat eskaintzen dutela sorkunt-
za artistikoa sustatzeko, betiere berritzailea eta 
berezitasunaren sortzailea den ikuspuntu batetik.

B. Tresna metodologikoak, sektore artistikoaren 
profesionalizazioarekin zerikusia duten sektore pu-
blikoko entitateen ekimenetan aplikatzeko. Aurre-
koa osatzen duen dimentsioa da, halako moduz 
non gaitasunak garatzen diren sektore artistikoak 
lehiakortasunarekin lotutako gaitasunak beregana 
ditzan. Kasu honetan, laguntza bideratua dago me-
todologia horien ezarpenaren kostua jaistera, aipatu 
metodologia hornitzen duen enpresaren bidez.

948 MINTEGI– ARTE SORKUNTZAKO FABRIKA ETA MINTEGIEI LAGUNTZAK 
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KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

AURREKONTUA

80.000 euro.

EMAKIDA ETA AZKEN ORDAINKETA

948 MINTEGI– ARTE SORKUNTZAKO FABRIKA ETA MINTEGIEI LAGUNTZAK 

PROIEKTUA MODALITATEA ENTITATEA ESLEITUTAKO 
ZENBATEKOA

ORDAINDUTAKO 
KOPURUA

La Faktoría International 

Choreographic Centre
A Delta Arte y Movimiento 15.000 13.801,50

Desde los orígenes. Hacia los 

orígenes. Un bucle recursivo
A Almudena González Lobón 13.000 10.550,80

Arte nuevo 2019 A Mikel Belascoain Calatayud 15.000 15.000

La expresividad de los objetos 

en escena
A David Lainez Aguirre 13.764,30 11.038,96

Guztira 56.764,30 50.391,26

2.7 NAFARROAKO KULTURA SEKTOREA PRESTATZEKO ETA 
PROFESIONALIZATZEKO PROGRAMA



KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

GENERO IKUSPEGIA

Ondoko klausulak aplikatu ziren:

· Irizpideen balorazioan
B) Espazio kulturalak daukan interes publikoa edo 
proposamen metodologikoa ezartzeak daukana; 
horretarako neurtu eginen da sortzaileek zenba-
tetan baliatzen edo erabiltzen duten.

Baloratuko dira deialdi mota, onuradunen aniz-
tasuna, genero ikuspegiaren integrazioa, kultu-
rartekotasuna, diziplina artistikoen arteko elkarri-
zketa eta esperientziak partekatzeko aukera (10 
puntu bitarte).

· Erakunde onuradunen betebeharretan
10.13. Proiektuko informazioaren osagarri, enpre-
sak edo profesionalak generoari buruzko memoria 
bat erantsiko du, helburu izanen duena ezagutzea 
zein den Nafarroako kultura sektorearen errealita-
tea genero-ikuspegitik. Horretarako, datu hauek 
bilduko dira:

- Entitatearen egitura: sexuaren araberako banake-
ta zuzendaritza organoetan eta masa sozialean.

- Garatutako planteamendu artistikoek zer gai-
ri heltzen dioten nagusiki, bidezkoa denean, eta 
adieraztea edukiak indarra egiten ote duen ge-
nero rol edo estereotipoak hausteko (zehaztu eta 
labur justifikatu).

- Partaidetza:
· Sorkuntza espazioetan garatutako proiektuen 

egiletza (emakumezkoa, gizonezkoa edo ano-
nimoa). Pertsona bat baino gehiago badira, ze-
haztu emakumeen eta gizonen kopurua.

· Profesionalizazio metodologiak ezartzeko proie-
ktuetan erregistratutako parte-hartzea, sexuen 
arabera bereizia.

· Zuzendaritza edo kudeaketa (gizona edo emaku-
mea). Pertsona bat baino gehiago badira, zehaz-
tu emakumeen eta gizonen kopurua.

10.14. Enpresak edo profesionalak konpromisoa 
hartzen du hizkera edo irudi sexistarik ez erabilt-
zeko inolako euskarritan, ez publizitatean, ez in-
formazioan. Halaber, egiten diren dokumentuetan 
hizkera inklusiboa izanen da (horretarako, honako 
lan hau kontsulta daiteke: “La Guía sobre estrate-

gias de comunicación incluyente: El Género como 
prioridad”, helbide honetan dagoena: http://
www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-
468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECO-
MUNICACION1213.pdf

948 MINTEGI– ARTE SORKUNTZAKO FABRIKA ETA MINTEGIEI LAGUNTZAK 

2.7 NAFARROAKO KULTURA SEKTOREA PRESTATZEKO ETA 
PROFESIONALIZATZEKO PROGRAMA

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf


KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

XEDEA

Uharteko Arte Garaikideko Zentro Fundazioa 
Uharteko Arte Garaikideko Zentroaren jabea da. 
Fundazioaren helburu nagusia da arte garaiki-
dearen sorkuntza aurkeztu eta zabaltzeko pro-
gramak eskaintzea publikoari, eta Nafarroako 
arte sektorearen sorkuntza eta ekoizpen beharrei 
erantzutea.

EZAUGARRIAK

Nafarroako Gobernuak uste du kultura erakun-
deek Nafarroako eta kanpoko gizartearendako 
egun duten eskaintza osatzen duela zentro ho-
rrek, eta horregatik lagundu zuen zentroa sortzen 
2007an.

2009ko abenduaren 16an, Nafarroako Gobernuko 
Kultura eta Turismoko kontseilariak eta Uharteko 
alkateak lankidetza hitzarmen bat sinatu zuten, 
bortz urtekoa, 2014ko abenduaren 31 artekoa, 
Uharteko Arte Garaikideko Zentroa kudeatzeko. 
Hitzarmenak jasotzen du Nafarroako Foru Ko-
munitateko Administrazioak finantzatuko duela 
Uharteko Arte Garaikideko Zentro Fundazioa.

Hitzarmenean erabakita dago Fundazioa bede-
ratzi kideko patronatu batek zuzenduko duela, 
eta, kide horietatik, zortzi kultura arloan eskume-
na duen departamentuko buruak izendatuko ditu, 
eta bestea, berriz, Uharteko Udalak. Patronatuak 
urtero onartzen ditu erakundearen programazioa 
eta aurrekontua, eta, horiek finantzatzeko, lanki-
detza hitzarmen bat sinatzeko eskatzen du, bere-
kin baitakar urtero Nafarroako Aurrekontu Oroko-
rretan partida izendun moduan dirulaguntza bat 
jasota egotea.

2019. urterako, Kultura Ekintzako Zerbitzuak 
Uharteko Arte Garaikideko Zentroarekin hiru lan-
kidetza-hitzarmen egitea erabaki zuen: arte plas-
tikoei eta ikusizkoei laguntzeko programa bat 
betetzeko dirulaguntza izenduna emateko; funt-
zionamendu eta jarduera gastuak finantzatzeko; 
eta inbertsioen proiekturako.

GENERO IKUSPEGIA

Proiektuko informazioaren osagarri, CACH entita-
teak generoari buruzko atal zehatz bat erantsi be-
harko dio hitzarmenaren betearazpen memoriari, 
helburu izanen duena ezagutzea zein den Nafa-
rroako kultura sektorearen errealitatea genero 

ikuspegitik. Horretarako, arte plastiko eta ikusizko 
arteen laguntzen programan jasotako pertsonak 
sexuaren arabera banatuta agertuko dira, baita 
publikoari irekitako jarduera programatuetan ere. 
Enpresak konpromisoa hartzen du hizkera edo 
irudi sexistarik ez erabiltzeko inolako euskarri-
tan, ez publizitatean, ez informazioan. Halaber, 
egiten diren dokumentuetan hizkera inklusiboa 
izanen da (horretarako, honako lan hau kontsul-
ta daiteke: “La Guía sobre estrategias de comu-
nicación incluyente: El Género como prioridad”, 
helbide honetan dagoena: http://www.navarra.
es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-
D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICA-
CION1213.pdf

AURREKONTUA

560.000 euro guztira.
430.000 euro, funtzionamendu gastuak.
90.000 euro, arte plastiko eta ikusizkoendako la-
guntzen kudeaketa. 
40.000 euro inbertsioak programarako.

https://www.centrohuarte.es/

2.8 NAFARROAKO ARTE PLASTIKOAK ETA IKUSIZKOAK
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KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

XEDEA

948 Merkatuaren hirugarren edizioa berrituta 
aurkeztu zen, aldaketen definizio artistiko eta pro-
fesionalean, hitzordua erakargarriagoa, irekiagoa 
eta abegikorragoa izate aldera.

Edizio honetan, 948 Merkatuak 948 PRO progra-
mazioaren egiturari eutsi zion goizetan Baluarten 
eta  948 ART programazioaren egiturari arratsal-
dez Iruñeko hainbat espaziotan.

948 Merkatuaren helburua azoka gisa finkatzea 
izan da, eta diziplina arteko foro gisa, sorkuntza 
eta arte diziplinei lekua eginen dien foro gisa.

948 Merkatuaren hirugarren edizio honetan sor-
kuntza hibridoaren eta diziplina anitzeko edukien 
aldeko apustua egin da; hala, ulertu da kultura 
eta sorkuntzako berrikuntza interesgarrienetako 
batzuk gure garaiko ekoizpen kulturalean sortzen 
direla, diziplina arteko elkarrizketen bidez.

EZAUGARRIAK

948 Merkatua 2019ko azaroaren 20an, 21ean eta 
23an egin da Iruñean, eta ongietorriko ekitaldia 

azaroaren 29an egin da, 20:30ean, Iruñeko Inda-
rra klubean.

948 Merkatuaren edizio berriak diziplina arteko 
sorkuntza dinamika bultzatu du, toki mailatik glo-
balera planteatuz.

Beste ezer baino gehiago, 948 Merkatua Nafa-
rroako Gobernuak bultzatutako tresna bat izan 
da, elkarrizketa, truke eta aberastasun kultural eta 
profesionala sorrarazteko. Aukera bikaina networ-
kinga egiteko, ezagutzak areagotzeko, topaketa-
rako, ezagunekin eta ezezagunekin konektatzeko, 
ikasteko... Azken finean, kultura sortzeko aukera 
bat, kultura hobea. Apustu honekin, Nafarroak 
berrikuntza artistiko eta kulturalera argien bide-
ratu den estatuko eta nazioarteko merkatuetako 
baten moduan identifika dezaten bilatu du. Arte 
eta kulturen mundua dinamikoa eta aldakorra da, 
eta mundu horretan 948 Merkatuak arreta gune 
nagusietako baten moduan eratu nahi izan du.

Artearen eta kulturaren mundu horrek sorkuntzan 
du motorra. Motorra beti aktibo dago eta, horre-
gatik, proposamen berriak sortzen dira etengabe, 
modu berritzaileak, ideia originalak, eta abar. 948 
Merkatuak errespetuz erreparatzen dio sorkunt-
zari eta berrikuntzaren aukeraketa bat jarriko du 
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KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

ikusgai, fokua Euroeskualdean jarriz, Akitania Be-
rria-Euskadi-Nafarroa; izan ere, Euroeskualdeak 
hasierako edizioetatik eman dio laguntza eta ba-
besa programaren esfortzuari. 

948 Merkatuak gertuko lurraldeekin sarea egiten 
jarraitu du: EAE, Akitania Berria, Errioxa eta Ara-
goi, irismen eta hedapeneko esparru natural gisa 
eratu dena, lurralde horietatik iritsitako profesio-
nal eta artisten presentzia nabarmenarekin. 

Programazio artistikoa (ART) batzorde artistiko 
batek egin du, kide anitzekin lan egin duena eki-
menak gehitu, orekak eta elkarrizketak bilatu eta 
testuinguruak eta proposamenak iradokitzeko. 
Emaitza gisa 32 proposamen artistiko bildu di-
tuen programazioa sortu da; kalitate nabarmena 
eta diziplina anitzeko izaera argia du.

948 ART egitasmoak,  programatutako propo-
samen artistikoen bitartez, gizartearen ezinegon 
eta gaiak jaso ditu, eta profesionalen eta, oro har, 
publikoaren irizpidepean jarri ditu. Genero ber-
dintasuna, lurralde eta kultura oreka, ingurumena 
errespetatzea dira, besteak beste, artistek haien 
lanetan hausnarketarako hartzen dituzten gaiak, 
eta ikusleari helarazten saiatzen dira, proposame-
nen kalitate plastiko edo formala kaltetu gabe.

948 ART egitasmoa Nafarroako arte sorkuntza 
erakargarrienera gerturatzeko aukera bat ere izan 
da; bidenabar, horren ezagunak ez diren estatuko 
eta nazioarteko proposamenetara hurbiltzeko 
aukera bat ere bada.

Edizio honetan eredua erraztu eta sinpletu nahi 
izan da, hobetzeko modu gisa: erakusketa lekue-
tan kontzentratuz, Baluarteko zentraltasunean 
fokalizatuz eta proposamen artistikoen kopurua 
murriztuz; hala, modu egokian jaso eta aurkeztu 
ahal izan dira.

Programatutako proposamen guztiek gertuko for-
matua izan dute, espazio edo jaialdi handiak na-
hitaez ez diren programazio testuinguruek hart-
zeko modukoak. 948 Merkatuak, hala, ahalegina 
egin du sorkuntza programazioaren bestelako 
ingurune kulturaletara gerturatzeko zerbitzua ere 
eskaintzeko.

948 Merkatuaren edizio honetan PRO  programa-
zioan jarduera berri batzuk antolatu dira: 

· Nafarroako sorkuntzaren leihoa, eskualdetik 
kanpoko hedapenerako hobekien prestatutako 
arte proiektuetako batzuen erakusleihoa.

2.9 KULTURA SEKTOREA SUSTATZEN LAGUNTZEKO PROGRAMA
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KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

· Nafarroa networking ART, Nafarroatik kanpoko 
profesionalen eta Nafarroako kultura eta arte 
eragileen arteko topaketa leku bat.

· Kultura proiektuak aurkeztea, binomioak elkart-
zen dituzten kultura proiekturik onenak aitort-
zea helburutzat duen izaera nazionaleko deial-
di irekian; binomioak izan daitezke kultura eta 
gizartea, kultura eta berrikuntza eta kultura eta 
iraunkortasuna.

948 Merkatua jardueren bi programazio multzo-
ren inguruan antolatu da:

PRO. Profesionalentzako jarduerak biltzen ditu, 
eta Baluarte eraikinean izan du egoitza goizetan. 
Standak, hitzaldiak, lantegiak, eztabaidak, proie-
ktuen aurkezpenak, networking atala, inaugura-
zio ofiziala, prentsa atala, egiaztagiriak, erakun-
deen bilerak eta abar.

ARTISTIKOA. Hirian zehar dagoen programazio 
artistiko osoa biltzen du, eta, normalean, irekita 
egon da publiko osoarendako, ez bakarrik pro-
fesionalendako. Barruan sar daiteke azaroaren 
20ko ongietorriko ekitaldia.

GUNEAK

Aurreikusitako programazioa Iruñeko zenbait gu-
netan garatu zen.

· Baluarten.
· Gayarre antzokia.
· Nafarroako Antzerki Eskola.
· Zentral.
· Indara kluba.
· Walden liburu-denda.

AURREKONTUA 
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KULTURA ZUZENDARITZA NAGUSIA ZENBATEKOA

Guztira 389.684,79 €

ITZULPENA: EUSKARA ZENBATEKOA

Euskarabidea 6.534,00 €

PRO HITZALDIAK ZENBATEKOA

Nafarroako Enplegu Zerbitzua 7.000,00 €

HITZARMENAK ZENBATEKOA

Iruñeko Udala 19.174,68 €

Etxepare Euskal Institutua 9.674,10 €

Osotara 28.848,78 €

PROIEKTUKO SARIAK ORDAINTZEA ZENBATEKOA

“Sorkuntza fabrika laguntzak” partida 4.500,00 €

GASTUA, GUZTIRA 436.567,57 €



KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

ERAKUNDE KOLABORATZAILEAK GENERO IKUSPEGIA 

948 merkatua ARTen, programatutako proposa-
men artistikoen bitartez, gizartearen ezinegon 
eta gaiak jasotzen dira, eta profesionalen eta, 
oro har, publikoaren irizpidepean jartzen ditu. 
Genero berdintasuna, lurralde eta kultura oreka, 
ingurumena errespetatzea dira, besteak beste, 
artistek haien lanetan hausnarketarako hartzen 
dituzten gaiak, eta ikusleari helarazten saiatzen 
dira, proposamenen kalitate plastiko edo formala 
kaltetu gabe. 

PARTE HARTZAILEAK

948 Merkatua bukatu ondoren, ebaluazio 
prozesu bateratua egin zen, bi pertsona talde-
ren inguruan antolatutakoa: sektore artistikoa 
eta kultura programazioko sektorea eta beste 
profesional batzuk. Metodologiari dagokionez, 
entzute eta hausnarketako bi lantegi egin ziren, 
eta dagoeneko 948 Merkatuaren hiru edizioen 
parte hartzaileei inkesta bat egin zitzaien; hala, 
hobetzeko proposamen eta emaitzen txostena 
lortu zen.
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EGUNA Baluarte PRO ART

Azaroak 20 367 589

Azaroak 21 378 995

Azaroak 22 323

WEBGUNEA

www.948merkatua.com

www.948merkatua.com


KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA
2.9 KULTURA SEKTOREA SUSTATZEN LAGUNTZEKO PROGRAMA

948 MERKATUA 2019

AZAROAREN 20A, ASTEAZKENA

ESPARRUA:  BALUARTE
SAIOA: GOIZEAN

SARRERA MOTA BALIOZKOTUTA PAREGABEAK

Artista 27 210

Erakuslea 3 3

Antolaketa 9 8

Prentsa 18 15

Profesionala 355 264

Gonbidapena 1 1

Baliozkotuak guztira 413 311

Beste batzuk (baliozkotu gabeko eskumuturrekoak) 56 56

GUZTIRA 469 367



KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA
2.9 KULTURA SEKTOREA SUSTATZEN LAGUNTZEKO PROGRAMA

948 MERKATUA 2019

AZAROAREN 20A, ASTEAZKENA

ESPARRUA:  BALUARTE
SAIOA: ARRATSALDEAN

SARRERA MOTA BALIOZKOTUTA PAREGABEAK

Artista 12 12

Erakuslea 0 0

Antolaketa 9 8

Prentsa 0 0

Profesionala 76 76

Gonbidapena 168 168

Baliozkotuak guztira 259 254

Beste batzuk (baliozkotu gabeko eskumuturrekoak) 0 0

GUZTIRA 259 254



KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA
2.9 KULTURA SEKTOREA SUSTATZEN LAGUNTZEKO PROGRAMA

948 MERKATUA 2019

AZAROAREN 20A, ASTEAZKENA

ESPARRUA: BALUARTE

SALA DE CÁMARA 
(Saioak: 1.)

SALA DE CÁMARA 
(Saioak: 2.)

SALA LUNETA
SALA DE 

EXPOSICIONES

SARRERA MOTA BALIOZKOTUTA BALIOZKOTUTA BALIOZKOTUTA BALIOZKOTUTA

Artista 4 2 2 4

Erakuslea 0 0 0 0

Antolaketa 2 0 0 1

Prentsa 0 0 0 0

Profesionala 48 2 5 21

Gonbidapena 64 11 66 27

GUZTIRA 118 15 73 53



KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA
2.9 KULTURA SEKTOREA SUSTATZEN LAGUNTZEKO PROGRAMA

948 MERKATUA 2019

AZAROAREN 20A, ASTEAZKENA

ESPARRUA: NAFARROAKO ANTZERKI ESKOLA
SAIO BAKARRA

SARRERA MOTA BALIOZKOTUTA PAREGABEAK

Artista 0 0

Erakuslea 0 0

Antolaketa 1 1

Prentsa 0 0

Profesionala 19 19

Gonbidapena 72 72

Baliozkotuak guztira 92 92

Beste batzuk (baliozkotu gabeko eskumuturrekoak) 0 0

GUZTIRA 92 92



KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA
2.9 KULTURA SEKTOREA SUSTATZEN LAGUNTZEKO PROGRAMA

948 MERKATUA 2019

AZAROAREN 20A, ASTEAZKENA

ESPARRUA: GAYARRE ANTZOKIA
SAIO BAKARRA

SARRERA MOTA BALIOZKOTUTA PAREGABEAK

Artista 2 2

Erakuslea 0 0

Antolaketa 10 10

Prentsa 0 0

Profesionala 43 42

Gonbidapena 143 143

Baliozkotuak guztira 198 197

Beste batzuk (baliozkotu gabeko eskumuturrekoak) 0 0

GUZTIRA 198 197



KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA
2.9 KULTURA SEKTOREA SUSTATZEN LAGUNTZEKO PROGRAMA

948 MERKATUA 2019

AZAROAREN 20A, ASTEAZKENA

ESPARRUA: ZENTRAL
SAIOAK: 1. ETA 2.

SARRERA MOTA BALIOZKOTUTA PAREGABEAK

Artista 5 5

Erakuslea 0 0

Antolaketa 7 6

Prentsa 0 0

Profesionala 29 29

Gonbidapena 66 66

Baliozkotuak guztira 107 106

Beste batzuk (baliozkotu gabeko eskumuturrekoak) 0 0

GUZTIRA 107 106



KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA
2.9 KULTURA SEKTOREA SUSTATZEN LAGUNTZEKO PROGRAMA

948 MERKATUA 2019

AZAROAREN 20A, ASTEAZKENA

ESPARRUA: ZENTRAL 

SALA ZENTRAL
(Saioak: 1.)

SALA ZENTRAL
(Saioak: 2.)

SARRERA MOTA BALIOZKOTUTA BALIOZKOTUTA

Artista 5 0

Erakuslea 0 0

Antolaketa 3 4

Prentsa 0 0

Profesionala 14 15

Gonbidapena 45 21

GUZTIRA 67 40



KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA
2.9 KULTURA SEKTOREA SUSTATZEN LAGUNTZEKO PROGRAMA

948 MERKATUA 2019

AZAROAREN 21A, OSTEGUNA 

ESPARRUA: BALUARTE
SAIOA: GOIZEAN

SARRERA MOTA BALIOZKOTUTA PAREGABEAK

Artista 18 15

Erakuslea 3 2

Antolaketa 8 8

Prentsa 10 8

Profesionala 333 253

Gonbidapena 6 6

Baliozkotuak guztira 378 292

Beste batzuk (baliozkotu gabeko eskumuturrekoak) 86 86

GUZTIRA 464 378



KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA
2.9 KULTURA SEKTOREA SUSTATZEN LAGUNTZEKO PROGRAMA

948 MERKATUA 2019

AZAROAREN 21A, OSTEGUNA 

ESPARRUA: BALUARTE
SAIOA: ARRATSALDEAN

SARRERA MOTA BALIOZKOTUTA PAREGABEAK

Artista 7 7

Erakuslea 0 0

Antolaketa 2 2

Prentsa 0 0

Profesionala 58 58

Gonbidapena 141 141

Baliozkotuak guztira 208 208

Beste batzuk (baliozkotu gabeko eskumuturrekoak) 0 0

GUZTIRA 208 208



KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA
2.9 KULTURA SEKTOREA SUSTATZEN LAGUNTZEKO PROGRAMA

948 MERKATUA 2019

AZAROAREN 21A, OSTEGUNA 

ESPARRUA: BALUARTE

SALA DE CÁMARA 
(Saioak: 1.)

SALA DE CÁMARA 
(Saioak: 2.)

SALA LUNETA
SALA DE 

EXPOSICIONES

SARRERA MOTA BALIOZKOTUTA BALIOZKOTUTA BALIOZKOTUTA BALIOZKOTUTA

Artista 3 2 0 2

Erakuslea 0 0 0 0

Antolaketa 1 0 0 1

Prentsa 0 0 0 0

Profesionala 22 3 8 25

Gonbidapena 12 57 23 49

GUZTIRA 38 62 31 77



KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA
2.9 KULTURA SEKTOREA SUSTATZEN LAGUNTZEKO PROGRAMA

948 MERKATUA 2019

AZAROAREN 21A, OSTEGUNA 

ESPARRUA: NAFARROAKO ANTZERKI ESKOLA 
SAIO BAKARRA

SARRERA MOTA BALIOZKOTUTA PAREGABEAK

Artista 0 0

Erakuslea 0 0

Antolaketa 0 0

Prentsa 0 0

Profesionala 14 14

Gonbidapena 95 94

Baliozkotuak guztira 109 108

Beste batzuk (baliozkotu gabeko eskumuturrekoak) 0 0

GUZTIRA 109 108



KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA
2.9 KULTURA SEKTOREA SUSTATZEN LAGUNTZEKO PROGRAMA

948 MERKATUA 2019

AZAROAREN 21A, OSTEGUNA 

ESPARRUA: GAYARRE ANTZOKIA
SAIOAK: 1.

SARRERA MOTA BALIOZKOTUTA PAREGABEAK

Artista 0 0

Erakuslea 0 0

Antolaketa 1 1

Prentsa 0 0

Profesionala 31 31

Gonbidapena 29 29

Baliozkotuak guztira 61 61

Beste batzuk (baliozkotu gabeko eskumuturrekoak) 0 0

GUZTIRA 61 61



KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA
2.9 KULTURA SEKTOREA SUSTATZEN LAGUNTZEKO PROGRAMA

948 MERKATUA 2019

AZAROAREN 21A, OSTEGUNA 

ESPARRUA: GAYARRE ANTZOKIA
SAIOAK: 2.

SARRERA MOTA BALIOZKOTUTA PAREGABEAK

Artista 2 2

Erakuslea 0 0

Antolaketa 3 3

Prentsa 0 0

Profesionala 22 22

Gonbidapena 183 179

Baliozkotuak guztira 210 206

Beste batzuk (baliozkotu gabeko eskumuturrekoak) 0 0

GUZTIRA 219 206



KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA
2.9 KULTURA SEKTOREA SUSTATZEN LAGUNTZEKO PROGRAMA

948 MERKATUA 2019

AZAROAREN 21A, OSTEGUNA 

ESPARRUA: ZENTRAL
SAIOAK: 1., 2. ETA 3. SAIOAK

SARRERA MOTA BALIOZKOTUTA PAREGABEAK

Artista 13 13

Erakuslea 0 0

Antolaketa 18 15

Prentsa 0 0

Profesionala 96 94

Gonbidapena 261 256

Baliozkotuak guztira 388 378

Beste batzuk (baliozkotu gabeko eskumuturrekoak) 0 0

GUZTIRA 388 378



KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA
2.9 KULTURA SEKTOREA SUSTATZEN LAGUNTZEKO PROGRAMA

948 MERKATUA 2019

AZAROAREN 21A, OSTEGUNA 

ESPARRUA: ZENTRAL

SALA ZENTRAL
(Saioak: 1.)

SALA ZENTRAL
(Saioak: 2.)

SALA ZENTRAL
(Saioak: 3.)

SARRERA MOTA BALIOZKOTUTA BALIOZKOTUTA BALIOZKOTUTA

Artista 2 6 5

Erakuslea 0 0 0

Antolaketa 5 7 6

Prentsa 0 0 0

Profesionala 32 29 35

Gonbidapena 75 68 118

GUZTIRA 114 110 164



KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA
2.9 KULTURA SEKTOREA SUSTATZEN LAGUNTZEKO PROGRAMA

948 MERKATUA 2019

AZAROAREN 22A, OSTIRALA 

ESPARRUA: BALUARTE
SAIOA: GOIZEAN

SARRERA MOTA BALIOZKOTUTA PAREGABEAK

Artista 12 11

Erakuslea 4 4

Antolaketa 6 6

Prentsa 8 8

Profesionala 198 176

Gonbidapena 122 118

Baliozkotuak guztira 350 323

Beste batzuk (baliozkotu gabeko eskumuturrekoak) 0 0

GUZTIRA 350 323



KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

XEDEA

Nafarroako argitalpen sektorearen azoka bat sus-
tatzea: liburuen argitalpena; prentsa argitaratzen 
duten enpresak; toki aldizkariak; argitalpen ins-
tituzionalak; autoedizioa; musika; eta beste eus-
karri batzuk.

Horretarako, hitzarmen bat sinatu zen Vianako 
Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagu-
siaren eta Nafar Editore Independenteen Elkar-
tearen artean, ekonomikoki laguntzeko Nafa-
rroako Edizioaren III. Azoka finantzatzen; 2019ko 
azaroaren 20an, 21ean, 22an, 23an eta 24an egin 
zen Iruñeko Sarasate pasealekuan kokatutako 
karpa batean.

EZAUGARRIAK

Kultura Zuzendaritza Nagusiaren presentzia

Liburu, disko eta beste euskarri batzuen edizioaren 
III. azokan jendeari laguntzeko gune bat presta-
tu zen Nafarroako Gobernuak jarritako standean. 
Egin beharreko lanak hauek izan ziren: jendeari la-
guntzea, sustapena egitea eta informazioa ematea 

standean zeuden arlo instituzionalei buruz. Arloak 
honako hauek izan ziren:

· Nafarroako Gobernuaren Argitalpenen Funtsa: 
liburu lagin bat aurkeztu zen, eta liburuen kata-
logoa zegoela jakinarazi zen, liburuak eskuratze-
ko bideak azaltzeaz gain. Era berean, liburuxka 
bat genuen, Argitalpen Funtsaren liburutegiari 
buruzko informazioa zeukana.

· Kultura Zuzendaritza Nagusiaren argitalpenak 
eta laguntzak: argitalpenen lagin bat eraman 
zuten, eta argitalpenen funtsekoak zirela jakina-
razi zuten. Liburuxka elebidunak ere izan ziren, 
gai honi buruzko informazioan laguntzeko dau-
den bi modalitateei buruzko informazioarekin.

· Nafarroako Liburutegien Sarea: Nafarroako Go-
bernuaren Liburutegien Sarean garatzen diren 
jarduerei buruzko liburuxkak banatu ziren. 

· 948 Merkatua. Nafarroako Arteen Merkatua ere 
20an, 21ean eta 22an egin zenez, material guztia 
izan genuen ekitaldi hori sustatzeko eta informa-
zioa emateko: mapak euskaraz eta gaztelaniaz; 
sarrerak erakusketetarako; sustapen liburuxkak; 
eta abar.

AURREKONTUA

Kopurua: gehienez 40.000 euro; justifikatutako eta 
azkenean ordaindutako kopurua38.870,14 eurokoa 
izan zen.

PARTE HARTZAILEAK

9.000 pertsona (antolatzaileen kalkulua).
Nafarroako Gobernuaren standak egindako erre-
gistroaren arabera:

· Asteazkena: 15 ikasle.
· Osteguna: 52 ikasle.
· Ostirala: 22 ikasle.
· Larunbata: 44 ikasle.
· Igandea: 92 ikasle.

2.9 KULTURA SEKTOREA SUSTATZEN LAGUNTZEKO PROGRAMA

HITZARMENA NAFARROAKO ARGITALETXE INDEPENDENTEEN ELKARTEAREKIN, EDIZIOAREN III. AZOKA EGITEKO

WEBGUNEA

www.editargi.com

http://www.editargi.com


KULTUR 
EKINTZA 

ZERBITZUA

XEDEA

Nafarroako kultura sektore profesionala sustatzen 
laguntzeko 2019ko programa operatiboa zehaz-
tea.

EZAUGARRIAK

· KSIak merkaturatzearen sustapen eta laguntza es-
trategia zehaztea.

· Eskaintza eta produktu komertzialari eta litezkeen 
programatzaile eta bitartekariei buruzko datu ba-
sea egitea.

· Kultura sustatzeko ekintza plana zehaztea: azoken 
eta beste ekitaldi edo merkatu batzuen plana.

· Euskarriak sortu eta diseinatzea: sales folder; eus-
karriak on line eta fisikoak; identitate korporatiboa 
eta markak; standak; irudi eta bideo bankua.

BESTELAKOAK

Euroeskualdea-Kultura Atala deialdian 20 proiek-
turen balorazioa.

2.10 KSIEI LAGUNTZEKO 2019KO PROGRAMA

AURREKONTU BURUTUA

Nafarroako KSIen kultura eta arte proposamenen 
erregistroa egitea.

2018ko datu basean dauden proposamenak 
eguneratzeko harremana.

KSIen sales folder-a egitea. Katalogo eguneratua prestatzea, diziplina artistikoen arabera.

Azoketan bertaratzea 2019an.

dFERIA
Fira Tárrega

BIME
Vic-eko Azoka

Irudi eta bideo bankua. Nafarroako kultura ekintza ordezkatzen duen 
material eguneratua egitea.



ARTXIBOEN   ETA   DOKU-
MENTU ONDAREAREN 
ZERBITZUAREN



ARTXIBOEN ETA DOKUMENTU ONDAREAREN ZERBITZUAREN
3.1 Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Zerbitzuaren

3.1.1 Zerbitzuaren aurkezpena 
3.1.2 Misioa
3.1.3 Programa estrategikoak
3.1.4 Erronka nagusiak

3.2 Nafarroako Errege Artxibo Nagusia
3.2.1 Aurkezpena
3.2.2 Misioa eta ildo estrategikoak
3.2.3 Programa estrategikoak: dokumentu funtsak
3.2.4 Kulturaren zabalkundea
3.2.5 Gastuak eta inbertsioak
3.2.6 Erronka nagusiak

3.3 Nafarroako Artxibo Garaikidearen Atala
3.3.1 Aurkezpena
3.3.2 Misioa eta ildo estrategikoak
3.3.3 Jardueren egitarauak 
3.3.4 Gastuak eta inbertsioak
3.3.5 Erronka nagusiak



3.1 ARTXIBOEN ETA DOKUMENTU ONDAREAREN ZERBITZUAREN



ARTXIBOEN ETA DOKU-
MENTU ONDAREAREN 
ZERBITZUAREN

Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Zerbitzua 
Nafarroako artxibo sisteman buru da, eta horren 
ondoriozkoak dira bere jarduketa guztiak. Buru 
izate hori,  bai eta ere Foru Komunitateko Ad-
ministrazioaren Artxibo Sistemako zuzendarit-
za, zehaztuta daude Artxiboei eta Dokumentuei 
buruzko apirilaren 4ko 12/2007 Foru Legean. Na-
barmena da nola dagoen bideratuta herritarreta-
ra eta dokumentu ondarea sortu zein kontsultat-
zeko teknologia berriak erabiltzera.

Bere eginkizunak betetzeko, zerbitzua bi atale-
tan egituraturik dago: Nafarroako Errege Artxibo 
Orokorra Atala eta Nafarroako Artxibo Garaiki-
dearen Atala; azken honek ordeztu zuen, 2019ko 
urrian, lehen Dokumentu Ondarearen Kudeaketa-
ren Atala zena.

3.1.1 ZERBITZUAREN AURKEZPENA 



ARTXIBOEN ETA DOKU-
MENTU ONDAREAREN 
ZERBITZUAREN

Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Zerbitzua 
artxiboen gaian eskumena duen departamentua 
antolatzeko egituraren atal bat da, eta haren mi-
sioa da Nafarroako dokumentu ondarea kontser-
batzea, teknikoki tratatzea, zabaltzea eta haren 
balioa nabarmentzea, Artxiboei eta Dokumentuei 
buruzko 12/2007 Legeak, apirilaren 4koak, erre-
serbatzen duenari dagokionez. Haren jardueraren 
esparrukoak dira, alde batetik, Foru Komunita-
tearen administrazioak produzitutako dokumen-
tazioa, haren modernizazioan laguntzen baitu, 
artxibo digitalaren bitartez, eta horrez gain, Nafa-
rroako Artxibo Sistema osatzen duten artxiboak, 
batez ere 15.000 biztanletik behera dituzten toki 
entitateetako dokumentu ondarea. Horiekin ba-
tera, dokumentazio ondare pribatua ere zaintzen 
du, legeak jasotzen dituen alderdiei dagokienez.

Zerbitzuak bere bi atalen jarduera koordinatzen 
du, Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzen-
daritza Nagusiak ematen dituen jarraibideekin 
bateragarria izan dadin. Horretarako, Zerbitzua-
ren urteko Ekintza Plana baliatzen du, eta ho-
rren oinarria da 2017-2023 aldirako zehaztutako 
Kultura Plan Estrategikoa (Zerbitzuari dagozkion 
bost ekintzak 9. ardatz estrategikoaren 5. lerroan 
jasotzen dira).

Zerbitzuko zuzendaritzak, 2019an, beretako gor-
de zuen ondotik aipatzen diren proiektu estrate-
gikoen ardura.

3.1.2 MISIOA



ARTXIBOEN ETA DOKU-
MENTU ONDAREAREN 
ZERBITZUAREN

3.1.3 PROGRAMA ESTRATEGIKOAK

2019an Nafarroako toki entitateei dirulaguntzak 
emateko hirugarren deialdia egin zen, artxibo 
sistema propioa abiarazteko eta/edo finkatzeko. 
Deialdiaren oinarriak otsailaren 7ko 13E/2019 
Foru Aginduaren bidez onartu ziren, eta 2019ko 
martxoaren 5eko Nafarroako Aldizkari Ofizialaren 
44. zenbakian argitaratu.

DESKRIBAPENA

Dirulaguntzaren zenbatekoa aurkeztutako proiek-
tu edo programaren gastuen % 40 zen, gehienez 
ere, eta onuradun bakoitzeko muga 5.000 eurokoa. 
Arriskuan dagoen dokumentu ondarea izanez gero, 
dirulaguntzaren zenbatekoa handitzen ahalko zen % 
60raino, betiere behar bezala justifikatzen bazen eta 
ezarritako gehieneko laguntza gainditzen ez bazen.

Dirulaguntzen xedea izaten ahal zen, bai proiek-
tuak egitea artxibo sistema propioa izateko, bai 
programak egikaritzea artxibo sistema propio bat 
ezartzen eta/edo finkatzen laguntzeko, toki enti-
tate batean artxibo sistema izateko proiektu ba-
ten barruan. Zehatz-mehatz, programak alderdi 
hauei buruzkoak izaten ahal ziren:

- Lehendik dagoen funtsaren antolaketa egitea 
edo eguneratzea.

- Deskribapen tresnak (inbentarioak edo katalo-
goak) sortzea, eguneratzea edo hobetzea, haien 
informatizazioa lortu beharrez.

- Deskribapen tresnak eta sailkapen koadroa ego-
kitzea 15.000 biztanle baino gutxiago dituzten 
Nafarroako toki entitateetako artxiboak antolat-
zeko eta kudeatzeko 50/2016 Foru Aginduaren 
jarraibideetara.

- Agiriak ebaluatzeko azterlanak, funtsak kont-
serbatzeko politika orokor baten barnean, Na-
farroako toki entitateen dokumentuak ebalua-
tu eta ezabatzeko jarraibideak ematen dituen 
51/2016 Foru Aginduarekin bat.

- Prebentziozko kontserbazio ekintzak eta balio 
historikoa duten dokumentuak zaharberritzea.

- Kultura zabaltzeko jarduerak.
- Artxibo zerbitzuen mantentze-lanak.
- Artxiboko dokumentuak digitalizatzea.

Aurrekontuan 60.000 euro finkatu ziren horreta-
rako, eta guztia agortu zen. 

61 eskaera izan ziren eta 35 toki entitate gertatu 
ziren onuradun.

HELBURUA

Dirulaguntzen deialdiaren xedea da Nafarroako 
toki entitateen artxibo sistemak bat etortzea ekai-
naren 10eko 50/201 Foru Aginduko jarraibideekin 
(haren bidez onetsi ziren 15.000 biztanletik behe-
rako Nafarroako toki entitateen artxiboak antolatu 
eta kudeatzeko jarraibideak). Asmoa da Artxiboen 
eta Dokumentu Ondarearen Zerbitzuak behar den 
diru bultzada ematea, eta Nafarroako toki entita-
teen artxiboak modu egokian antolatzea, legez 
haien ardurapean dauden dokumentu ondarea 
zaintzeko, tratatzeko, hedatzeko eta haren balioa 
nabarmentzeko.

1. NAFARROAKO TOKI ENTITATEEI DIRULAGUNTZAK EMATEKO DEIALDIA, ARTXIBO SISTEMA PROPIOA ABIARAZTEKO ETA/EDO FINKATZEKO



ARTXIBOEN ETA DOKU-
MENTU ONDAREAREN 
ZERBITZUAREN

3.1.3 PROGRAMA ESTRATEGIKOAK

DIRULAGUNTZEN ESLEIPENA

1. NAFARROAKO TOKI ENTITATEEI DIRULAGUNTZAK EMATEKO DEIALDIA, ARTXIBO SISTEMA PROPIOA ABIARAZTEKO ETA/EDO FINKATZEKO

TOKI ENTITATEA EMANDAKO ZENBATEKOA

Itza 1.967,20

Oltza 2.904

Uharte 2.722,02

Zubieta 307,34

Saldias 1.305,35

Oloritz 1.936

Carcar 1.655,28

Biurrun-Olkotz 503,84

Oibar 1.120

Urdaitz 755,04

Desoio 2.268,80

Cadreita 1.655,28

Ollaran 826,19

Lerin 1.655,28

Martzilla 1.655,28

Imotz 505,30



ARTXIBOEN ETA DOKU-
MENTU ONDAREAREN 
ZERBITZUAREN

3.1.3 PROGRAMA ESTRATEGIKOAK

TOKI ENTITATEA EMANDAKO ZENBATEKOA

Untzue 1.400

Valtierra 1.655,28

Alesbes 3.218,60

Arguedas 3.310,55

Murchante 1.484,48

Larrion 651,44

Legarda 1.610,50

Ibargoiti 2.399,67

Elo 2.348

Untziti 3.221,50

Itzaltzu 3.532,72

Etxarri 2.653,60

Bidaurreta 1.785,60

Eugi 5.000

Villatuerta 484

Iguzkitza 589,03

Villamayor de Monjardín 431,73

Lukin 264,75

Barbarin 216,35

1. NAFARROAKO TOKI ENTITATEEI DIRULAGUNTZAK EMATEKO DEIALDIA, ARTXIBO SISTEMA PROPIOA ABIARAZTEKO ETA/EDO FINKATZEKO
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3.1.3 PROGRAMA ESTRATEGIKOAK

Artxibo eta Dokumentuei buruzko apirilaren 4ko 
12/2007 Legeak, 8. artikuluan, dokumentu on-
darea hedatzeko, kontrolatzeko eta kudeatzeko 
hiru tresna daudela xedatzen du: Artxiboen errol-
da (tresna nagusia, Estatuaren eskumenekoa), 
Artxiboen Erregistroa eta Nafarroako artxiboen 
mapa; horien funtzionamenduaren zehaztape-
nak erregelamendu bidez ezarriko dira. Azken 
errolda kanpaina 1985ean amaitu zen eta, beraz, 
premiazkoa zen Erroldan jasotako informazioa 
eguneratzea. Erroldan oinarrituta, hedapenerako 
funtsezkoa baita, erregistroko eta mapako datuak 
erdietsiko dira, nagusiki dokumentu ondarea kon-
trolatu eta kudeatzeko.

DESKRIBAPENA

Programa zabala eta zehatza izanik, eta Nafa-
rroako herri guztietako artxiboetako informazioa 
bildu behar baitu, fasez fase jardun behar da. Bi-
garren fasea 2019an egin da, eta egindako lana 
izan da Erroldaren kanpaina jarraitzea, Zango-
zako Merindadeko 33 toki entitatetan. Beste alde 
batetik, datuak biltzeko inkesta prozesuaren me-
todologia testatu ondoren, lanaren ardatza izan 
da Nafarroako dokumentu ondarea hedatzeko eta 
kontrolatzeko tresna bat ezartzea eta bertan kar-
gatzea 2018ko kanpainan Zaraitzu, Erronkari eta 
Aezkoako erroldetan bildu zen informazioa.

HELBURUAK

Nafarroako artxiboak erroldatzeko programaren 
helburuak hauek dira:

- Nafarroan dauden artxiboetatik behar adina in-
formazio jasotzea, ikertzaileek eta interesdunek 
identifika ditzaten interesgarritzat jotzen dituz-
ten dokumentuetako datuak, eta jakin dezaten 
nola izan sarbidea eta zein diren zaintzen di-
tuzten erakundeek ematen dituzten zerbitzuak 
dokumentuetara sarbidea izateko.

- Nafarroako dokumentu ondarea osatzen duten 
dokumentuen egoera zein den jakitea, esparru 
horretan dokumentuak eta artxiboak kudeatze-
ko politikak diseinatzeko.

- Datuak lortzea, ekintza zehatzen bidez sustatze-
ko Nafarroako dokumentu ondarearen ezagutza 
herritarren zerbitzura.

- Oinarriak jartzea Nafarroako artxiboen sistema-
ren koordinazioa eraginkorra izan dadin (artxi-
bo publikoak eta hitzarmen bidez sartu direnak 
kontuan hartuta).

- Eraginkortasun handiagoa ahalbidetzea Nafa-
rroako toki entitateetako artxiboei urtero ema-
ten zaizkien dirulaguntzen programan.

- Ebidentziak lortzea, dokumentuak digitalizat-
zeko programa bat abian jartzeko, dokumentu 
ondare publiko eta pribatuari buruzko Kultura 
Eskubideen Foru Legean zehaztutakoaren ara-
bera.

EGINDAKO JARDUERAK

Artxiboen Errolda eguneratzeko bigarren fasea 
2019an gauzatu zen, eta egindako lana izan da 
ondoren aipatzen diren toki entitateetako ar-
txiboen errolda egitea: Oibar, Agoitz, Artzibar, 
Auritz, Kaseda, Gazteluberri, Erroibar, Eslaba, 
Esteribar, Ezporogi, Galipentzu, Itzagaondoa, Xa-
bier, Leatxe, Lerga, Ledea, Lizoainibar-Arriasgoi-
ti, Longida, Irunberri, Luzaide, Elo, Nabaskoze, 
Orotz-Betelu, Orreaga, Petilla Aragoi, Erromant-
zatua, Zare, Zangoza, Tebas-Muru Artederreta, 
Urraulgoiti, Urraulbeiti, Urrotz-Hiria eta Esa.

Lanaren ondorio izan da kontaktuak identifikatzea 
eta elkarrizketak egitea, errolda fitxak osatzeko.

2. NAFARROAKO ARTXIBOEN ERROLDA EGUNERATZEA
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Gastuak hauek izan dira:

2. NAFARROAKO ARTXIBOEN ERROLDA EGUNERATZEA

Artxiboen Errolda 18.150 euro

ICA-Atom ezartzea 13.552 euro

Zaraitzu, Erronkaribar 
eta Aezkoako erroldetako 

informazioa kargatzea 
1.875,50 euro



ARTXIBOEN ETA DOKU-
MENTU ONDAREAREN 
ZERBITZUAREN

3.1.3 PROGRAMA ESTRATEGIKOAK

Historia zabaltzeko Mhintzaldia zikloa dibulga-
ziorako formatu berezi bat da; haren asmoa da 
herritarrengana hurbiltzea Nafarroaren historiari 
buruzko ikerketa nagusietako batzuk, historiogra-
fiaren ikuspuntutik elementu berriak eskaintzen 
dituztenak. Hartara, Nafarroako Artxiboa errefe-
rentziazkoa da lurraldeko dibulgazio historiko-
rako, joera historiografiko guztiek zabalkunde, 
eztabaida eta bizikidetza espazio bat aurkitzen 
baitute bertan.

DESKRIBAPENA

Historia zabaltzeko zikloa hiru formatutan anto-
latzen da: hitzaldi nagusia, laguntzeko material 
grafikoarekin; hitzaldi/mahai ingurua gai his-
toriografiko garrantzitsu bati buruz, ikuspuntu 
desberdinak dituzten zenbait pertsonak parte 
hartzen dutela, eta beste pertsona batek aurkezle 
eta moderatzaile lana egiten duela; eta historia 
liburu garrantzitsuen aurkezpenak, betiere Na-
farroako Artxiboan gordetzen diren dokumentuei 
buruzkoak.

Zikloa osatzen dute urtean barna egiten diren hain-
bat jarduerak, lau hiletik behin bana, ahal bada.

3. HISTORIA ZABALTZEKO MHINTZALDIA ZIKLOA
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HELBURUAK

Historia zabaltzeko zikloaren helburuak hauek 
dira:

- Historiaz eta iraganaz ikasteko interesa sustat-
zea.

- Nafarroako identitate historikoaren ikuspegi-
tik garrantzi berezia duten gertaera historikoen 
oroimenezko ekitaldiak sustatzea.

- Nafarroako Artxiboan izaten diren erakusketen 
edo mikroerakusketen edukiak osatzea, hala be-
har denean.

- Historia soziala zabaltzea mikrohistorien, ge-
nero historiaren edo mentalitateen historiaren 
ikuspegietatik.

- Nafarroa Garaian eta Nafarroa Beherean egiten 
diren ikerketei buruzko informazioa trukatzen 
laguntzea.

EGINDAKO JARDUERAK

2019an, honako jarduera hauek egin dira historia za-
baltzeko zikloaren barruan:

- Hitzaldia: “Tudela 1119. La conquista y repobla-
ción del sur de Navarra”, Juan José Larrea Con-
de (EHU) irakasleak emana, 2019ko martxoaren 
13an. 70 lagun bertaratu ziren.

-  Hitzaldia: “Recrear el pasado. Técnicas digitales 
y divulgación histórica”, Iker Ibero Iriarte irakas-
leak emana, 2019ko maiatzaren 29an. 80 lagun 
bertaratu ziren.

- Hitzaldia: “El euskera visto desde el espacio. Ni 
antiguo, ni raro, ni aislado”, Ekaitz Santazilia 
Salvador irakasleak (NUP) emana, 2019ko iraila-
ren 25ean. 80 lagun bertaratu ziren.

3. HISTORIA ZABALTZEKO MHINTZALDIA ZIKLOA
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3.1.3 PROGRAMA ESTRATEGIKOAK

Lizarrako Erdi Aroko Ikerlanen Nazioarteko Asteak 
46. aldia egin zuen 2019an, uztailaren 16tik 19ra 
bitartean, “Nekazarien hiria, hiribildu berriak, hi-
ribildu txikiak, merkatu hiribilduak” izenarekin. 
Astea, urtez urte ospatutako ekitaldietan, finka-
tu egin da Nafarroako kulturaren esparruan erro 
sakona duen jarduera zientifiko moduan, eta er-
dietsi duen maila zientifikoaren ospeak nazioarte-
ra zabaltzen ditu Lizarra hiria eta, harekin batera, 
Nafarroa ere bai. Artxiboen eta Dokumentu On-
darearen Zerbitzuak antolatzen eta koordinatzen 
du astea, eta, aldi berean, antolaketa eta zientzia 
batzordeetako idazkaritzaz arduratzen da.

DESKRIBAPENA

2016an, Kultura, Kirol eta Gazteriako kontseilariak 
jardunaldiei sostengu emateko egitura aldatu zuen; 
jardunaldien nazioartekotasuna sendotu zuen, era-
ginkortasuna handitzeko antolaketa batzorde bat 
eta batzorde zientifiko bat sortu zituen, eta gizar-
teko beste eragile batzuen partaidetza ekarri zion. 
Antolaketa Batzordearen buru kontseilaria da, eta 
gainerako batzordekideak hauek dira: Lizarrako 
alkatea (Koldo Leoz), Nafarroako Unibertsitate 
Publikoko errektorea (haren izenean, Eloísa Ra-
mírez), Nafarroako Unibertsitateko errektorea (ha-

ren izenean, Julia Pavón) eta Nafarroako Kultura 
Kontseiluaren ordezkari bat (Roldán Jimeno); bai 
eta Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Zerbit-
zuko zuzendaria eta zerbitzu bereko teknikari bat 
(idazkari dihardu) ere. Batzorde Zientifikoa irakasle 
hauek osaturik dago: Pascual Martínez Sopena, Vé-
ronique Lamazou-Duplan, Juan José Larrea Conde, 
Eloísa Ramírez Vaquero eta Julia Pavón Benito. 
2019ko abendutik aurrera, CSIC erakundeko Ana 
Rodríguez López ikertzailea ere batzorde horretako 
kidea da. Astearen idazkaritza Muraria SL enpre-
saren esku da, eta hark berak kudeatzen du haren 
webguneko informazioa.

Alderdi zientifikoaren osagarri, Lizarrako he-
rritarrek Asteko protagonista sentitzen dira, hi-
riak sustatutako ekimenetara joanez (lantegiak, 
mintzaldiak eta mahai inguruak, historiaren za-
balkunderako).

Astea antolatzeko gastuen aurrekontua 30.000 
eurokoa izan da 2019an.

HELBURUA

Lizarrako Erdi Aroko Ikerlanen Nazioarteko Astea-
ren helburu nagusia da, alde batetik, nazioarte-
ko ospea sendotzea eta, bestetik, ikerlari gazteak 
gonbidatzea beren ikerlanen emaitzak, batik bat 
doktore-tesiak, aurkez ditzaten. Beste alde batetik, 
Lizarrako herritarrek protagonista direla sentitu be-
har dute, historiaren zabalkunderako jardueretan 
parte hartuta.

EGINDAKO JARDUERAK

Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Zerbitzuak 
jarduera hauek egin zituen 2019an, Asteari dago-
kionez:

4. LIZARRAKO ERDI AROKO IKERLANEN NAZIOARTEKO ASTEA 2019 ANTOLATZEA
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- Antolaketa Batzordea bi aldiz bildu zen: 2019ko 
apirilaren 4an eta azaroaren 28ean.

- Batzorde Zientifikoa lau aldiz bildu zen: 2019ko 
martxoaren 4an, maiatzaren 6an, uztailaren 
18an eta azaroaren 7an.

- Asteari hasiera eman zioten Kultura, Kirol eta 
Gazteriaren kontseilari Ana Herrera Isasik, eta 
Lizarrako alkate Gonzalo Fuentes Urrizak, uztai-
laren 16an, eta kontseilariak eman zion amaiera, 
uztailaren 19an, Lizarrako Kultura zinegotzi Ana 
Duarte Morentin berarekin zuela. 

- Hamabi hitzaldi eman ziren, irakasle hauen es-
kutik: Benoît Cursente (CNRS), Ézéchiel Jean 
– Courret (Bordeleko Unibertsitatea), Pascual 
Martínez Sopena (Valladolideko Unibertsita-
tea), María Ginatempo (Sienako Unibertsitatea), 
Christian Liddy (Durhameko Unibertsitatea), Víc-
tor Farias (Pompeu i Fabra Unibertsitatea), Ju-
dicaël Petrowiste (Parisko Unibertsitatea), Nora 
Berend (Cambridgeko Unibertsitatea), María Ál-
varez (Oviedoko Unibertsitatea), Adelaide Millán 
da Costa (Lisboako Unibertsitatea), Concepción 
Villanueva (Zaragozako Unibertsitatea) eta Eloí-
sa Ramírez (Nafarroako Unibertsitate Publikoa).

- Ikertzaile eta doktoregai gazte batzuek aurkez-
tutako zazpi ikerlan hautatu ziren.

- Lizarrako herritarrek parte hartu zuten, uztaila-
ren 19an, goizean, Mercedes Osés eta Antonio 
Ros irakasleek eskaini zuten Construir una “Es-
trella”, evolución urbana de Estella en la Edad 
Media a través de sus documentos izeneko lan-
tegian.

4. LIZARRAKO ERDI AROKO IKERLANEN NAZIOARTEKO ASTEA 2019 ANTOLATZEA
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KALITATE TEKNIKOA

Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Zerbitzua-
ren misioa ebaluatu da, Vianako Printzea Erakun-
dea-Kultura Zuzendaritza Nagusiak eta Nafa-
rroako Kultura Kontseiluak onetsi eta 2019rako 
ezarri zuten Ekintza Planean zehaztutako jardue-
ren aurrerapenak kontuan hartuta. Ebaluazio hori 
onespenaren momentuan zehazturiko adierazle 
eta kronogramen gainean egin da bereziki.

2019ko Ekintza Planak jasotzen zituen zerbitzuko 
zuzendaritzak sustatutako 16 ekintza estrategiko, 
Nafarroako Errege Artxibo Nagusia Atalak susta-
tutako beste 19 ekintza, eta Nafarroako Artxibo 
Garaikidearen Atalak (lehengo Dokumentu Onda-
rearen Kudeaketa Atalak izen berri hori hartu zuen 
2019ko urrian) sustatutako 20 ekintza. Planean 
zehaztutako ekintzen ebaluazioa Nafarroako Kul-
tura eta Arteen Kontseiluak egin zuen, 2019ko 
abenduaren 18an egindako osoko bilkuran.

GARAPEN PROFESIONALA

Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Zerbit-
zuaren jardueraren bilakaerak agerian jartzen 
du sendotzen ari direla herritarrei bideratutako 
programak. Adibide nagusiak hauek dira: Nafa-
rroako Musikaren eta Arte Eszenikoen Artxiboa 
abiaraztea (Nafarroako Errege Artxibo Nagusiko 
funtsean dauden musika, dantza eta antzerkia-
ren arloetako dokumentuei nortasuna ematea du 
xede), zabalkunde historikoa (mintzaldi zikloa, 
aldi baterako erakusketak, erakusketa txikiak, li-
buru aurkezpenak) eta Nafarroako Artxibo Garai-
kidea finkatzea, horrek bultza dezan dokumentu 
ondare berrienaren kontserbazioa eta hedapena, 
Nafarroaren orainaldiaren ebidentzia baita. Ho-
riek aipatuta, ez ditugu inola ere gutxietsi nahi 
zerbitzua osatzen duten bi atalek aurrera eraman 
dituzten bestelako jarduerak.

EFIZIENTZIA SOZIALA

Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Zerbit-
zuaren gastu aurrekontua 2019rako, 1.793.370 
eurokoa zen (langile gastuak barne hartuta), 
eta  zerbitzuaren urteko ekintza planean identi-
fikatu eta onetsitako jarduerak betetzeko zerbit-
zua osatzen duten bi atalek, hau da, Nafarroako 
Errege Artxibo Nagusiaren Atalak eta Nafarroako 
Artxibo Garaikidearen Atalak, egindako ekintze-
tan erabili da.
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Etorkizunerako erronka nagusiak, artxiboei eta 
dokumentu ondareari dagokienez, eta Artxiboen 
eta Dokumentu Ondarearen Zerbitzuak Nafa-
rroako Artxibo Sistemako buru gisa duen ikuspe-
gitik, lehendik identifikatu eta eztabaidatuta zeu-
den, 2017-2023 Kulturaren Plan Estrategikoaren 
testuinguruan, Parte hartzeko Planaren barruan 
egindako saio sektorialetan, eta 2019ko bigarren 
seihilekoan gehitu zitzaizkien lan ildo berriez osa-
tu dira. Egun, lortu beharreko helburu nagusiak 
hauek dira:

- Artxiboei buruzko lege araudia berrikustea, Ar-
txiboei eta Dokumentuei buruzko apirilaren 4ko 
12/2007 Foru Legea eguneratuta.

- Legez zehaztutako Nafarroako Artxiboen Errol-
da eta Erregistroa eta Artxiboen Mapa egune-
ratzea.

- Herritarrek dokumentu ondarean sarbidea izan 
dezaten sustatzea, dokumentuak digitalizatuz 
eta eskura jarriz, Kulturaren Atari Digitalean eta 
Artxibo Irekian.

- Artxibo sistema propioa eta Nafarroako toki 
erakundeen artxibo digitala funtzionamenduan 
jartzeko eta/edo finkatzeko baldintzen ezarpe-
na bultzatzea.

- Nafarroako Artxibo Garaikidearen Atalari, Nafa-
rroaren iragan hurbileko eta oraingo erreferent-
ziazko instituzioa izanik, behar duen dimentsio 
soziala ematea.

- Nafarroako Gobernuko sozietate publikoen bilt-
ze artxiboa sortzea, eta abian jartzea esparru 
horretan dokumentuak eta artxiboak kudeatze-
ko azpisistema.

- Nafarroako Gobernuak dituen fundazioetako 
artxiboen eta dokumentu kudeaketaren jardu-
naren eta  egoeraren diagnostikoa, eta egitez 
integratzea Nafarroako Gobernuaren artxibo 
sisteman.

- Lurralde osoko toki entitate eta kultur elkar-
teetara hurbiltzea, lankidetzarako eskaintza 
eginez, Nafarroako historiaren alderdi garrant-
zitsuak ezagutarazteko ekintzak aurrera erama-
teko.

Ikuspegi horiek jasotzen dira Nafarroako Eskubide 
Kulturalei buruzko urtarrilaren 15eko 1/2019 Foru 
Legearen espirituan eta testuan, izan ere, artxi-
boei eta dokumentu ondareari buruz ari den 12. 
artikuluan, xedatzen baitu dokumentuak kontsul-
tatzea, jakintza eta ikerketarako asmoz, pertsona 
guztien eskubidea dela, dokumentu horiek Nafa-

rroako Artxibo Sistemaren barruan egon zein ez. 
Sarbidearen bermea dokumentu ondare pribatura 
ere hedatzen da, jabe edo edukitzaile diren pert-
sonez edo entitateez den bezainbatean, eta ho-
rretarako aukera dute Nafarroako Errege Artxibo 
Nagusian gordailutzearen bidez. Gainera, arauak 
dio digitalizatzea dela Nafarroako dokumentu on-
darea, publikoa nahiz pribatua, eskura jartzeko 
estrategiarik onena, Kulturaren Atari Digitalaren 
bidez.

Erronkak lortzeko, beharrezkoa da sektorean es-
anguratsuak diren gizarte entitateen lankidetza, 
bereziki Nafarroako Artxibozainen Elkartearena. 
2019an argi geratu da, lankidetza horretarako jar-
dunbide egokiak definitzeko, hainbat estrategia 
komun zuzenak izan direla, batez ere, artxibozai-
nen lanbide gaikuntza hobetzeko prestakuntzari 
dagokionez.

3.1.4 ERRONKA NAGUSIAK



3.2 NAFARROAKO ERREGE ARTXIBO NAGUSIA
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Nafarroako Errege Artxibo Nagusia Nafarroako 
artxibo historikoa da. Nafarroako erreinuko go-
bernu instituzioek eta administrazioak 1836ra arte 
sortutako dokumentazioa eta Nafarroako probint-
ziak urte horretatik 1982ra arte sortutakoa zaint-
zen ditu. Nafarroako Foru Komunitateko Adminis-
trazioaren artxibo historikoa ere bada. Gainera, 
Estatuko zenbait ministeriorekin dituen hitzarme-

nen bitartez, Estatuko Lurralde Administrazioak, 
Administrazio Judizialak eta Nafarroako notarioek 
sortutako dokumentuak zaintzen dituen artxibo 
historikoa ere bada.

Artxibo eta Dokumentuei buruzko apirilaren 4ko 
12/2007 Legeak honako eginkizun hauek egokit-
zen dizkio:

a) Nafarroako Erreinuko erakundeen funtsak  gor-
de, kontserbatu eta zabaltzea.

b) Kontserbatzen dituen dokumentuak jendearen 
eskura jartzea.

c) Nafarroako Foru Komunitateko administrazioak 
bere jardunean sortu edo bildutako dokumen-
tazioa jasotzea ohiko transferentzia bidez, eba-
luatu eta administrazio indarra galdu ondoren, 
kultura balioa edo ikerketarako balioa duela 
iritziz gero.

d) Titularrek utzitako beste funts batzuk gordet-
zea, hitzarmen bidez ezarritako baldintzetan.

e) Gordetzen dituen dokumentu funtsei tratamen-
du teknikoa ematea.

f) Dokumentuen kontserbazio egokia bermatzea 
eta, behar bada, zaharberritzea.

g) Nafarroako dokumentu ondarea ezagutarazte-
ko programak sustatzea.

h) Dokumentuen kudeaketaren inguruan agintzen 
zaizkion bestelako eginkizunak.

3.2.1 AURKEZPENA
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Nafarroako Errege Artxibo Nagusiak hainbat jar-
dunbide ditu bere bi helburu nagusiak betetzeko: 
Nafarroako ondasun dokumentalaren kontserba-
zioa bermatzea eta herritarrek hura ezagutzea 
erraztea.

Honako hauek dira jarduketa ildo nagusiak:

- Funtsak berreskuratzea: funtsezko misioa da 
dokumentu ondarea erreskatatzen eta berresku-
ratzen laguntzea, bai sakabanatuta eta galtzeko 
arriskuan dagoena, bai entitateek edo partiku-
larrek gordetzen dutena, betiko kontserbatuko 
dela eta herritar guztiek gozatuko dutela ber-
matzeko helburu nagusiarekin. Honako hauek 
dira administrazio esparrutik eta esparru pri-
batutik datozen kanpo funtsak sartzeko bideak: 
transferentzia, emaitza, gordailutzea eta eros-
keta.

- Funtsen antolaketa eta dokumentuen deskri-
bapena: teknikariek egindako lan nagusiak dira, 
eta haien inguruan planifikatzen dira aribidean 
dauden artxibo proiektuak, zaindutako doku-
mentazioan sarbidea izatea errazteko.

- Dokumentuak zaharberritzea: alerik kaltetue-
nak eta kontserbazio egoerarik txarrenean dau-
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denak zaharberritze lantegian atxikitzen dira, 
kontserbatuko direla bermatzeko, eta irakurga-
rriak izan daitezen ahalbidetzeko. 

- Dokumentuak digitalizatzea: digitalizatze lan-
tegiak dokumentuen kalitate handiko kopia digi-
talak lortzen ditu, erabiltzaileek haien berri izan 
dezaten, arriskuan jarri gabe piezen egoera.

- Dokumentuen kontsulta eta erreprografia: he-
rritarrei kontsulta eta erreprografia zerbitzuak 
ematen zaizkie, Liburutegiko Kontsulta Aretoan 
eta Irakurketa Aretoan, astelehenetik ostiralera, 
08:30etik 14:30era, eta asteazkenetan 08:30etik 
18:00etara.

- Erakusketak eta hedapena: gordetako doku-
mentu ondarea ezagutarazteko egiten dira, 
besteak beste, aldi baterako erakusketak —
erakusketa aretoan—; hileroko mikroerakus-
ketak — beheko galerian—; mintzaldi zikloak; 
musika entzunaldiak eta liburuen aurkezpenak 
—ekitaldi aretoan—; ikasleendako bisita didak-
tikoak; erabiltzaileendako prestakuntza lante-
giak —erabilera anitzeko aretoan—; eta bisita 
gidatuak. Erabilera horietarako, eraikina irekita 
egoten da, 10:00etatik 14:00etara eta 17:00eta-
tik 20:00etara, urteko egun guztietan.
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Nafarroako Errege Artxibo Nagusiak 25.000 me-
tro lineal dokumentu gordetzen ditu, eta haietan 
biltzen dira historiako mila urte. Dokumentazioa 
dokumentu funtsetan antolatzen da, gehienetan 
administratiboak, foru administraziotik, estatuko 
lurralde administraziotik, toki administraziotik, 
administrazio judizialetik edo fede publikotik irit-
sitakoak; baina jatorri pribatua dutenak ere ba-
dira: eklesiastikoak, pertsonalak, familiarrak eta 
enpresetatik etorritakoak. Erakundearen zeregin 
nagusietako bat da zaindutako dokumentu onda-
rea handitzea, Nafarroaren eta bertako jendeen 
historiaren oinarrian dauden lekukotasunak kont-
serbatzen ahalegintzeko.

2019an goia jo zuen erakundean jaso ziren doku-
mentu ondarearen kopuruak, guztira 56 sartu 
baitziren, ordura arte inoiz ez bezala. Sarrera ge-
hienak partikularrek egindako dohaintzak izan 
ziren, baina erosketarik, transferentziarik eta gor-
dailutzerik ere izan zen. Aurrera eramaten ari di-
ren programa teknikoei dagokienez, nabarmendu 
behar da 12 sarrera Nafarroako Fototeka progra-
mari lotuak zirela, eta 15, berriz, Nafarroako Musi-
karen eta Arte Eszenikoen Artxiboa programarako 
sarrerak izan ziren. 
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XEDEA

Dokumentu funtsak jasotzea, dela transferentzia, 
dela dohaintza, dela erosketa bidez, Artxiboan 
gordeta dagoen Nafarroako Dokumentu Ondarea 
handitzeko asmoz.

EGINDAKO JARDUERA

TRANSFERENTZIAK:

Zainduta dauden funtsetan dagoena osatzen 
dute Foru Komunitateko Administrazioaren Artxi-
botik eta beste administrazio unitate batzuetatik 
jasotzen diren instalazio unitateek. 2019an, ho-
nako dokumentu hauek jaso ziren:

- Nafarroako Probintziako Foru Diputazioaren 
funtsa: Foru Ogasunaren 99 eguneroko erregis-
tro liburu, 1980 baino lehenagokoak. Nafarroako 
Foru Komunitateko Administrazioaren Artxiboak 
emana.

- Poliza bilduma. Lehendakaritzako, Funtzio Pu-
blikoko, Barneko eta Justiziako Departamentuko 
Gobernuaren Idazkaritzako eta Araugintzako 
Zerbitzuak emana.

- Nafarroako Probintziako Osasun Juntaren funt-
sa. Akta liburu bat (1870-1902). Vianako Print-
zea Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagusia-
ren Ondare Bibliografiko eta Filmografiko eta 
Lege Gordailuaren Bulegoak emana.

- Gregorio Iribas Yeregui funtsa; pianolarako 584 
paper-bilkari dira, eta Nafarroako “Julio Caro 
Baroja” Museo Etnologikotik jaso ziren.

- “Pablo Sarasate” Musika Kontserbatorioa; ho-
nek biltzen ditu Pedro de Felipe, Maribel Iturral-

de, Martín Lipúzcoa, Alfredo Lumbreras, Manuel 
Sainz de los Terreros, Casino Eslava, José María 
Beobide eta Felipe Aramendíaren liburutegiak . 
Musikaren Hiriak emana. 

- Arte Sorkuntzaren eta Hedapenaren Atala. Kul-
tura Zuzendaritza Nagusiko Kultura Ekintza Zer-
bitzuak emana.

- Nafarroako Jauregiko objektuak: Nafarroako Jau-
regiko objektuen laugarren eta azken sorta, 
Erakunde Harremanetarako Zuzendaritza Na-
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gusiaren Erakundeen Proiekzioaren Zerbitzuak 
bidalita.

- Nafarroa Dossierra. Nafarroako Probintziako Foru 
Diputazioaren hezkuntza Zuzendaritzak 1983an 
argitaratutako 210 diapositiba. Vianako Printzea 
Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagusiaren 
Argitalpen Bulegoak emana.

- Julio Altadill, Geografía General del País Vasco 
Navarro. Nafarroako Probintzia. Erakunde Ha-
rremanetarako Zuzendaritza Nagusiko Proiekzio 
Instituzionalaren Zerbitzuak emana.

DOHAINTZAK:

Herritarrek partikular gisa ematen dituzten do-
haintzak dira zaindutako dokumentu ondarea 
handitzeko bide nagusia, eta horiek lortzea izan da 
2019ko helburu nagusietako bat. Gehienetan, fa-
miliek emandako artxiboak dira, edo Nafarroaren 
historiako pertsona ospetsuek emandakoak; ho-
rietako batzuk musikaren edo argazkiaren espa-
rruan nabarmendutakoak dira. 2019an, inoizko 
dohaintza kopururik handiena jaso da Nafarroako 
Errege Artxibo Nagusian, eta horiek eman dituz-

tenak dira, hain zuzen ere, ondoren azaltzen diten 
9 liburutegiak eta 23 dokumentu funtsak.
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- Alloko Ardogintzako Elkarte Kooperatiboa, par-
tikular batek emandakoa.

- ”Almudena Lobón” funts eszenografikoa, Almu-
dena González Lobónek emandakoa eta Aurre-
kontuaren zuzendari nagusiak ekainaren 20an 
emandako 291/2019 ebazpenaren bidez onartu-
takoa.

- ”Eugeniusz Frankowski” argazki funtsa, José Iri-
garay Gilek emandakoa eta Aurrekontuaren  
zuzendari nagusiak ekainaren 18an emandako 
279/2019 ebazpenaren bidez onartua.

- ”Hermanos Azparren Orrio” argazki funtsa, Neka-
ne Azparren Pérezek emandakoa eta Aurrekon-
tuen, Ondarearen eta Politika Ekonomikoaren 
zuzendari nagusiak azaroaren 12an emandako 
126/2019 ebazpenaren bidez onartua.

- ”Paduleko San Bizenteren Karidadearen Ala-
bak” argazki funtsa, Paduleko San Bizenteren 
Karidadearen Alabek emandakoa eta Aurre-
kontuaren zuzendari nagusiak abuztuaren 8an 
emandako 340/2019 ebazpenaren bidez onar-
tua.

- ”Jesús M. Lacasia” argazki funtsa, Javier Lacasia 

Purroyk eta Elena Lacasia Purroyk emandakoa 
eta  Aurrekontuaren zuzendari nagusiak apiri-
laren 10ean emandako 147/2019 ebazpenaren 
bidez onartua.

- ”Koldo Pastor” musika funtsa, Koldo Pastor Arriazuk 
emandakoa eta Aurrekontuaren zuzendari na-
gusiak ekainaren 18an emandako 266/2019 
ebazpenaren bidez onartutakoa.

- ”Iruñeko Ganbera Abesbatza” musika funtsa, 
Iruñeko Ganbera Abesbatzak emandakoa eta 
Aurrekontuaren zuzendari nagusiak abuztuaren 
8an emandako 342/2019 ebazpenaren bidez 
onartua.

- ”Jesús Echeverría” musika funtsa, Jesús Eche-
verría Jaimek emandakoa eta Aurrekontuaren 
zuzendari nagusiaren ekainaren 18ko 267/2019 
Ebazpenaren bidez onartua.

- ”Martin Zalba” musika funtsa, Martin Rufino Zal-
bak emandakoa eta Aurrekontuaren zuzendari 
nagusiak ekainaren 19an emandako 281/2019 
ebazpenaren bidez onartutakoa.

- ”Teresa Catalán” musika funtsa, Teresa Cata-
lán Sánchezek emandakoa eta Aurrekontuaren 

zuzendari nagusiak abuztuaren 1ean emandako 
329/2019 ebazpenaren bidez onartua.

- ”Alfredo Sanzol” anterki funtsa, Alfredo Sanzol 
Sanzek emandakoa eta Aurrekontuaren zuzen-
dari nagusiaren ekainaren 18ko 273/2019 Eba-
zpenaren bidez onartua.

- ”Aurora Moneo” antzerki funtsa, Aurora Mo-
neo Martinezek emandakoa eta Aurrekontuaren 
zuzendari nagusiaren ekainaren 18ko 271/2019 
Ebazpenaren bidez onartua.

- ”Nafarroako Antzerki Eskola” antzerki funtsa, 
Nafarroako Antzerki Eskolak emandakoa eta Au-
rrekontuaren zuzendari nagusiak abuztuaren 8an 
emandako 341/2019 ebazpenaren bidez onartua.

- ”Faro-Bueno” antzerki funtsa, Ana Bueno Mar-
tínezek emandakoa eta Aurrekontuen, Onda-
rearen eta Politika Ekonomikoaren zuzendari 
nagusiak irailaren 19an emandako 31/2019 eba-
zpenaren bidez onartua.

- ”Jesús Elso” antzerki funtsa, Jesús Mª Elso Mos-
querak emandakoa eta Aurrekontuaren zuzen-
dari nagusiaren ekainaren 17ko 264/2019 Eba-
zpenaren bidez onartua.
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- ”Ventura Ruiz” antzerki funtsa, Ventura Ruiz 
Gómezek emandakoa eta Aurrekontuaren 
zuzendari nagusiaren ekainaren 18ko 269/2019 
Ebazpenaren bidez onartua.

- Galle argazki funtsa, Mª Pilar Fuente Calvok, 
Francisco Javier Galle Fuentek eta Fernando Ga-
lle Fuentek emandakoa eta Aurrekontu, Ondare 
eta Politika Ekonomikoaren zuzendari nagusiak 
abenduaren 20an emandako 230/2019 ebazpe-
naren bidez onartua.

- ”Liso Ibánes de Ibero” liburutegia Susana Liso 
Aldazek eta Mª José Liso Aldazek emandakoa 
eta Aurrekontuaren zuzendari nagusiak apiri-
laren 10ean emandako 145/2019 Ebazpenaren 
bidez onetsia.

- ”Martínez de Murguía Cía” liburutegia, Estí-
baliz Martínez de Murguía Cíak emandakoa eta 
Aurrekontuaren zuzendari nagusiak apirilaren 
10ean emandako 148/2019 Ebazpenaren bidez 
onetsia.

- “Barandiarán Dorronsoro” liburutegia, M. Isa-
bel Beitia Lópezek emandakoa eta Aurrekontua-
ren zuzendari nagusiak otsailaren 15ean eman-
dako 48/2019 Ebazpenaren bidez onetsia.

- ”Maite Pascual” liburutegia, Maria Teresa 
Pascual Bonis emandakoa eta Aurrekontuaren 
zuzendari nagusiaren ekainaren 18ko 268/2019 
Ebazpenaren bidez onartua.

- “Oroquieta” liburutegia, José Antonio Oroquieta 
Ayerrak  emandakoa eta Aurrekontu, Ondare eta 
Politika Ekonomikoaren zuzendari nagusiaren irai-
laren 23ko 36/2019 Ebazpenaren bidez onartua.
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- “Ziganda” liburutegia, Antonio Ziganda Lacun-
zak emandakoa eta Aurrekontuaren zuzendari 
nagusiak ekainaren 18an emandako 272/2019 
Ebazpenaren bidez onetsia.

- ”Balmes” liburutegia, Pablo Navarro Oteizak 
emandakoa eta Aurrekontu, Ondare eta Politika 
Ekonomikoaren zuzendari nagusiak abenduaren 
20an emandako 222/2019 ebazpenaren bidez 
onartua.

- ”Croisset Bilduma” liburutegia, Esther Pagola 
Acedok emandakoa eta Aurrekontu, Ondare eta 
Politika Ekonomikoaren zuzendari nagusiak aza-
roaren 12an emandako 128/2019 ebazpenaren 
bidez onartua.

- Erdi Aroko Historiaren Departamentuaren Se-
parata Bilduma, Nafarroako Unibertsitateak 
emandakoa eta Aurrekontuaren zuzendari na-
gusiak maiatzaren 9an emandako 202/2019 
Ebazpenaren bidez onetsia.

- Santiago Martinicorenaren zigilu bilduma, par-
tikular batek emandakoa eta Aurrekontuaren 
zuzendari nagusiak uztailaren 31n emandako 
326/2019 Ebazpenaren bidez onetsia.

Gainera, musika eta eszenografia dokumentu 
funtsa hauen dohaintza izapidetzeko prozesuan 
dago:   

- José Cervantes
- Silvanio Cervantes
- Lizarrako Gaiteroak
- Iruñeko Taldea Musikagileak
- Ricardo Visus
- El Lebrel Blanco
- Bertha Bermúdez
- Ana Moreno

EROSKETAK:

Nafarroako Errege Artxibo Nagusiak, noizean be-
hin, jabeek salgai jartzen dituzten dokumentu pie-
za bereziak edo dokumentu funtsak erosten ditu 
2019an honako hauek erosi ziren:

- Arturo Campión funtsa: dokumentu solteak.
- Piedramillerako Udalaren funtsa: pergamino 

solteak.
- Eugène Villard: beirazko plakak.
- Huarte familia funtsa: dokumentu solteak.
- Gongorako markesgoa funtsa: dokumentu 

solteak.
- Azparren Orrio anaien argazki funtsa.
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- Muruzabalgo Zabalegiko markesgoa argazki 
funtsa.

- Corellako Notariotza funtsa: eskribauaren 
titulua.

- Saratsako Jauregia funtsa. 
- Erratzuko jauregiko Apeztegia familia funtsa: 

pergamino solteak.
- Zubeldia familia funtsa: partiturak eta 

argazkiak.
- Puyko Amabirjinaren Koroatzearen kartela.
- Arrieta eta Sarasateren “Marina” arbelezko 

diskoak.
- Tuteraren mapa.
- Abartzuzako pergaminoa.
- Iruñeko planoa.
- 1575eko prozesu judiziala.
- Protomedikatoaren errege probisioa.
- 1865eko foru korporazioaren erretratua. 
- Kartel karlista.
- Liburutegi osagarrirako monografiak: 117 ale.

BERRESKURATUAK:

Nafarroako Errege Artxibo Orokorrak lortu du bere 
funtsetara itzularaztea garai batean bertatik ate-
ra eta orain berreskuratu ahal izan diren hainbat 
dokumentu pieza. Honako dokumentu hauek dira: 

- Kontuen dokumentuak:
· Kontuak. Agiriak. 4. kaxa, 80 zk.
· Kontuak. Agiriak. 5. kaxa, 129-2 zk.
· Kontuak. Agiriak. 79. Kaxa, 5-17 zk.
· Kontuak. Agiriak. 83. kaxa, 9-37 zk.
· Kontuak. Agiriak. 121. kaxa, 1 zk.
· Kontuak. Agiriak. 141. kaxa, 3 zk.
· Kontuak. Agiriak. 162. kaxa, 55. zk., 13. fol.

- Kontuen erregistroen orriak:
· Kontuak. 7. erregistroa, 67. fol.
· Kontuak. 54. erregistroa,  77. eta 82. folk.
· Kontuak. 66. erregistroa, 165.-170. folk.
· Kontuak. 66. erregistroa, 175.-182. fol.
· Kontuak. 77. erregistroa,  263. eta 268. folk.
· Kontuak. 83. erregistroa, 100. fol.
· Kontuak. 83. erregistroa, 101-zatia folk.
· Kontuak. 85. erregistroa, 281. fol.
· Kontuak. 233. erregistroa, 9.-16. folk.

- Errege epaitegietako prozesu judizialak:
· 020589
· 023736
· 073850
· 101299
· 099313
· 132051
· 171535

· 173784
· 195675
· 195768
· 276763
· 278008
· 278863
· 340075
· Ochoa 1800 prozesuen inbentarioa

- Erreinua:
· Gorteak, 1. paper-sorta, 3., 4., 5., 6., 8., 9. 

karpetak.

-Kleroa:
· Fiteroko monasterioa, 5

GORDAILUAK:

Gordailutzeak aukera ematen dio Nafarroako Erre-
ge Artxibo Nagusiari dokumentu funts jakin batzuk 
jasotzeko, funtsen jabeek haien titularitatea galdu 
nahi ez dutelarik; era horretan, interesdunen es-
kura jartzen ahal dira dokumentu horiek. Gainera, 
Nafarroako Artxiboa Estatuko Lurralde Administra-
zioaren artxibo historikoa da, eta horren ondorioz, 
estatuko erakundeetako dokumentu funtsak ere ja-
sotzen dira gordailuan. 2019an, ondoko dokumen-
tu-funts hauek jaso ziren gordailuan:
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- Iruñeko Orfeoia musika funtsa. Vianako 
Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza 

Nagusiak Iruñeko Orfeoiarekin sinatutako 
hitzarmenaren bidez lotu zen Orfeoiaren musika 

artxiboa gordailutzea eta erabiltzeko baimena 
ematea.

- Santa Zezilia Kontzertu Elkartea. Vianako Printzea 
Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagusiak 
Santa Zezilia Kontzertu Elkartearekin sinatutako 
hitzarmenaren bidez lotu zen, Elkartearen musika 
artxiboaren gordailua eta erabiltzeko baimena 
ematea.

- Errege Defentsaren markesgoaren argazki funtsa. 
Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza 
Nagusiak Mencos fundazioarekin sinatutako 
hitzarmenaren bidez lotu zen haren musika 
artxiboaren gordailua eta erabiltzeko baimena 
ematea.

- Marcelino García argazki funtsa. Vianako Printzea 
Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagusiak Corellako 
Udalarekin sinatutako erabilera-hitzarmenaren bidez 
lotu zen Marcelino García argazki funtsaren gordailua 
eta erabiltzeko baimena ematea.

- Notario protokoloak: Iruñeko, Agoizko, Lizarrako 
eta Tafallako barrutietako notariotzetako 1918ko 
notario eskrituren 51 ale koadernatu.
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ALDI BATERAKO GORDAILUAK: 

Aldi baterako gordailuen bidez, pieza jakin bat-
zuk zaharberritzea eta digitalizatzea lortzen dute 
dokumentuen jabeek, eta Nafarroako Errege Ar-
txibo Nagusiak dokumentuen kopia digital bat 
eskuratzen du, eta herritar guztien eskura jartzen 
du, jatorrizko dokumentuak jabeei itzuli ondoren. 
Eginkizun horien kostua 10.603 eurokoa izan da, 
eta Artxiboak hartu du bere gain.

2019an ondoko dokumentu hauek hartu ziren aldi 
baterako gordailuan, zaharberritu eta digitalizat-
zeko:

- Erriberriko akordio eta ordenantzen liburua, 
1285tik 1538ra. Erriberriko Udalak gordailuan 
emana eta ondoren berriz jaso zuena, zaharbe-
rritu eta digitalizatu ondoren.

- Genevillako hiru pergamino 1315, 1393, eta 1422koak. 
Genevillako Udalak gordailuan emanak eta on-
doren berriro jaso zituenak, zaharberritu eta digi-
talizatu ondoren.

- Agoitzeko epai arbitrarioa 1563koa. Agoitze-
ko Udalak gordailuan emana eta ondoren berriro 
jaso zuena, zaharberritu eta digitalizatu ondoren.

- Lizarrako katastroaren mapa 1884koa. Lizarrako 
Udalak gordailuan emana eta ondoren berriz 
jaso zuena, zaharberritu eta digitalizatu ondoren.

- Beltzuntze deituraren armarriaren ziurtagiria. Parti-
kular batek emana eta ondoren berriz jaso zuena, 
zaharberritu eta digitalizatu ondoren.

MAILEGUAK: 

Nafarroako Errege Artxibo Nagusiak aldi baterako 
eman ohi ditu bere dokumentu funtsetan gordeta 
dituen pieza hautatuak, kultura erakunderen ba-
tek eskatzen dionean, herritarren interesekoak di-
ren erakusketetan ikusgai jartzeko. 2019an hain-
bat dokumentu jarri ziren erakunde hauen eskura:

- Lisboako Udal Ganbera: Lisboako Ordenantzak,  
hiri hartako Arquivo Nacional da Torre do Tombo 
delakoan egindako “Pão, carne e água: memórias 
de Lisboa Medieval” erakusketarako.  Dokumen-
tuaren irteera Ondare Historikoko Ondasunak 
Kalifikatzeko, Baloratzeko eta Esportatzeko Bat-
zordeak onetsi zuen. Abuztuaren 5ean itzuli ziren 
Nafarroara. 

 Liburutegi Nazionala: Orreagako Kantua, Madri-
len egindako “Dos españoles en la historia: el Cid 

1. DOKUMENTUEN SARRERAK
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y Ramón Menéndez Pidal” erakusketarako. Irai-
laren 23an itzuli zen Nafarroara. 

- Justizia Jauregia: 5 espediente Artxiboen Nazioar-
teko Egunaren ospakizunen karietara egindako 
erakusketarako. 

- Faro-Bueno “Irudi Antzerkia” antzerki funtseko  
txotxongiloak eta eszenografiak. Aldi baterako 
maileguan emana Tolosako Txotxongiloaren Na-
zioarteko Zentroari.

1. DOKUMENTUEN SARRERAK
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Nafarroako Errege Artxibo Nagusiak Fototeka 
proiektua finkatu du, zeinaren helburua baita, 
alde batetik, partikularren artean sakabanatuta 
dagoen ondare fotografikoa berreskuratzea, eta, 
bestetik, herritarren eskura jartzea artxibo trata-
mendu oso baten bidez, hau da, aleak identifika-
tuz, garbituz, zaharberrituz, digitalizatuz eta fitxa 
deskribatzaileak eginez. Proiektua iraupen luze-
koa da, eta Muraria SL enpresako teknikariak lan 
egiten ari dira bertan, erakundeko beste talde te-
kniko batzuez gain (Zaharberritze eta Digitalizat-
ze atalekoak, esaterako). Prozesu horretan, irudi 
fotografikoak eta haiei erantsitako deskribapenak 
Artxibo Irekia bilatzailean argitaratzea izanen da 
hondar urratsa.

XEDEA

Gordetako argazki historikoen artxibo tratamendu 
integratua.

EGINDAKO JARDUERA

Argazki funts hauetako 2.968 argazki digitalizatu 
eta deskribatu dira: 

· Diego Quiroga y Losada funtsa: Ondarearen eta 
eskualde hondatuen 1.782 argazki.

· Julio Altadill-B funtsa: 460 argazki.
· Iráizoz-Astiz Familia funtsa. 596 argazki.
· Eugeniusz Frankowski funtsa: 46 argazki.
· Juan Ciganda funtsa: 16 argazki.
· Ángel Martínez Jiménez funtsa: 14 argazki.
· Carlos Amat funtsa: 4 argazki.
· Victorino Aoiz y del Frago funtsa: 2 argazki.
· Iruñeko Lehen auzialdiko eta instrukzioko epai-

tegiaren funtsa: 29 argazki.
· Tafallako Lehen auzialdiko eta instrukzioko 

epaitegiaren funtsa: 14 argazki.

· Nafarroako Probintziako Foru Diputazioaren 
funtsa: 5 argazki.

Gainera, Fotografía Aérea y Terrestre funtseko 
2.652 argazki deskribatu dira.

2. “FOTOTEKA” PROGRAMA
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Nafarroako Errege Artxibo Nagusiaren programa-
rik zaharrena da, 25 urtetik goiti eman baitu, Na-
farroako Errege Kontseiluak eta Nafarroako Gorte 
Nagusiak XV. eta XIX. mendeen artean gauzatu-
tako prozesu judizialak sailkatzeko eta deskribat-
zeko lanean. Orain arte 335.000 prozesu judizial 
deskribatu dira, eta ikertzaileen eskura jarri, baina 
oraindik 10.000 falta dira programa amaitzeko. 
Programa iraupen luzekoa da, eta Scriptum SL 
enpresako langileak ari dira bertan, erakundeko 
beste talde tekniko batzuez gain.

XEDEA

Nafarroako errege auzitegien prozesu judizialak 
deskribatzea.

EGINDAKO JARDUERA

Nafarroako Gorte Nagusia funtseko XVIII. mende-
ko Ochoa eskribautegiko eta XIX. mendeko Loren-
te y Miura eskribautegietako 5.300 prozesu judi-
zial deskribatu dira.

· Ochoa: XVIII. mendeko epaituak: 411 prozesu, 
338470etik 338879ra.

· Lorente: XIX. mendeko epaituak: 3.219 prozesu, 
276763tik 279981era.

· Miura: XIX. mendeko epaitu gabeak: 1.179 
prozesu, 292389tik 293567ra.

· Miura: XIX. mendeko epaituak: 491 prozesu, 
305558tik 306048ra.

3. “ERREGE AUZITEGIAK” PROGRAMA
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“Kontuak” programa Nafarroako Errege Artxibo 
Nagusiak gordetzen duen dokumentaziorik os-
petsu, ezagun eta ikertuenaz arduratzen da, eta 
helburua du lehendik egindako deskribapenak 
berrikustea eta zuzentzea, eta dokumentuak be-
rriro digitalizatzea, gaurko bitartekoekin, orain 
dela hogei urtetik goiti egindako digitalizatzea 
hobetzeko. Programa iraupen luzekoa da, eta 
Muraria SL enpresako teknikariak ari dira bertan, 
erakundeko beste talde tekniko batzuez gain. 
Prozesu horretan, Kontuen Ganberako dokumen-
tuen irudiak eta haiei erantsitako deskribapenak 
Artxibo Irekia bilatzailean argitaratzea izanen da 
hondar urratsa.

XEDEA

Nafarroako Kontuen Ganberaren funtseko doku-
mentazioa deskribatzea eta digitalizatzea.

EGINDAKO JARDUERA

Kontuen Ganberako Paper Solteen sailetako 
3.028 dokumentu deskribatu dira, hain zuzen 
ere hauek: Paper Solteak, 1. Saila: paper sortak: 

1etik 87ra, 151, 152, 164, 167tik 169ra, 172.1, 175 eta 
Eranskina-paper sorta.

· (2.621 deskribapen eginak).
· Paper Solteak 2. saila: 1. eta 2. paper sortak 

(407 deskribapen eginak).

Aldi berean, Katalina 1.a eta Joan III.aren errgeal-
diko errege agintariek emandako dokumentuak 
digitalizatu dira, eta 1. Saileko Paper Solteen 
dokumentuak digitalizatzen hasi dira, etorkizu-
nean Artxibo Irekia web bilatzailean ezartzeko 
asmoz.

4. “KONTUAK” PROGRAMA
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Nafarroako Musikaren eta Arte Eszenikoen Artxi-
boa programaren xedea da musika eta arte esze-
nikoetako dokumentuak gordetzea, urtez urte 
ugaritzen ari baitira, funtsak erakartzeko politika 
bizkor baten ondorioz. Horri esker, une honetan 
zaintzen dira musikaren arloko 35 funts, dant-
zaren arloko 3 funts, eta antzerkiko 10 funts, eta 
guztien gainean etengabe ari da lan egiten doku-
mentu horiek herritarren eskura jartzeko. Proiek-
tua iraupen luzekoa da, eta Muraria SL enpresako 
teknikariak ari dira bertan, erakundeko beste tal-
de tekniko batzuez gain.

XEDEA

Musika eta arte eszenikoen arloetako funtsak an-
tolatzea eta deskribatzea.

EGINDAKO JARDUERA

Honako funts hauen inbentarioak egin dira: Alfre-
do Sanzol, Arturo Campión, Aurora Moneo, Esta-
nislao Luna, Huarte Familia, Felipe Gorriti, Fran-
cisco Rodrigo, Gregorio Iribas, Javier Salvo, Jesús 
Elso, Lainez-Martínez, Koldo Pastor, Natalio Ca-

yuela, Nieves Oteiza, Faro-Bueno, Teresa Catalán, 
Tomás Asiain, Ventura Ruiz eta Vicente Gironés. 

Gainera, funts hauen deskribapena amaitu da: 
Lainez-Martínez, Tomás Asiain, Kodex Musika-

tuen Zatien Bilduma eta Huarte familiaren piano-
lako paper- bilkarietako batzuk. Azkenik, gogora-
tu behar da zaindutako funts guztiek beren fitxa 
espezifikoa dutela www.amaen.es webgunean.

5. “AMAEN” PROGRAMA

http://www.amaen.es
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“Lurrak eta jendeak” programak arreta jartzen du 
hainbat dokumentu funtsetatik iritsitako doku-
mentu estatistiko eta demografikoen antolaketan 
eta deskribapenean, izan ere, herritarrek maiz es-
katzen zituzten era horretako dokumentuak, be-
ren arbasoen eta sorterriaren berri izateko asmoz. 
Zehazki, lan horiek eragindako dokumentuak 
funts hauetatik datoz: Errege Kontseilua, Erreinua, 
Kontuen Ganbera, Nafarroako Probintzia Kont-
seilua, Nafarroako Probintziako Foru Diputazioa, 
Nafarroako Errekrutatze Batzorde Mistoa eta Na-
farroako Hautesle Erroldarako Probintzia Batzor-
dea; beraz, XIV. mendetik XX.era bitarteko aldi 
zabala jasotzen dute. Deskribapenak emateko 
zeharkako programa da, mota horretako lehenen-
goa instituzio honetan, hainbat funtsetako doku-
mentazioa erabiltzen baitu, herritar guztien esku-
ra jartzeko, Nafarroako herrietako populazioaren 
eta bertako bizilagunen, lanbideen eta jabegoen 
berri izan dezaten. Artxibo arloko goi mailako tek-
nikari bat eta artxibo arloko erdiko mailako tekni-
kari bat arduratzen dira jarduera horretaz.

XEDEA

Zenbait dokumentu funtsetako dokumentazio 
estatistikoa eta demografikoa antolatu eta orde-
natzea.

EGINDAKO JARDUERA

Erreinua funtseko sail estatistikotik iritsitako 491 
dokumentu unitate antolatu, ordenatu eta deskri-
batu dira.

Aldi berean, Artxibo Irekia web bilatzailean argi-
taratzea prestatzeko, zaharberritu eta digitalizatu 
dira Kontuen Ganbera funtsaren Aberastasuna-
ren Balioespena saileko eta Nafarroako Hautes-
le Erroldarako Probintziako Batzordea funtsaren 
Hauteskunde Erroldak saileko dokumentuak.

6. “LURRAK ETA JENDEAK” PROGRAMA
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Aurkezpena Elkarteak programak burura era-
man du Elkarteen probintzia erregistroko 1883tik 
1983ra bitarteko espedienteen berrantolaketa eta 
deskribapena. Dokumentazio horrek eskaintzen 
dituen informazioa eta notiziak, askotan, ezeza-
gunak ziren orain arte, eta funtsezkoak dira hobe-
ki ezagutzeko XIX. mende bukaerako eta XX.aren 
lehen erdiko Nafarroako elkarte sarea, eta zehaz-
tasun handiagoz irudikatzeko haren inguruaba-
rrak. Artxibo arloko goi mailako teknikari bat ar-
duratzen da jarduera horretaz.

XEDEA

Nafarroako Gobernu Zibilaren funtseko elkarteen 
probintzia erregistroko espedienteak antolatzea 
eta deskribatzea.

EGINDAKO JARDUERA

Kontrol administratiboari dagozkion 3.094 espe-
dienteetatik azken 200ak antolatzeko eta deskri-
batzeko lana amaitu da, eta sailaren erdia digitali-
zatu da, Artxibo Irekia web bilatzailean argitaratu 
ahal izateko haien irudiak eta deskribapenak.

7. “ELKARTEAK” PROGRAMA
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“Udal Kontuak” programa arreta berezia jartzen 
ari da dokumentu sail horretako espedienteen 
antolaketan eta deskribapenean, bertan islat-
zen baita zer eginkizun bete zuen Errege Kont-
seiluak XVII. mendetik XIX. mendera bitartean, 
Nafarroako erresumako udalerriek aurkeztutako 
kontuak ikuskatzeko eta onesteko zeuzkan esku-
menen bitartez. Dokumentazio horrek funtsezko 
informazioa ematen du jakiteko nolakoa izan zen 
Nafarroako herrien historia. Artxibo arloko goi 
mailako teknikari bat arduratzen da jarduera ho-
rretaz.

XEDEA

Nafarroako Errege Kontseiluko udal kontuen es-
pedienteak antolatzea eta deskribatzea.

EGINDAKO JARDUERA

Sail guztia osatzen duten 7.000 espedienteetatik, 
733 antolatu, ordenatu eta deskribatu dira.

8. “UDAL KONTUAK” PROGRAMA
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Nafarroako Errege Artxibo Nagusiak zaintzen di-
tuen notario eskritura zaharrenak XV. mendean 
datatuta daude. Doneztebeko, Jaitzeko eta Iruñe-
ko notariotzetako dokumentuak dira. Ezagunak 
ziren orain dela zenbait hamarralditatik, baina 
inolako ordenarik gabe zeuden, eta, batzuetan, 
paper artean galduta. “Notariotza protokoloak” 
programaren xedea izan da ale horiek identifikat-
zea, ordenatzea eta katalogatzea zegokien nota-
riotzaren barruan. Artxibo arloko erdi mailako bi 
teknikari arduratzen dira jarduera horretaz.

XEDEA

XV. mendeko notario eskriturak antolatzea eta or-
denatzea.

EGINDAKO JARDUERA

Doneztebeko notariotzako Pablo de Esaiz eta Pe-
dro de Leiza notarioei dagozkien XV. mendeko 
850 notario eskritura antolatu eta ordenatu dira.

9. “NOTARIOTZA PROTOKOLOAK” PROGRAMA
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Nafarroako Errege Artxibo Nagusian gordeta dau-
den dokumentu gehienak gaztelaniaz, nafar erro-
mantzez edo latinez idatzita daude. Dokumentu 

multzo txiki batean bakarrik ageri dira Nafarroan 
izandako beste hizkuntzak: euskara, okzitaniera, 
hebreera, erromantze aljamiatua... “Hizkuntzak” 

programak kontuan hartzen ditu dokumentu funt-
setan gutxi agertzen diren hizkuntza horiek, eta 
dagozkien dokumentuak deskribatu eta digitali-
zatu ditu, errazago eskuratu ahal izateko. Artxibo 
arloko goi mailako teknikari bat arduratzen da jar-
duera horretaz.

XEDEA

Dokumentu funtsetan gutxi agertzen diren hi-
zkuntzetan idatzitako dokumentuak identifikat-
zea, deskribatzea eta digitalizatzea.

EGINDAKO JARDUERA

Euskaraz idatzitako dokumentuen identifikazioa 
egiten jarraitzea, deskribatu eta digitalizatu ahal 
izateko.

10. “HIZKUNTZAK” PROGRAMA
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Nafarroako Errege Artxibo Nagusiak 900 doku-
mentu figuratiboz osatutako bilduma bat gordet-

zen du: mapak, planoak, diseinuak, ikuspegiak, 
estanpak, kartelak eta diplomak, gehienak eskuz 

eginak, espediente eta notario eskrituretan ja-
sotzen zirenak. Dokumentazio hori ez da ohikoa, 
figuratiboa baita eta ez testuala, eta horregatik, 
tratamendu espezifikoa merezi duten pieza be-
reziak dira. Dokumentuak identifikatu, deskri-
batu, zaharberritu eta digitalizatu egin dira, eta 
Artxibo Irekia web bilatzailean eskuragarri daude. 
2019an, beste 76 dokumentu sartu ziren bilduma 
horretan. Artxibo arloko erdi mailako teknikari bat 
arduratzen da jarduera horretaz.

XEDEA

Dokumentu figuratiboak identifikatzea, deskri-
batzea, zaharberritzea eta digitalizatzea.

EGINDAKO JARDUERA

Kartelak, Mapak eta Planoak, Erretratuak eta 
Estanpak, eta Ikuspegiak bildumei dagozkien 
hainbat dokumentu funtsetatik iritsitako 76 doku-
mentu identifikatu, zaharberritu, deskribatu eta 
digitalizatzeko lanak egin dira.

11. “KARTOGRAFIA ETA IKONOGRAFIA” PROGRAMA
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Azken urteetan Nafarroako Errege Artxibo Nagu-
sia Heraldika bilduma berri bat egiten hasi da, eta 
hor jasotzen dira hainbat funtsetan gordetako he-
raldika ale ugarien irudi digitalizatuak. Alde bate-
tik, hor daude XVI. mendetik XIX.era bitarteko ar-
marri liburu ospetsuak eta bertan jasotzen diren 
milaka ezkutu margotu eta armarri ziurtagiriak. 
Horiei erantsi behar zaizkie Vicente Aoiz de Zuza 
funtsetik iritsitako kodexak. Kodex horiez guztiez 
gain, Errege Kontseiluaren eta Gorte Nagusiaren 
prozesu judizialen sailetan jasotzen diren hain-
bat auzi armarrien edo kaparetasun aitortzaren 
gaineko salaketak dira, eta orri horietan “armen 
errege” titulua zuen funtzionarioak egindako di-
seinuak aurkitu izan dira. Dokumentu horiek iden-
tifikatu, deskribatu, zaharberritu eta digitalizatze-
ko lanak egiten ari dira, ondoren Artxibo Irekian 
jartzeko. 2019an beste 14 irudi sartu ziren bilduma 
horretan. Artxibo arloko erdi mailako teknikari bat 
arduratzen da jarduera horretaz.

XEDEA

Dokumentu figuratiboak identifikatzea, deskri-
batzea, zaharberritzea eta digitalizatzea.

EGINDAKO JARDUERA

Errege Auzitegietako prozesu judizialetako 14 he-
raldika diseinu identifikatu, zaharberritu, deskri-
batu eta digitalizatzeko lanak egin dira.

12. “HERALDIKA” PROGRAMA
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“Kodex eta kartularioak” izena eman zaio Nafa-
rroako Errege Artxibo Nagusiak kodexak jasotzeko 
sortu zuen bildumari. Kodex gehienak eskuizkri-

buak dira, eta batzuk apainduak edo “argituak” 
ere bai, eta hainbat dokumentu funtsetatik heldu 
dira, besteak beste, Kontuen Ganberatik, Errege 

Kontseilutik, Erreinutik, eta Leire, Iratxe, Oliba eta 
Fiteroko Monasterioetatik.

Kodexak sailkatuta daude haien tipologia edo 
gaien arabera: foru kodexak, errege kartularioak, 
monjeen kodexak, armarri liburuak, kaparetasun 
egikaritzak, kronikak, liturgia kodexak, kodex ha-
giografikoak, ordenantzak, etab.

XEDEA

Kodexak eta kartularioak katalogatzea eta digita-
lizatzea.

EGINDAKO JARDUERA

Aleen katalogazioa amaituta dago, eta 16 kodexi 
dagozkien 2.979 irudi digitalizatu dira, ondoren 
Artxibo Irekia web bilatzailean jarri ahal izateko.

13. “KODEX ETA KARTULARIOAK” PROGRAMA
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Nafarroako Errege Artxibo Nagusiak duen liburu-
tegian katalogatutako 14.816 ale daude, Funts Za-
harreko 5.512 izenburu barne, bai eta, instalazio 
unitateko, hemerotekako 5.900 fitxa ere. Urtero 
egiten dira erositako edo dohaintzan emandako 
ale berriak katalogatzeko lanak, gordailuak be-
rrikusten dira, eta eskurapen berriak iragartzeko 
zerrendak prestatzen dira. Erdi mailako liburutegi 
teknikari bat arduratzen da lan horiez.

XEDEA

Liburutegi osagarriko ale bibliografikoak eta he-
merografikoak katalogatzea.

EGINDAKO JARDUERA

705 argitalpen katalogatzeko lanak egin dira.

14. LIBURUTEGIAREN KATALOGAZIOA
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Nafarroako Errege Artxibo Nagusiak zaharbe-
rritze lanak egiteko tailer bat du, egoki hornitua 
tresneriaz eta dokumentu grafikoak zaharberrit-
zen adituak diren teknikariez, eta milaka paper 
eta pergamino orriren gaineko esku-hartzeak egi-
ten dira bertan. Horri esker bermatzen da etorki-
zunean ongi kontserbatzea eta haien irakurketa 
errazten da, eta horren ondorioz, beste hainbat 
lan ere bai, besteak beste, katalogazioa, digitali-
zatzea eta kontsulta. Programa hau ezinbestekoa 
da instituzioaren funtzionamendurako, eta bertan 
lanean ari dira Barbáchano y Beny SA enpresako 
teknikariak.

XEDEA

Kontserbazio egoera txarrean dauden dokumen-
tuak zaharberritzea.

EGINDAKO JARDUERA

2019an, zaharberritze taldea gordetako doku-
mentu funtsetatik etorritako hainbat dokumentu 
zaharberritzen aritu zen lanean, eta horiez gain, 
kanpoko erakundeen jabetzako dokumentuak, 
aldi baterako emanak, zaharberritze lanak egi-

teko. Hona hemen zaharberritutako unitateen 
kopuruak, guztira:

- Zaharberritutako paper orriak: 5.486 paper orri.
- Landutako argazkiak: 1.168 argazki.
- Pergaminoak: 58 pergamino orri.

Tailerreko ohiko lanaz gain, aipatu behar da za-
harberritze taldeak esku hartu zuela Urrotz-Hiriko 
udal artxiboko dokumentazioaren erreskatean, 
sutea izan baitzen han, eta hura itzaltzeko lanen 
ondorioz guztia bustita baitzegoen.

15. DOKUMENTUAK ZAHARBERRITZEA
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Dokumentuak digitalizatzea da Nafarroako Errege 
Artxibo Nagusiak gordetako dokumentu ondarea 
zaintzeko egiten dituen inbertsio nagusietako bat. 
Kalitate handiko kopiak lortuta, gainera, zuzeneko 
kontsulta ekipoen bidez eta, bereziki, Artxibo Ire-
kia web bilatzailea erabiltzearen bidez, sarbidea 
izateko eta kontsulta librea egiteko aukera ber-
matzen zaie ikertzaileei. Eginkizun horiei 1998an 
heldu zitzaien, eta ordudanik etengabe egin dira, 
eta milioitik gora irudi lortu dira. Programa hau 
ezinbestekoa da instituzioaren funtzionamendu-
rako, eta bertan lanean ari dira El Corte Inglés SA 
enpresako teknikariak.

XEDEA

Zaindutako dokumentazioaren kalitate handiko 
erreprodukzioak lortzea.

EGINDAKO JARDUERA

2019an, 83.460 irudi landu ziren, eta atal hauetan 
banatzen dira: 

- Barne plangintzaren bidez digitalizatuak: 56.207 
irudi sortu berriak (10.882 dok.)

· Honako programa eta funts hauek izan ziren la-
nen ardatza:

· Lurrak eta Jendeak programa: 17.306 irudi (78 
dokumentu).

· Fototeka programa: 3.628 irudi.

· Elkarteak programa: 20.651 irudi (1.440 doku-
mentu).

· Kodex eta kartularioak programa: 2.979 irudi (16 
dokumentu).

· AMAEN programa: 1.780 (162 dokumentu).

16. DOKUMENTUAK DIGITALIZATZEA
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· Kontuak programa: 462 irudi (122 dokumentu).
· Kartografia/Ikonografia programa: 128 irudi (70 

dokumentu).
· Heraldika programa: 83 irudi (15 dokumentu).
· Errege Auzitegiak programa. 707 irudi (16 doku-

mentu).
· NFA-Gerra Zibileko borrokalariak: 5.092 irudi (5.092 

dokumentu).
· NFA-Katastroa: 2.371 irudi (166 dokumentu).
· Toki Administrazioaren funtsak: 371 irudi (15 doku-

mentu).
· Beste funts batzuk: 321 irudi (57 dokumentu).
· Kanpo funtsen digitalizazioa: 328 irudi.

- Erabiltzaileek eskatuta digitalizatuak: 36.737 
irudi (27.310 berriak).

· Barne erabiltzaileen eskaerak: 39 eskaera: 1.453 
irudi sortu berriak.

· Kanpo erabiltzaileen eskaerak: 1.338 eskaera: 
35.284 irudi (25.857 berriak).

16. DOKUMENTUAK DIGITALIZATZEA
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Nafarroako Errege Artxibo Nagusiko teknikariek 
ikuskapenak egiten dituzte dokumentuen eros-
keta posibleak aztertzeko, bai eta bisita profesio-
nalak ere, beste artxibo eta esparru espezializatu 
batzuetara.

XEDEA

Ikuskapenak eta bisita teknikoak egitea.

EGINDAKO JARDUERA

Urtarrilak 11: Iruñera, José Miguel Lisón Ibáñes 
de Ibero jaunaren liburutegi juridikoaren zenbait 
liburu hautatu jasotzera.

Urtarrilak 17: Lizarrara, liburuen dohaintza bat 
jasotzera. 

Urtarrilak 18: Iruñeko Eliz Artxibora, Nafarroa 
Beherea erakusketarako maileguan emandako 
dokumentu bat itzultzera.

Urtarrilak 25: Baionara, Pirinio Atlantikoe-
tako Departamentuaren Artxibora, TRANSports 
erakusketaren inauguraziora.

Urtarrilak 28: Iruñeko Orfeoiaren egoitzara, le-
kualdatu beharreko dokumentazioaren egoera 
egiaztatzera.

Otsailak 24: Iruñeko Ganbera Abesbatzaren 
egoitzara, bertako artxibo historikoa identifikat-
zera. 

Otsailak 21: Larraintzarko etxe batera, Ziganda 
familiaren liburutegia ezagutzera.

Otsailak 28: Iruñeko Ganbera Abesbatzaren 
egoitzara, bertako artxibo historikoa jasotzera.

Martxoak 8: Tafallako Errege Defentsako markes-
goaren jauregira, haien familiaren fototeka eza-
gutzera.

Martxoak 29: Karlismoaren Museora, erakusketa 
iraunkorraren eraberritzea ezagutzera.

Apirilak 16: Lisboara, Lisboako Ordenantzak era-
matera, aldi baterako erakusketa baterako.

Maiatzak 17: San Martin Unxera, Juan Antonio 
Urbeltzen etxera.

Maiatzak 30: Madrilera, Liburutegi Nazionale-
ra, Roldanen Kantua eramatera, aldi baterako 

erakusketa baterako.

Ekainak 11: Bertha Bermúdezen etxera, doku-
mentu kaxa bat jasotzera.

Ekainak 26: Lisboara, Arquivo Nacional Torreo do 
Tombo bisitatzera, Lisboako Ordenantzei buruzko 
erakusketa ikuskatzera.

Uztailak 3: Nafarroako Ospitalera, Paduleko San 
Bizenteren Karitatearen Alaben komunitateak do-
haintzan emandako argazkiak jasotzera.

Uztailak 5: Lizarrako Antigüedades Lizarra salto-
kira, Muruzabalgo jauregiko dokumentazioa ikus-
katzera.

Uztailak 8: Emausko Trapuketarien lantegira, Sa-
ratsara.

Uztailak 16: Lizarrako Antigüedades Lizarra sal-
tokira, Muruzabalgo jauregiko dokumentazioa 
ikuskatzera.

Abuztuak 4: Lisboara, Lisboako Ordenantzak 
hango erakusketatik berriz hona ekartzeko.

Abuztuak 29: Iruñera, Artearen Adiskideen egoit-
zara.

17. IRTEERAK ETA IKUSKAPENAK
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Irailak 12: Lizarrara, Antigüedades Peral saltoki-
ra.

Irailak 19: Atarrabiako etxe batera, Azparren Orrio 
anaien argazki funtsa jasotzera.

Irailak 24: Las Pocholas jatetxeko jabeen etxera, 
Iruñeko Sarasate pasealekuan.

Urriak 18: Muruzabalgo Zabalegiko markes-
goaren jauregira, noblezia artxiboaren bila.

Urriak 30: Madrilera, Probintzietako Historia Ar-
txiboen Batzorde Teknikora.

Azaroak 14: Mendabiako etxe batera, noblezia ar-
txibo bat ezagutzera.

Azaroak 14: Iruñera, etxe bateko erdi aroko doku-
mentazio bat identifikatzera.

Azaroak 22: Huescara, Probintziako Historia Ar-
txibora, TRANSports erakusketaren inaugurazio-
ra.

Azaroak 26: Iruñera, etxe bateko erdi aroko doku-
mentazioa jasotzera.

Azaroak 28: Iruñera, Artearen Adiskideen egoit-
zara, artxiboa jasotzera.

Abenduak 12: Madrilera, RTVEren artxibora.

Abenduak 18: Foto Gómezen biltegira, argazki ar-
txiboa ikustera.

Abenduak 27: Foto Menaren biltegi zaharrera.

17. IRTEERAK ETA IKUSKAPENAK
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Herritarrenganako arreta, ikertzaileendako aholku-
laritza, eta kontsulta eta erreprografia zerbitzuak 

ematea dira Nafarroako Errege Artxibo Nagusiaren 
eginkizun nagusiak. Zerbitzu horiek bertaratzen 

diren erabiltzaileei ematen zaizkie, erakundearen 
liburutegiko kontsulta aretoan eta irakurketa are-
toan, eta bertaratu gabe, kontsultak eta informazio 
eta erreprografia eskaerak beste komunikazio bide 
batzuk erabiliz,  bidaltzen dituzten erabiltzaileei 
ere bai.

XEDEA

Arreta pertsonalizatua eta kontsulta eta errepro-
grafia zerbitzuak ematea Nafarroako Errege Artxi-
bo Nagusia erabiltzen dutenei.

EGINDAKO JARDUERA

Lan saio presentzialak: 2019an, inoiz baino doku-
mentazio kontsulta gehiago egin ziren Nafarroako 
Errege Artxibo Nagusiaren liburutegiko kontsulta 
aretoan eta irakurketa aretoan. Sedena SL enpre-
sak betetzen ditu herritarren arreta zerbitzua eta 
kaxak entregatzeko zerbitzu osagarriak. Kopuruak 
hauek dira:

Guztira: 7.193 bertaratze: beraz, egunean 29 iker-
lari, batez beste.
Erregistraturiko ikertzaile berriak, guztira: 391.

1. ERABILTZAILEARI LAGUNTZEKO ZERBITZUA
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Arestian aipatutako 7.193 pertsona horiei arre-
ta presentziala emateaz gain, 2019an jarduketa 
hauek egin zituen teknikari taldeak:

- Aholkularitza pertsonalizatua: 52 elkarrizketa 
eginda.

- Posta elektronikoz egindako kontsultak: 1.248 
eskaerari erantzun zaie.

- Barne kontsultak: Administrazio publikoetako 
unitateetatik iritsitako 18 eskaera.

- Salbuespenezko kontsultak: sarbide salbuetsia 
duten dokumentuen kontsulta fisikoa egiteko 
bi eskari baimendu ziren. Dokumentu digita-
lizatuak dira, aplikazio informatikoaren bidez 
kontsultatu beharrekoak. Ikertzaileak jatorrizko 
dokumentua fisikoki ikusi behar badu, baimena 
eskatu behar du.

- Erantzukizun adierazpena behar duten kont-
sultak: dokumentazioa kontsultatzeko 55 es-
kari baimendu ziren, aurrez konfidentzialtasun 
konpromisoa sinatuta, datu pertsonalak zituz-
ten dokumentuak baitziren, eta beste 15 eskari, 
aurrez sinatuta konfidentzialtasun konpromi-
soa, sormen lanetarako sarbideari dagokionez. 
Bi kasu horietan, sarbide libreko dokumentuak 
izanik ere, bertan aurkitzen dira, edo datu pert-
sonalak, zabalduz gero pertsonen ohorea kalte-
tu bailiteke, edo sormen lanak, non, zabalduz 
gero, haien gaineko jabetza intelektualaren 
eskubidea urratu bailiteke. Arrazoi horregatik, 

1. ERABILTZAILEARI LAGUNTZEKO ZERBITZUA
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kontsulta egiteko aurrez sinatu behar da datu 
horiek ez zabaltzeko konpromisoaren adiera-
zpena.

- Kontsulta presentzialak: 2019an erabiltzaileek 
guztira 36.899 dokumentu kontsultatzeko es-
kaerak egin zituzten, honela banatuta:

 · 23.725 dokumentu, zuzenean kontsultatuak.
 · 13.174 dokumentu digitalizatu birtualki kont-

sultatuak, aretoan eskura dauden ekipoen bitar-
tez.

36.899 dokumentu horietatik lehenengo aldiz, 
kontsultatuenak notario funtsak izan dira, 9.160 
kontsultarekin, eta ondoren, 8.773 kontsultarekin, 
Errege Kontseiluko eta Gorte Nagusiko prozesu 
judizialak, alegia, Aro Modernoko Nafarroako Erre-
sumaren eskumeneko Errege Epaitegietakoak, eta 
Kontuen Ganberako dokumentuei egindako 7.348 
kontsultak daude.

1. ERABILTZAILEARI LAGUNTZEKO ZERBITZUA
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- Kontsulta birtualak Artxibo Irekian: Guztira: 
398.797 orrialde kontsultatuak.

- Erreprografiatzeko eskaerak: Guztira: 44.832 
kopia emanda, guztira egindako 1.740 eskaera-
tan, honela banatuta:

 · 36.401 kopia digital. 
 · 8.431 kopia paperean. 
 · Erreprografiako diru-sarrerak guztira: 11.722,651 

euro.

- Argitaratzeko baimenak: 1.740 erreprodukzio 
eskaera jaso ziren, eta horietatik, Artxiboko 
dokumentuak erreproduzitzeko 47 baimen 
eman ziren, argitalpen bidez edo erakusketa na-
hiz webguneetan ezagutarazteko baimena es-
katu zuten ikertzaileenzat.

- Osorik erreproduzitzeko baimenak: kanpotik ja-
sotako 1.740 erreprodukzio eskaeretatik, 3ren ka-
suan, kopiatu beharreko unitateen erreprodukzio 
osoak emateko baimena eskatu zen. Tamaina 
handiko instalazio unitateak dira, eta horien erre-
produkzioa justifikatzen duen arrazoi bakarra 
ikerketa pertsonala da.

1. ERABILTZAILEARI LAGUNTZEKO ZERBITZUA
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Nafarroako Errege Artxibo Nagusia ezaguta-
razteko lanaren xede nagusia da zaintzen duen 
dokumentu ondarearen ezagutza sustatzea, 
instituzioa herritarrengana hurbiltzea eta Nafa-
rroaren historia ezagutaraztea. Zabalkunde jar-
duera guztiak unibertsalak eta doakoak dira, eta 
teknologia berriek gero eta leku handiagoa dute 
jarduera horietan, izan ere, Artxibo Irekia deritzon 
web bilatzailearen erabilera gero eta handiagoa 
da. Gainera, erakundea bera ezagutzea sustatzen 
da, erabiltzaileak —egungoak zein ondoren izan 
litezkeenak— eta aldizka sortzen diren dibulgazio 
jardueretan parte hartze gutxi-asko aktiboa izan 
nahi duten herritarrak erakar ditzan.

XEDEA

Askotariko dibulgazio jarduerak eskaintzea, 
erakundera askotariko interesak dituzten adin tar-
te guztietako publikoak erakartzeko.

2. ERAKUSKETAK ETA KULTUR JARDUERAK
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EGINDAKO JARDUERA

Dibulgazio jarduerek 16.972 lagunen bisita izan 

zuten. Horiei gehitzen bazaizkie kontsulta are-
toak eta irakurketa aretoak izan zituzten 7.193 
erabiltzaileak, gehi ikastaroetara eta lan saioe-

tara hurbildu diren 2.432 lagun, erakundeak 
urtean 26.597 bisita izan zituen guztira, horre-
lako erregistroak egiten direnetik inoiz izandako 
kopururik handiena.

Abuztuan goia jo zuen kultura bisiten kopuruak, 
eraikinaren historian hilabete batean inoiz izan-
dako bisita gehien jaso baitzen. 2.635 lagun. 
Bestalde, kultura bisiten egunik jendetsuena San-
fermin txikito jaietako igandea izan zen, irailaren 
29a, San Migel eguna, alegia, 217 bisitari izan 
baitziren.

1. ALDI BATERAKO ERAKUSKETAK: 
ERAKUSKETEN ARETOAN EGINDAKO ERAKUS-
KETA TEMATIKOAK.

- “Navarrorum. Euskararen gaineko dokumentu 
nafarren bi mila urteko ondarea”: erakusketa 
2017koa da, eta 2019ko otsailetik ekainera bitar-
tean ibili zen herri hauetan barna:

 · Atarrabia: Urtarrilaren 23tik otsailaren 10era. 
Bisitariak: 480. Taldeak: 30.

 · Azpeitia: Martxoaren 15etik apirilaren 28ra. Bi-
sitariak: 1.870. Taldeak: 42.

 · Irisarri (Nafarroa beherea): Maiatzaren 17tik ekai-
naren 16ra. Bisitariak: 750. Taldeak: 21.

2. ERAKUSKETAK ETA KULTUR JARDUERAK

BISITEN BANAKETA

Fototeka erakusketa: 9.825
Dokumentu kontsulta: 7.193
Fontes erakusketa: 2.214
Ikastaroak: 2.432
Bisitaldi gidatuak: 1.247
Bestelakoak: 3.686
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- “Baxenabarre - Baja Navarra – Basse Navarre. 
Lurralde berezia”:  2018an egindako erakusketa, 
2019ko urtarrilaren 13an amaitu zena. Ondoren, 
dokumentuen kopia faksimila eta material grafi-
koak Donibane Garaziko Herriko Etxean erakutsi 
ziren, maiatzean eta ekainean. Azkenik, erakus-
ketaren osagai grafikoetako batzuk Azkoienen 
egindako «Bi Nafarroen XV. mintegia» ekitaldi-
rako erabili ziren.

-  “Fontes Linguae Vasconum. Paperezko altxorrak”. 
Fontes Linguae Vasconum. Studia et Documenta, 
aldizkariaren 50. urteurrena ospatzeko erakuske-
ta, euskarazko eta euskarari buruzko antzinako 
dokumenturik garrantzitsuenetako batzuk jasot-
zen zituena. Gehienak Nafarroako funtsetan gor-
detzen dira, batez ere Nafarroako Errege Artxibo 
Nagusian, izan ere, han erakutsi ziren hamalau 
dokumentuetatik hamabi hark eman zituen. Bi-
deo batean erakutsi zen Amenduxen testuaren 
musikalizazioa, Luis de Narváezen “Enperado-
rearen kantua” piezaren gainean egindakoa.

 Otsailaren 15etik martxoaren 31ra bitartean egin 
zen, eta komisarioak Ekaitz Santazilia, Borja Ari-
ztimuño, Maitena Duhalde, Dorota Krajewska eta 
Eneko Zuloaga izan ziren.

- “TRANSports: Garraiotik Kirolera”. Nafarroaren 
mugakide diren hainbat lurraldetako artxiboen 
historikoen arteko lankidetzaz eratutako erakus-
keta: Archivo Histórico Provincial de Huesca, Ar-
chivo de la Diputación de Huesca eta Fototeca de 
Huesca, Gipuzkoako Artxibo Orokorra eta Archi-
ves Départamentales des Pyrenées Atlantiques 
(Paue, Biarno, Frantzia).

 Erakusketan jasotzen da hainbat garraiobi-
dek XIX. mendetik XX.era igarotzean izan zu-
ten bilakaera, kirol diziplina bilakatu baitziren. 
Bilakaera hori gizakiaren, zamarien eta maki-
nerien indarretik abiatu zen eta, denbora iraga-
nik, erakusketan ageri diren zortzi kirolak sortu 
ziren: atletismoa, mendizaletasuna, arraunketa, 
eskia, txirrindularitza, hipika, automobilismoa 
eta abiazioa. Nafarroatik igarotzean, erakusketa 
Iruñean inauguratu zen, ekainaren 6an. Ibilbide 
osoan barna, erakusketak hiri hauek bisitatu zi-
tuen: Paue (2018ko abenduak 14) Baiona (2019ko 
urtarrilak 25), Elgoibar (martxoak 29), Donostia 
(apirilak 15) Oñati (maiatzak 10), Tolosa (maiat-
zak 20), Iruña (ekainaren 6tik irailaren 10era) eta 
azkenik Huesca (azaroaren 22tik aurrera).

 Erakusketarekin batera, katalogo txiki batean 
jaso ziren ekimenean parte hartu zuten artxibo 

historikoetan aukeratu eta paneletan erakusten 
ziren dokumentuen testuak eta irudiak. 

2. ERAKUSKETAK ETA KULTUR JARDUERAK
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- “Nafarroako Fototeka. Historiarako irudiak”. 
Nafarroako Fototeka programari buruzko 
erakusketa; gordeta dauden argazki funtsak 
eta Nafarroako Errege Artxibo Nagusian haiek 
lantzeko erabiltzen diren teknikak jasotzen ditu. 
1864tik 1960ra bitarteko argazkien 137 errepro-
dukzio erakutsi ziren 16 beira-arasetan, eta ta-
maina handiko erreprodukzioen panelak ere bai. 
Komisarioak Fernando Cañada Palacio eta Ro-
berto Ciganda Elizondo izan ziren, biak ala biak 
Nafarroako Errege Artxibo Nagusiko argazki 
historikoen katalogazio zerbitzukoak. Erakuske-
ta ekainaren 28an inauguratu zen, eta 2020ko 
urtarrilaren 12ra arte zabaldu zen. Hainbat jar-
duera egin diren, besteak beste, hitzaldi sorta, 
bisita gidatuak eta katalogo baten argitalpena, 
Fototeka programaren testuak, irudiak eta lan 
ildo nagusiak jasotzen zituena.

2. ERAKUSKETAK ETA KULTUR JARDUERAK
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2. HILEROKO MIKROERAKUSKETAK: 

Lauzpabost dokumentuz osatutako hileroko 
erakusketa txikiak dira, eta gaiek zerikusia dute 
efemerideekin edo oroitzapen ospakizunekin, 
gaurkotasuneko edo artxibo arloko berriekin, eta 
badaude toki interesekoak ere. 2019an honako 
hauek egin ziren:

URTARRILA: Mariano García Zalba (1809-1869).

OTSAILA: Tuteraren Errekonkistaren 900. urteu-
rrena (1119).

MARTXOA: Gaiarre eta Sarasateren 175. urteu-
rrena.

APIRILA: Vianako foruaren 800. urteurrena 
(1219).

MAIATZA: Ehun urte Osasuna Kirol Taldea sortu 
zela.

EKAINA-IRAILA: TRANSports. Garraiotik Kirole-
ra.

URRIA: Konbentzio Gerraren urteurrena (1793-
1795).

AZAROA: Antso VII. Azkarraren erregealdiaren 
825. Urteurrena (1194-1234).

ABENDUA: 150 urte Ilarregik eta Lapuertak Na-
farroako Foru Orokorra argitaratu zutela.

3. MINTZALDI ZIKLOAK: 

Nafarroako Errege Artxibo Nagusiaren beste 
jarduera eta programa tekniko batzuei lotutako 
zikloak, dibulgazio solasaldiak eta aurkezpenak. 
2019an honako hauek egin ziren:

- Nafarroako Errege Artxibo Nagusian gordetzen 
diren dokumentu funts musikalak zabaltzeko 
urteroko Urri Artximusikala zikloaren bigarren 
aldia antolatu zen. Ziklo horren barruan, hitzaldi 
hauek eman ziren:

 · Urriak 16,  “Etengabeko sorkuntza. José Láinez 
eta Concha Martínezen bizitza, sormen-lanak eta 
haien inpaktua”. Bertha Bermúdez Pascualen 
hitzaldia.

 · Urriak 23, “Tomás Asiain. Harengana hurbiltzea 
haren dokumentu funtsaren bitartez”. Patricia 
Rodero Oscozen hitzaldia.

- Nafarroako Fototeka hitzaldi zikloaren barnean, 
hauek egin ziren: 

 · Azaroak 13, Fernando Cañada Palacio eta Ro-
berto Ciganda Elizondo, “Nafarroako Fototeka. 
Historiarako irudiak”.

 · Azaroak 20, Mª Asunción Domeño, “Iruñeko ar-
gazki estudioak kolodioiaren garaian”.

 · Lantegia: Azaroak 27, Maider Kuadra, “Kolodioi 
hezearen erakustaldia”.

2. ERAKUSKETAK ETA KULTUR JARDUERAK
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- Artxiboen Nazioarteko Astea zikloaren baitan, 
aurkezpen hau egin zen

 · Ekainak 3, webgunearen aurkezpena: www.
amaen.es. Joaquim Llansó, Mª Pilar Los Arcos 
eta Patricia Rodero.

4. JARDUKETAK:

Nafarroako Musikaren eta Arte Eszenikoen Ar-
txiboa programaren barruan (AMAEN) emanaldi 
hau egin zen:

- “Titirishistoria. Toda erregina” hiru saio izan ziren 
euskaraz, eta beste hainbeste gaztelaniaz. Libre-
toa: Ventura Ruiz. Antzezleak: Arantza Ezkur-
dia, Silvia Iriarte, Rosa Nagore eta Ventura Ruiz 
(abenduaren 23, 26 eta 27an).

5. KONTZERTUAK: 

Nafarroako Musikaren eta Arte Eszenikoen Artxi-
boa pprogramaren barruan (AMAEN), kontzertu 
hauek egin ziren.

- Artxiboen Nazioarteko Astea zikloaren barruan, 
“Espainiako Antzinako Musika” kontzertua an-
tolatu zen. Ekainak 7, 120 lagun. Alicia Griffiths, 
arpa jolea eta Dorota Grzeskowiak, sopranoa.

- Urri Artximusikala zikloaren barruan “Musika 
entzuten da Artxiboan” kontzertua antolatu zen. 
Urriak 30. 60 entzule. Emanaldiaren aurretik 
konpositoreekiko solasaldia izan zen. Ondoko lan 
hauek interpretatu ziren:

 · Cuatro movimientos para quinteto de viento 
(2002), Jesús Mª Echeverríarena.

 
 · El Rapto de Europa (1988), Iruñeko Taldea Musi-

kagileak konpositore taldearena.
 Bortz boskotea:
  Roberto Casado, flauta.
  José Luis Larraburu, oboea.
  Jorge Nagore, klarinetea.
  Alberto Chacobo, tronpa.
  Moisés Irisarri, fagota.
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6. ELKARRIZKETEN GRABAKETAK: 

Musikaren eta Arte Eszenikoen Artxiboa pro-
gramaren barruan, honako elkarrizketa hauek 
grabatu ziren, www.amaen.es webgunean jart-
zeko asmoz: Koldo Pastor, Ricardo Visus, Ana 
Moreno, Bertha Bermúdez, Jesús Elso, Almude-
na Lobón, Aurora Moneo, Nieves Oteiza, Maite 
Pascual, Francisco Rodrigo, Ventura Ruiz eta 
Javier Salvo.

7. EKITALDIAK: 

Ekitaldi Aretoan eta Bilera Aretoan.

2019an, 83 ekitaldi eta bilera egin ziren Vianako 
Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza Na-
gusiko eta Nafarroako Foru Komunitateko Ad-
ministrazioko zenbait unitatek eskatuta, guztira 
2.432 lagun bildu zirela haietara. Guztien artetik, 
hauek azpimarra ditzakegu:

- NEAN. Kontaiguzu zure historia.
- NEAN. Erabiltzaileen prestakuntza ikastaroa.
- NEAN. Paleografia lantegia.

- NEAN. Diplomatika ikastaroa
- NEAN. Nafarroako Fototekaren hitzaldi zikloa.
- Mhintzaldia hitzaldi zikloa.
- Urri Artximusikala.
- AMAEN webgunearen aurkezpena.
- Iruñeko Ganbera Abesbatzaren diskoaren aurke-

zpena.
- Titiristoria/Txotxongistoria.
- Nafarroako Artxibozainen Elkartearen ikastaroa.
- Kultura Zuzendaritza Nagusia. Think Tank.
- “Graduados en Medicina por la Universidad de 

Irache” liburuaren aurkezpena.
- “Diccionario de Injurias (siglos XVII y XVIII)” li-

buruaren aurkezpena.
- “Historia de la Danza contemporánea en España” 

liburuaren aurkezpena.
- Udako ikastaroa: “Del esperpento a las buenas 

prácticas”.
- NUPko Historiako Graduaren aurkezpena.
- Nafarroako Gobernuko Zuzendaritza Publikoaren 

I. Topaketa.
- Nafarroako Unibertsitateko Euskal Hizkuntza eta 

Kultur Katedra.
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Primera sesión
Martes, 9 de abril, 2019

Salón de Actos
Archivo Real y 

General de Navarra

Lehenengo saioa
apirilak 9, asteartea
Ekitaldi Aretoa
Nafarroako Errege 
Artxibategi Orokorra

Programa / Egitaraua
18:00 EL GRADO DE HISTORIA Y PATRIMONIO EN LA UPNA 

Carmen Jarén Ceballos 
[Vicerrectora de Enseñanzas de la UPNA / 
NUPeko Irakaskuntza Errektoreordea]

 Miguel R. Wilhelmi 
[Decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la UPNA / 
NUPeko Giza eta Gizarte Zientzietako Fakultateko Dekanoa]

18:15 ¿QUÉ NOS DICE EL PASADO? ESTUDIAR E INVESTIGAR 
HISTORIA EN LOS INICIOS DEL SIGLO XXI

 Presentación / Aurkezpena: 
Fernando Mendiola Gonzalo [UPNA / NUP]

 Ponente / Hizlaria: Carmen Frías Corredor 
[Universidad de Zaragoza]

19:15 LOS FONDOS FOTOGRÁFICOS DEL ARCHIVO GENERAL 
DE NAVARRA: UN RECURSO PARA LA INVESTIGACIÓN 
Y LA MEDIACIÓN CULTURAL

 Presentación / Aurkezpena: 
Joaquim Llansó Sanjuan 
[Director de Archivos y Patrimonio Documental, Gobierno de 
Navarra / Artxibategi eta Dokumentu Ondareko Zuzendaria, 
Nafarroako Gobernua]

 Ponente / Hizlaria: 
Félix Segura Urra 
[Jefe de sección del Archivo Real y General de Navarra / 
Nafarroako Erret Artxibategi Nagusiko Atal Burua]

Antolatzen du:: 
Giza eta Gizarte Zientzien Fakultatea
Nafarroako Errege Artxibategi Orokorra

Organizan: 
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

Archivo Real y General de Navarra

Artaxoako Jostunak 
Fondo Oficialdegui. AGN. (c. 1910 i.)

Costureras de Artajona  
Fondo Oficialdegui. AGN. (c. 1910 i.)

cartel_patrimonio_2019.indd   1 01/04/19   12:18
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Nafarroako Errege Artxibo Nagusiak prestakunt-
za jarduera aukera zabala du kontsulta aretora 
eta liburutegira jotzen duten erabiltzaileendako, 
dokumentuak eskuratzen, funtsak ezagutzen eta 
ikerketaren ikuspuntutik funtsak hobeto baliatzen 
laguntzeko. Era berean, jarduera didaktikoak es-
kaintzen dizkie historiaren lehen iturrien ezagut-
zan sakontzeko eta Nafarroako historia ezaguta-
razteko eginkizunetan interesa duten ikastetxeei.

XEDEA

Bertaratzen diren erabiltzaileen, erabiltzaile izan 
litezkeenen eta, oro har, herritarren prestakuntza 
hobetzen laguntzea.

EGINDAKO JARDUERA

1. PRESTAKUNTZA JARDUERAK:

- Erabiltzaileen prestakuntzarako X. ikastaroa: 
urtero egiten da, udaberrian, erabiltzaileak esko-
latzeko dokumentu funtsen ezagutzan, Archidoc 
aplikazioaren erabileran, dokumentuen manipu-
lazioan eta instalazioen bisitan (dokumentuen 
gordailuak eta digitalizazio eta zaharberritze 

lantegiak). Martxoaren 11n, 13an eta 15ean egin 
zen. Irakasleak Diego Val, Maika Munárriz, Peio 
Monteano eta Miriam Echeverría adituak izan zi-
ren.

- Nafarroako Paleografiako V. Lantegia: urte-
ro egiten da, udazkenean, oinarrizko ezagut-
za batzuk eman nahirik Nafarroako antzinako 
idazkerari buruz, bisigotikotik humanistikoraino; 

3. HEZKUNTZA ETA DIDAKTIKA JARDUERAK
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transkribatzeko tresnak, laburduren garapena 
eta erabilera kronologikoak. Bereziki praktikoa 
da mende modernoetako idazkerari dagokionez. 
Ordu eta erdiko bost saiotan egituratu zen. Aza-
roaren 6an, 8an, 11n, 13an eta 15ean egin zen. 
Peio Monteano adituak prestatu eta eman zuen.

- Diplomatikari buruzko I. Oinarrizko Ikastaroa, 
urtero udazkenean egiten da, Nafarroako Paleo-
grafia lantegia egin dutenei eskainia. Raquel Gar-
cía Arancón irakasleak eman zuen, urriaren 1, 3, 8, 
10, 15, 17, 22, 24, 29 eta 31n.

2. EZAGUTZAREN TRANSFERENTZIA:

- Artikulu baten argitalpena: Mª Pilar Los Arcos 
eta Patricia Rodero adituek idatzitako “El Archi-
vo de la Música y de las Artes Escénicas de Na-
varra (AMAEN)” artikulua argitaratu zen “Archi-
vamos” izeneko aldizkari espezializatuaren 113. 
zenbakian; Asociación de Archiveros de Castilla 
y León elkarteak kudeatzen du aldizkaria. 

3. IKERTZAILEEN ARTEKO TOPAKETAK:

- Kontaiguzu zure historia VIII. Topaketak: ikert-
zaileen arteko topaketa, Kontsulta Aretora egu-

nero joaten direnen ikerketa gaien gaineko ezta-
baidarako eta esperientzia trukerako planteatuta. 
Udazkenean egiten da.

 · Irailaren 13an, Luis López de Dicastillo ikertzai-
leak Barbarinen inguruan egin dituen ikerketak 
azaldu zituen: Kontakizun bat eraikitzeko mikro-
historia.

 · Irailaren 20an, Jose Maria Celayeta ikertzaileak 
Berako baserrien inguruan egin dituen ikerketak 
azaldu zituen: Zigardiberearen adibidea.

4. JARDUERA DIDAKTIKOAK:

- Lantegi didaktikoa: “Erregerik gabeko erreinua. 
Kapet leinukoak eta Hizkuntzak”: 

 · Ekainaren 3an, San Cernin ikastetxean. 40 ikas-
le.

 · Ekainaren 4an, San Cernin ikastetxean. 60 ikas-
le.

- Dokumentazioari buruzko lantegi praktikoak DBHko, 
batxilergoko eta unibertsitateko ikasleentzat eta 
historiako gertakizunekin, esaterako Espainiako 
Gerra Zibilarekin eta Nafarroako gizartean izan 
zuen eraginarekin, lotutako lehen iturriak eza-
gutzeko asmoz egina:

- Calasanz ikastetxea, maiatzaren 16an: DBHko 
40 ikasle.

- Lankidetza Nafarroako Musikako Goi Kontser-
batotioarekin: AMAEN programaren aurkezpe-
na Nafarroako Musikako Goi Kontserbatorioan. 
Irakasleentzat (urriaren 9an), eta bisita Artxibo 
Nagusira Musikologiako ikasleekin (urriaren 
22an) eta Pedagogiako ikasleekin (azaroaren 
19an).

- Lankidetza UNEDekin (Iruña) “Legajos en la Mochi-
la” proiektua aurrera eramateko, Íñigo Mugueta 
Moreno irakasleak zuzendua eta Nafarroako 
Kutxa Fundazioak finantzatua. Proiektuaren 
xedea da testu historikoen iruzkinetarako fitxa 
didaktikoen errepertorio berria sortzea, DBHko 
eta Batxilergoko Historiako ikasleentzat. Proiek-
tuarekin lankidetzan ari dira Félix Segurak, Peio 
Monteanok eta Diego Valek. 

- Lankidetza Nafarroako Unibertsitatearekin eta Na-
farroako Unibertsitate Publikoarekin, Artxiboko 
hirugarren solairuko aretoa erabiltzeko, kanpo 
eskolak emateko dokumentazioa erabiliz. Nafa-
rroako Unibertsitateko Historia, Artearen Histo-
ria eta Geografia Saileko irakasleek eman zituz-
ten eskolak: J.M. Usunáriz irakasleak martxoaren 
1ean eta apirilaren 12an.

3. HEZKUNTZA ETA DIDAKTIKA JARDUERAK
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- Bisita gidatuak unibertsitate, institutu eta ikas-
tetxeetako ikasleentzat eta kultura kolektiboe-
tako kideentzat, teknikarien eskutik. Bisitak 41 
egunetan egin ziren, 1.247 pertsonarentzat guz-
tira; gehienak ikasle gazteak ziren. Etorritako 
1.247 lagunetatik, gehienek gaztelaniaz egin zu-
ten bisitaldia, 35ek euskaraz, eta 32 ingeleraz.

3. HEZKUNTZA ETA DIDAKTIKA JARDUERAK

EHUko Esperientzia gelak urtarrilaren 11n: 100 lagun.

N.S. del Huerto ikastetxea urtarrilaren 16an: 23 lagun.

NUPeko Esperientziaren Ikasgela urtarrilaren 25ean: 50 lagun.

N.S. del Huerto ikastetxea otsailaren 14an: 32 lagun.

Elizondoko BHI otsailaren 21ean: 21 lagun.

Padre Moret BHI martxoaren 11n: 16 lagun.

Arnedoko IES Celso Díaz martxoaren 13an: 30 lagun.

Errehabilitazio klinika martxoaren 14an: 20 ikasle.

Padre Moret BHI martxoaren 18an: 16 lagun.

”Sagrado Corazón” Ikastetxea martxoaren 21ean 30 lagun.

Lodosako Pablo Sarasate BHI martxoaren 18an: 15 pertsona.

Lizarrako HLHIP   martxoaren 28an: 25 lagun.

NU Zuzenbideko Gradua apirilaren 9an: 40 lagun.

El Vergel Zaharretxea apirilaren 10ean: 15 lagun.

Baionako Lizeoa apirilaren 10ean: 20 lagun.

NU Zuzenbideko Gradua   apirilaren 11n: 40 lagun.

María Ana Sanz BHI   apirilaren 16an: 50 lagun.

Osasuna Kirol Taldea maiatzaren 2an: 2 lagun.

CIP María Ana Sanz maiatzaren 8an: 15 pertsona.

Jauzarrea Fundazioa maiatzaren 14an: 10 lagun.

Calasanz ikastetxea maiatzaren 16an: 40 lagun.
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- Artxiboen Nazioarteko Eguna zela-eta, ekai-
naren 8an ate irekien jardunaldia egin zen, goiz 
eta arratsaldez, eta 80 lagun bertaratu ziren, 78 
gaztelaniaz, eta 2 euskaraz.

3. HEZKUNTZA ETA DIDAKTIKA JARDUERAK

San Cernin ikastetxea ekainaren 3a: 40 lagun.

San Cernin ikastetxea ekainaren 4an: 60 lagun.

Artxiboen Nazioarteko Eguneko taldea ekainaren 7an: 80 lagun.

Paz de Ziganda ikastola   ekainaren 11n: 20 ikasle.

Aiete Kultur Taldea ekainaren 13an: 15 pertsona.

Txantreako Osasun Mentala abuztuaren 29an: 15 pertsona.

Txantreako Osasun Mentala irailaren 12an: 20 lagun.

NU Zuzenbideko Gradua irailaren 26an: 83 lagun.

NUP Zuzenbideko Gradua-EAZ irailaren 27an: 40 lagun.

Ondarearen Europako Jardunaldiak Fototeka erakusketa irailaren 28an:  10 lagun.

NUP Historia eta Ondarea Gradua urriaren 11n 50 lagun.

EHAEO Urriaren 11n: 25 lagun.

Karlomagno Bidea ibilbidea urriaren 21ean: 5 lagun.

Pablo Sarasate Kontserbatorioa urriaren 22an: 15 pertsona.

Isterria urriaren 23an: 15 pertsona.

Agoizko Kolektiboa urriaren 25ean: 10 lagun.

Doneztebeko Mendaur BHI urriaren 29an: 58 lagun.

Plaza de la Cruz BHI azaroaren 5ean: 48 lagun.

Monjardin Lizeoa azaroaren 5ean: 8 lagun.

Pablo Sarasate Kontserbatorioa azaroaren 19an: 20 ikasle.



ARTXIBOEN ETA DOKU-
MENTU ONDAREAREN 
ZERBITZUAREN

3.2.4 KULTURAREN ZABALKUNDEA

Zabalkundeari dagokionez, funtsezko zeregina be-
tetzen dute Nafarroako Errege Artxibo Nagusiaren 
eta herritarren arteko komunikazio bideek, bereziki 
Internetek ematen dituen aukeren bidez, bai eta 
beste komunikabide batzuen bidez ere, egindako 
jardueren berri izateko aukera ematen baitiote era-
biltzaileari.

XEDEA

Jarduerei eta egindako zerbitzuei buruzko infor-
mazioa ematea.

EGINDAKO JARDUERA

1. WEBGUNEAK

Une honetan, hainbat webgunek dute lotura Na-
farroako Errege Artxibo Nagusiaren jarduerarekin.

- www.cfnavarra.es/agn, informazioa ematen du 
instituzioari, ordutegiei, ematen diren zerbitzuei, 
gordetzen diren dokumentuei eta egindako za-
balkunde jarduerei buruz. 2019an 19.168 bisita 
izan zituen guztira, hau da, instituzioak Interne-
ten dauzkan baliabideak kontsultatzeko inoizko 
bisita kopururik handiena.

- www.amaen.es, 2019an Nafarroako Musikaren 
eta Arte Eszenikoen Artxibo programari lotutako 
edukiak jasotzen dituen webgune berri bat garatu 
eta aurkeztu zen.

2. ARTXIBO IREKIA

Artxibo Irekia bilatzailea da Nafarroako lineako ar-
txibo baliabide nagusia. Aukera ematen du zuze-

nean kontsultatzeko kontsulta publikoko doku-
mentu historikoen deskribapenak, bai eta haien 
irudi digitalizatuak ikusteko eta doan deskar-
gatzeko ere. 2019an, webgune horrek eutsi egin 
zion datu mota horrekiko herritarrek erakutsi ohi 
duten interesari, bisitatutako orriak 398.797 izan 
baitziren, inoizko kopururik handiena, 2017koaren 
gainetik ozta. Datuok berriz ere berresten dute 
bilatzaile hori dela Nafarroako lineako, doako eta 
sarbide unibertsaleko artxibo baliabide nagusia.

4. KOMUNIKAZIO EKINTZAK

http://www.cfnavarra.es/agn
http://www.amaen.es
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2019an, Artxibo Irekia web bilatzailean, sarbide li-
breko dokumentazioan datu berriak sartzeko hiru 
prozesu egin ziren: 

Kartografia: 2014an Artxibo Irekian argitaratu-
tako dokumentu figuratiboen bilduma handitu da, 
45 ale berri erantsita.

Kontuen erregistroak: Kontuen lehen saileko 570 
erregistroak argitaratu ziren, guztira 215.971 iru-
direkin.

Amaen: 1.047 dokumentu fitxa argitaratu ziren, 
funts hauei dagozkienak:

-GORRITI, FELIPE: 3 fitxa (irudiekin).
-GARCÍA ZALBA, MARIANO: 4 fitxa (irudiekin).
-SARASATE, PABLO: 4 fitxa (irudiekin).
-ASIAIN, TOMÁS: 107 fitxa.
-CAMPIÓN, ARTURO: 37 fitxa.
-REMACHA, FERNANDO: 103 fitxa.
-GARCÍA LEOZ: 789 fitxa.

3. GIZARTE SAREAK:

- Twitter: Kultura Zuzendaritza Nagusiak @cul-
tura_na kontuaren bidez txiokatzen du; bertan, 
Nafarroako Errege Artxibo Nagusiak parte hart-
zen du #NafarroakoArtxiboa traolaren bidez, 
eta aldian behin argitaratzen ditu bere jarduerei 
buruzko txioak.

- M. Pilar Los Arcos liburuzainak blog batean za-
baltzen ditu Liburutegiaren eta Artxiboaren be-
raren jarduerak. Bere kontagailuaren arabera, 
blogak 28.998 bisita lortu zituen 2019an.

4. KOMUNIKAZIO EKINTZAK

ARTXIBO IREKIA WEBGUNEAREN KONTSULTA
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4. AGENDAK ETA INFORMAZIO BULETINA:

Agenda bat argitaratu zen irailetik abendura bi-
tartean aurreikusitako dibulgazio jardueretarako. 

Nafarroako Errege Artxibo Nagusiaren beste zen-
baki bat argitaratu zen: 7. informazio buletina, 
2018koa. Ekainean agertu zen, eta inprimatutako 
250 aleak Harrera gelako erakusmahaian jarrita 
egon ziren.

5. BERRITASUN BIBLIOGRAFIKOAK:

10 hileko buletin prestatu ziren berritasun biblio-
grafikoen gainean, eta 10 buletin aldizkarien la-
burpenen gainean, Artxiboko kideen artean ele-
ktronikoki banatzeko eta erabiltzaileen eskura 
jartzeko.

6. PRENTSA OHARRAK:

Nafarroako Errege Artxibo Nagusiak guztira 26 
prentsa ohar egin zituen 2019an, bere jarduera 
zabaltzearekin zerikusia duten gai hauei buruz:

- Nafarroako Artxiboak urtarrileko mikroerakuske-
ta Mariano García Zalbari eskaini dio.

- Nafarroako Artxiboak otsaileko mikroerakusketa 
Tuteraren errekonkistaren 900. urteurrenari es-
kaini dio.

- Nafarroako Artxiboak dohaintzan jaso du Huit-
ziko Osanbela etxeko Iraizoz Astiz familiaren 
dokumentu funtsa.

- Nafarroako Artxiboak 2018an inoizko erabiltzaile 
kopururik handiena lortu du.

- Fontes Linguae Vasconum aldizkari zientifi-
koaren 50. urteurrena ospatzeko erakusketa an-
tolatu da.

- Nafarroako Artxiboak kartografia eta ikonografia 
ale berriak eskuratu ditu, online kontsultatu eta 
doan deskargatzeko.

- Nafarroako Artxiboak martxoko mikroerakuske-
ta Sarasate eta Gayarreren jaiotzen 175. urteu-
rrenari eskaini dio.

- Nafarroako Artxiboak mikroerakusketa bat anto-
latuz ospatuko du Vianako foruaren 800. urteu-
rrena. 

- Nafarroako Artxiboak dohaintzan jaso du Iruñe-
ko Ganbera Abesbatzaren dokumentu funtsa.

- Nafarroako Artxiboak bere webgunean argitara-
tu ditu Kontuen Ganberako Erdi Aroko kontuen 
erregistroak.

- Nafarroako Artxiboak abenduko mikroerakuske-
ta Osasunaren ehungarren urteurrenari eskaini 
dio.

- Erakusketa bat, ate irekien eguna eta kontzertu 
bat, besteak beste, Nafarroako Artxiboaren pro-
posamenak Artxiboen Nazioarteko Asterako.

- Nafarroako Artxiboak Erriberriko Udalaren Erdi 
Aroko ordenantzen kodex bat zaharberritu du. 

- Nafarroako Errege Artxibo Nagusian ikusgai 
dago “Nafarroako Fototeka. Historiarako iru-
diak” erakusketa.

- Nafarroako Artxiboak dokumentu bat mailegatu 
du Lisboako erakusketa baterako.

- Nafarroako Artxiboan ikusgai izanen da, iraila bi-
tartean, kirol diziplina batzuen jatorriari buruzko 
erakusketa.

- Nafarroako Artxiboak Orreagako Kantuaren es-
kuizkribua mailegatu du Liburutegi Nazionaleko 
erakusketa baterako.
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- Nafarroako Artxiboak Frankowski argazkilari po-
loniarraren 46 argazkiren dohaintza jaso du. 

- Nafarroako Artxiboak Iratiko egurgintzari buruzko 
662 argazkiren dohaintza jaso du.

- “Urri Artximusikala” zikloa Nafarroako Errege Ar-
txibo Nagusira itzuli da, bi hitzaldi eta kontzertu 
bat eskainiz.

- Nafarroako Artxiboak urriko mikroerakusketa Kon-
bentzioko Gerraren urteurrenari eskaini dio.

- Tomas Asiain konpositorea, “Urri Artximusikala” 
zikloko hitzaldi baten protagonista.

- Kontzertu bat eta topaketa bat konpositoreekin, 
asteazken honetan, Nafarroako Errege Artxibo 
Nagusian.

- Nafarroako Artxiboak azaroko mikroerakusketa 
Antso VII. Azkarrari eskaini dio.

- Nafarroako Artxiboak argazki historikoari buruzko 
hitzaldi ziklo bat antolatu du. 

- Mikroerakusketa Foru Orokorraren 150. urteurre-
nari buruz.
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3.2.5 GASTUAK ETA INBERTSIOAK

DOKUMENTU FUNTSEN EROSKETA 16.293,00€

MUSIKAREN ETA ARTE ESZENIKOEN ARTXIBOA 47.499,84€

BEROKUNTZA, ARGIA ETA URA 63.429,69€

Argindarra 35.458,68€

Ura 3.057,20€

Gasa 24.913,81€

FUNTSAK DESKRIBATZEA ETA DIGITALIZATZEA 303.547,99 €

Digitalizazioa 99.098,96€

Kontuen deskribapena 43.000,00€

Argazkien deskribapena 40.500,00€

Prozesuen deskribapena 86.400,00€

ERAKUSKETAK ETA ZABALKUNDE JARDUERAK 55.898,62€

MANTENTZE GASTUAK 95.709,82€

Gondolak mantentzeko lanak 4.265,25€

Igogailuen mantentze-lanak 2.215,26€

Mantentze-lan integrala 52.272,00€

Lorategia zaintzea 5.952,17€

BESTELAKO GASTUAK 29.642,95€

LIBURUTEGIAREN FUNTZIONAMENDU GASTUAK 3.424,77€

ERABILTZAILEEN KUDEAKETA 135.815,43€

ARTXIBO ZERBITZUAREN INFORMATIZAZIOA 81.268,69€

IBILGAILU ETA BIDAIA GASTUAK 2.064,27€

KONTSERBAZIORAKO ETA ZAHARBERRITZEKO MATERIALAK 16.883,82€

ALTZARIAK ETA EKIPAMENDUA 30.407,68€

DOKUMENTUAK ZAHARBERRITZEA 116.479,00€

BILERAK, HITZALDIAK, IKASTAROAK ETA JARDUNALDIAK 4.057,65€

SUSKRIPZIOAK, LIBURUAK ETA PRENTSA 1.529,98€

DOKUMENTAZIOA LEKUALDATZEA 49,26€

ZAINTZA ETA SEGURTASUNA 184.357,73€
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3.2.6 ERRONKA NAGUSIAK

Nafarroako Errege Artxibo Nagusiaren erronka 
nagusiak honako hauek dira:

- Orain arte sustatu diren zabalkunde jarduerak 
finkatzea, erakundearen eta dokumentu funt-
sen ezagutza hobetzeko, herritarrak erakartze-
ko politika eraginkorrak eginez.

- Nafarroako historiaren ezagutza sustatzeko 
ekimen berriak bultzatzea, lehentasuna ema-
nez oroimen idatziari eta lehen iturriei, eta gor-
deta dauden dokumentu funtsen balioa nabar-
menduz.

- Jatorri pribatuko dokumentu funtsen zaharbe-
rritzea sustatzea, Nafarroako dokumentu onda-
rea babesteko eta zaintzeko.

- Nafarroako Errege Artxibo Nagusian gordeta 
dauden dokumentu funtsei dagozkien doku-
mentuak Administrazioaren Artxibotik  transfe-
ritzeko bidea urratzen hastea.

- Digitalizatze eta zaharberritze talde teknikoak 
finkatzea, funtsezkoak baitira dokumentu on-
darea kontserbatzeko eta ezagutarazteko es-
trategietan.

- Hezkuntzaren arloko lankidetza sendotzea eta 
Nafarroako unibertsitateekiko zeharkako lanki-
detza proiektuak finkatzea.

- Nafarroako Errege Artxibo Nagusiaren Kontsul-
ta Aretoa aste barruko arratsalde gehiagotan 
irekitzea, ikertzaileek eta erabiltzaileek erraza-
go izan dezaten hurbiltzea.

- Nafarroako Errege Artxibo Nagusiaren webgu-
nea modernizatzea:

- Deskribapen tresna eta irudi digitalizatu gehia-
go jartzea Artxibo Irekia web bilatzailean, Na-
farroako dokumentu ondarea herritarrengana 
hurbiltzeko.

- Eraikina egin zuen eraikuntza enpresari egoz-

ten ahal zaizkion beirate galeriako kalteak 
konpontzeko lanei hasiera ematea.

- Lurralde osoko toki entitate eta kultur elkartee-
tara hurbiltzea eta lankidetza eskaintzea, Nafa-
rroako historiaren alderdi garrantzitsuak eza-
gutaraziko dituzten eta dokumentuetan ageri 
diren ebidentzien balioa nabarmenduko duten 
ekimenak aurrera eramateko. 

- Nafarroako nahiz estatuko erakunde publiko 
zein pribatuekiko lankidetzarako aukerak iden-
tifikatzea, Nafarroako historiari eta dokumentu 
ondareari dagozkien gaietan. 
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3.3.1 AURKEZPENA

Nafarroako Artxibo Garaikidearen Atalaren so-
rrera Kultura eta Kirol Departamentuaren egitura 
organikoa ezarri zuen urriaren 30eko 273/2019 
Foru Dekretuan zehaztu zen. Atal hori Artxibo eta 
Dokumentu Ondare Zerbitzuari atxikia geratu da.

Ordura arte, Dokumentu Ondarea Kudeatzeko 
Atala zuen izena, eta haren ardura izan da, 2003. 
urteaz geroztik, Foru Komunitateko Administra-
zioaren Artxibo Sistema abian jartzea, haren funt-
sezko elementuak izanik Administrazioaren Artxi-
boa eta Dokumentuen Ebaluaziorako Batzordea. 
Organo horien lanari esker ezarri eta garatu dira 
dokumentuak  kudeatzeko politikak eta arauak 
gauzatu ahal izateko behar diren printzipio meto-
dologikoak, teknikak, tresnak eta lanabesak, doku-
mentu horien bizialdi osoa kontuan hartuta, haien 
euskarria, data edo titularra edozein direlarik ere. 
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3.3.2 MISIOA ETA ILDO ESTRATEGIKOAK

Nafarroako Artxibo Garaikidearen Atalak, Foru 
Dekretuaren arabera, eginkizun hauek ditu:

- Nafarroako Foru Komunitateko Administra-
zioaren Artxiboa kudeatzea.

- Foru Komunitateko Administrazioaren artxi-
bo sistemaren funtzionamendua zaintzea, eta 
dokumentuen kudeaketarako irizpideak ezart-
zea bulegoetako artxiboetan eta artxibo zentra-
letan, behar bezala aplikatzen direla gainbegi-
ratuz.

- Nafarroako oraina ulertzeko garrantzitsuak 
diren jatorri pribatuko dokumentu funtsen do-
haintza sustatzea, bereziki galzorian badaude, 
eta funts horiek kontserbatu, teknikoki tratatu, 
ezagutarazi eta balioesteko programak abia-
raztea.

- Funts garaikideak eta Nafarroako orainari 
buruzkoak ikertu eta zabaltzeko programak 
bultzatzea.

- Dokumentuen Ebaluaziorako Batzordearen 
lana bultzatzea, eta ebaluazio akordioak betet-
zen direla gainbegiratzea.

- Nafarroa Artxiboak ataria sustatzea eta egune-
ratzea.

- Foru Komunitateko Administrazioak kudeatzen 
dituen agiriak gordetzeko eta kontsultatzeko 
egutegia eguneraturik edukitzea.

- Informazioa eskuratzeko bidea erraztea, datuen 
babesa bermatuz, indarra duen legediaren ara-
bera.

- Dokumentazio historikoa Foru Komunitateko 
Administrazioaren Artxibotik Nafarroako Erre-
ge Artxibo Nagusira transferitzea.

- Foru Komunitateko Administrazioaren ku-
deaketa elektronikoan Artxibo Digitala ezartzea 
sustatzea.

- Etengabeko prestakuntzarako programak di-
seinatu eta sustatzea administrazio publikoe-
tako artxibo eta dokumentuen ardura duten 
langileentzat.

- Atalaren jardueren urteko txostena erredaktat-
zea, eta bere zerbitzu-karta mantentzea.

- Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Zer-
bitzuko zuzendaritzarekin lankidetzan aritzea 
eginkizunak betetzean.

- Bestelako eginkizunak, indarra duten xedape-
nek esleitzen dizkiotenak edo helburuak egoki 
betetzeko agintzen ahal zaizkionak.
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Foru Komunitateko Administrazioaren Artxi-
boaren egoitza XX. mendeko 70eko hamarkadan 
eraikitako Superser lantegi zaharrean dago. Le-
kuaren egitura eta egoera ez ziren egokiak, zain-
dutako dokumentu kopuru handiak, teknologia 
berrien ezarpenak, eta bereziki, bertan egindako 
kontsulta kopurua izugarri handitu izanak eskat-
zen zutenari erantzuteko. Instalazioak hobetzeko 
zenbait aukera aztertu ziren, tartean, beste kul-
tura zerbitzu batzuekin partekatutako eraikin bat 
egitea ere.  Hala ere, urgentzia ikusita, zeuden 
guneak egokitzearen alde egin zen, etorkizunean 
munta handiagoko lanak egitea baztertu gabe.

DESKRIBAPENA

2018an erabiltzaileen kontsultarako, teknikarien 
lanerako, digitalizatze prozesuetarako eta bilera 
gela izateko lekuak egokitu ondoren, 2019an Sai-
lkapen aretoa prestatu da, eta han ari da kontra-
tatutako enpresa; formatu handietarako eskaner 
bat ere erosi da, lan horretarako. 

Bilera gela ere hobetu da, ukipen-pantaila batez 
hornituta, aurkezpenak edo bideokonferentziak 
errazteko.

1. ERABILERA PUBLIKOA DUTEN GUNEAK EGOKITZEA
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Gainera, 2019an eraikinaren sarrera ere apaindu 
da, panelak eta Artxiboaren anagrama berria ja-
rrita.

Laneko arriskuen ebaluazioan atzemandako hut-
suneak zuzentzeko lanak ere egin dira: artxiboko 
bulegoak eta biltegia bereizi dira, pladurezko hor-
ma batez, 4 plakaz eta H egitura batez indartua, 
EI-120 erakoa, eta ate su-ebakitzaile bat, malguki 
su-ebakitzaile batez, itxiera-hautagailu batez eta 
larrialdi egoeran irekitzeko barra batez hornitua. 
Bulegoetarako sarbidea ere atalka zatitu da, RF-
60 zurezko ate su-ebakitzaile bat jarrita. Korrido-
rean suteetarako zentral bat jarri da, eta orobat 
11 detektagailu ioniko, 15 irteera-emergentzia, 
ebakuaziorako seinaleztapena, sirena elektroniko 
bat, hautsezko 6 kiloko ABC su-itzalgailu bat eta 
CO2 su-itzalgailu bat. Azkenik, gerarazteko gai-
lua, detektagailuak, emergentziak eta sirena su-
teetarako zentralarekin konektatu dira.

HELBURUA

Lanerako eta herritarren zerbitzurako leku egokia 
erdiestea, sarrera berritzea, egoera aski txarrean 
zegoelako, eta laneko arriskuen prebentziorako 
legediak ezartzen dituen baldintzak betetzea.  

EGINDAKO JARDUERAK

Birmoldatzeko proiektuak honako lan hauek egin 
behar izatea ekarri zuen berekin:

- Altzarien kontratazioa.
- Sarrerako kartelen diseinua eta produkzioa kon-

tratatzea.

- Formatu handietarako eskanerra eta ukipen-pan-
taila erostea.

- Altzariak lekuz aldatzea.
- Ezohiko garbiketa.
- Zaharberritzeko lanen kontratazioa.
- Berritze lanak.
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Foru Komunitateko Administrazioaren Artxiboan 
gordetzen dira Nafarroako Gobernuaren gaurko 
eginkizunetan, eta orobat eskumenen eskual-
daketaren ondorioz beste administrazioetatik 
hartutako eginkizunetan, sortu eta jaso diren 
dokumentuak. 2019an aurrera jarraitu du titular-
tasun pribatuko dokumentu funtsak berreskurat-
zeko lanak, lehen eskuko ikerketa iturria baitira, 
azken urteetako memoria kolektiboa testuinguru 
egokian jartzeko.

HELBURUA

Artxiboaren instalazioak ezagutza teknikoak eta 
tresnak eskaintzea, dokumentazio partikularra 
bildu, kontserbatu, antolatu eta zabaltzeko, oso 
erraz hondatu baitaiteke, bai materialengatik, 
bai gordetzeko moduagatik. Dokumentazio hori 
alderdi politikoei, sindikatuei, eta era guztietako 
elkarte nahiz erakundeei dagokie -kultura eta ki-
rol arloetakoak, auzo elkarteak- eta orobat pert-
sona ospetsuei, familiei, enpresei, bilduma zaleei 
eta, oro har, azken aldiko gizarte nafarraren errea-
litatea dokumentatzeko baliagarriak diren doku-
mentuak edo pieza interesgarriak biltzen dituzten 
herritar guztiei.

EGINDAKO JARDUERAK

Antolatu eta deskribatu dira jasotako dohaintza 
hauek:

1. Juan Mari Feliu Dord
2. Javier Erice Cano
3. Pablo Arnedo Peral
4. Mugarik Gabe Nafarroa
5. Santa María La Real Nafarroako Etxekoandreen, 

Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Elkartea.
6. Juan Moscoso del Prado Hernández
7. Germán Sánchez Espeso

1- JUAN MARI FELIU DORD FUNTSA

Feliu Iruñean jaio zen 1942an; Eusko Basterrako 
kidea izan zen (Euskal Herriko Adiskideen Elkar-
tearen gazteen atala), EGIko zuzendaritzako kidea 
(EAJren gaztedia) eta EAJren Napar Buru Batzarre-
ko kidea ere bai, klandestinitatean, 1965etik aurre-
ra. Lapurdin egon zen erbestean, eta beste hainbat 
burkiderekin batera Mugalde eta Axular liburuden-
da-inprimategiak sortu zituen. Uharten finkatu zen 
1977tik aurrera, eta hango udaletxeko zinegotzia 
izan da EAJ, EA eta ondoren Bildu ordezkatuz.

Nafarroako mendizaletasun modernoaren aitzin-
daria izan da, eta jarduera ugari egindakoa da 
eskaladan, goi-mendian, espeleologian eta ipar 
eskian. 

Lehenbiziko dohaintza hori, batez ere, mendiza-
letasunari buruzko monografiak dira, eta beste 
hainbat aldizkari eta argitalpen ere bai, esaterako, 
Pyrenaica (1926-1935; 1973-1980), Vida Vasca 
(1955-1958), Eusko Lurra-Tierra Vasca (1971-1974), 
El Socialista (1970-1972), Fuerza Nueva (1972-

2. NAFARROAKO FUNTS GARAIKIDEEN ETA ORAINGOEN PROIEKTUA
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1975), Euzkadiko Prentsa Bulegoaren Buletina, 
Euzko Deya aldizkaria, Príncipe de Viana aldizka-
riaren hileko gehigarria, edo Diario de Navarra 
egunkariaren Nafar Izkuntzan Orria (1968-1976). 
Aipagarriak dira eman dituen hainbat argazki eta 
euskal abertzaletasunaren kantu eta ereserkiak 
jasotzen dituzten bi disko.

2- JAVIER ERICE CANO FUNTSA

Lanbidez medikua, Erice Iruñeko alkatea izan 
zen 1975eko urtarriletik, handik zortzi hilabetera 
gobernuaren dekretuz kargugabetu zuten arte. 
1977an UNAI hautagaitzaren zerrendaburu izan 
zen, eta boto gutxi batzuengatik ez zuen lortu 
eserlekua. Euskadiko Ezkerratik, Ezker Batutik eta 
Partido Democrático de la Nueva Izquierdatik iga-
ro zen, Alderdi Sozialistan sartu zen arte.

Dokumentazioa, batez ere, Unión Navarra de 
Izquierdas (UNAI) hautagaitzaren kartelez eta 
demokraziaren hasierako urteetako Nafarroako 
hauteskunde prozesuei eta jarduera politiko eta 
sozialari buruzko prentsa txostenez osatzen da. 
Gainera, alderdi politiko harenak egin zuenez, hari 

buruz gordetzen diren dokumentu aztarna eska-
setako bat da Ericeren funtsa. Dohaintza horren 
osagarri, elkarrizketa egin zitzaion, Iruñeko Uda-
laren bizitzaren protagonista izan zen gizonaren 
oroitzapenak biltzeko asmoz.

3- PABLO ARNEDO PERAL FUNTSA

Lan Ministerioko funtzionario honek gorde zuen 
dokumentu sortan jasota daude bera aritu zen 
erakundeek sortu zituzten askotariko dokumen-
tuak. Haien artean aipagarria da mugimendu sin-
dikalarekin lotutako sorta, besteak beste, Tuterako 
Patronato de Educación y Descanso delakoaren 
aktak eta eskutitzak, Boletín del Movimiento de-
lakoaren bilduma, Jurado Mixto de Hoteleros eta 
Comité Paritario de Peluquerías y Servicio de Hi-
giene erakundeen aktak, eta CCOO sindikatuan 
afiliatu zeneko dokumentu pertsonalak. Horiekin 
batera, interes bereziko funts txiki bat eman zuen, 
duen balio historikoagatik aipagarria: Radio Tude-
laren dokumentazioa.
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4- MUGARIK GABE NAFARROA FUNTSA

Haren webgunearen arabera, erakunde asan-
blearioa da, feminista, ekologista, ezkerrekoa, 
internazionalista, solidarioa eta horizontala. Ga-
rapenerako lankidetzarako Gobernuz Kanpoko 
Erakundea da, 1987an sortu zena eta Onura Pu-
blikoko adierazpena jaso zuena.

Dohaintza, batez ere, kartel, liburuxka eta aldizka-
riez osatzen da. Urte honetan digitalizatu dira, eta 

kartelak deskribatu eta testuinguruan jarri dira, 
NUPeko I-Communitas Konbenioaren baitan.

5- SANTA MARÍA LA REAL NAFARROAKO 
ETXEKOANDREEN, KONTSUMITZAILEEN ETA 
ERABILTZAILEEN ELKARTEAREN FUNTSA

Nafarroako Asociación Provincial de Amas de 
Casa de Navarra elkartea 1967ko irailaren 5ean 
sortu zen, helburu zituela etxekoandreen intere-
sen defentsa egitea eta haiendako interesekoak 
izan zitezkeen gaiak ukitzen zituzten erakunde 
ofizial edo hezkuntza erakundeekin lankidetzan 
aritzea. Ondoren, helburu horiek zabaldu eta bar-
ne hartu zituzten kontsumitzaile eta erabiltzai-
leen defentsa eta emakumearen eta haren fami-
liaren sustapena. 

Funtsak aktak, estatutuak, jarduerei buruzko txos-
tenak eta egoitzaren salerosketaren hainbat eskri-
tura jasotzen ditu, eta halaber, hainbat erakunde 
eta kontsumitzaile elkarterekiko hitzarmenak.

6- JUAN MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ 
BILDUMA 

Juan Moscoso del Prado Iruñean jaio zen 
1966an, eta lanbidez hainbat enpresatan ari-
tu da finantza aholkulari, eta irakasle ere bai, 
Carlos III.a Unibertsitatean. Politikaren arloan, 
Nafarroako Alderdi Sozialistako Eskualdeko 
Batzorde Exekutiboko kide izan zen, Diputatua 
Nafarroatik, Iruñeko alkatetzarako hautagai, 
Iruñeko Udaleko zinegotzi, eta PSOEko Batzor-
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de Exekutibo Federaleko kide, 2004tik 2016ra 
bitartean.

Bilduma osatzen dute Trantsizio garaiko 109 pe-
gatinak. Urte honetan digitalizatu eta deskribatu 
dira. 

7- GERMÁN SÁNCHEZ ESPESO FUNTSA

Iruñean 1940ko urtarrilaren 22an sortutako 
idazlearen artxibo pertsonala jasotzen du funt-
sak. 1957tik 1968ra bitartean jesuiten ordenakoa 
izan zen, eta Filosofia eta Teologia ikasketak 
egin zituen han. Zine, teoria eta telebistako tek-
nikei buruzko ikastaro asko egin ditu. Bere litera-
tur ekoizpenean aipagarria da Narciso eleberria, 
1978ko Nadal sariaren irabazlea izan baitzen. 
1985ean Plaza&Janés Nazioarteko Eleberri Sari-
rako finalista izan zen, En las alas de las maripo-
sas eleberriarekin.

Funts garaikideen proiektua ezagutarazteko, ha-
ren ardatz nagusiak azaltzen zituen liburuxka bat 
aurkeztu zen 948 Merkatua Nafarroako Arteen 
Merkatua eta Profesionalen Topagunea foroan.
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2018an aurkeztu zen Memoriadun paisaiak. Natu-
ra, Ondarea eta Kultura proiektua, ideia nagusia 
dela Artxiboak gordetzen duen dokumentazioaren 
garrantzia nabarmentzea, interesgarria izan daite-
keelako paisaia eraldatua aztertu eta bere testuin-
guruan ulertzeko, alderdi guztietatik ere.

HELBURUA

Nekazaritza paisaiak, industrialak, energetikoak, 
eraikiak, eta are duintasunik gabeko paisaiak edo 
paisaia beltzak aztertzea eta testuinguruan jart-
zea, guztiak ere giza jardueraren emaitza direlako, 

eta beraz, lanaren, teknologiaren eta aztarna ho-
rien protagonista den gizartearen ondorioak.

EGINDAKO JARDUERAK

PAISAJES EN FEMENINO

2019an, Administrazioaren Artxiboak zabalkunde 
jarduera sail bat gauzatu zituen, 2017an hasitako 
“Memoriadun paisaiak: Natura, Ondarea eta Kul-
tura” proiektuaren jarraipen gisa eta Paisajes en 
femenino izenburupean.

Aurreikusten ziren jarduketa ildoen artean aipa-
garria da Emakumezkoei eta dokumentuei buruz 
izenekoa, helburua duena Artxiboan gordetzen 
den dokumentazioa ezagutaraztea eta emaku-
mezkoen munduaren ikerketarako iturri gisa duen 
balioa nabarmentzea.

Emakumezkoei eta dokumentuei buruz testu la-
bur sorta batean gauzatu da, gaien arabera sai-
lkatuak, eta emakumeak ospe berezia lortu duen 
arloen azterketa eskaintzen dutenak. Idazki ho-
rietako bakoitzak datuak eskaintzen ditu doku-
mentu motari, testuinguruari eta edukiari buruz, 

eta haien erreprodukzioak ere bai, eta, batzuen 
kasuan, baita argazkiak ere, gai horretara hurbilt-
zeko eta egin litezkeen ikerlanen abiapuntu gisa 
baliagarriak izan daitezen. 

Testu horiek egiteko, XIX. mendearen amaieratik 
eta orain arteko emakume nafarrei buruzko iker-
keta historiko, sozial, ekonomiko eta politikoan 
ospe handia lortu duten zenbait adituren lagunt-
za izan du proiektuak.

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/0006ffbb/
nbixqycqjmjzydyqzkdvshlnjgaiqbfk/Demujeresy-
Documentos.pdf

Proiektua burutu zen 2020ko emakumearen na-
zioarteko egunaren ospakizunean. Argitaratutako 
lanak hauek izan dira:

Emprendedoras (María Teresa Sola Landa), Obre-
ras y trabajadoras (María Teresa Sola Landa), Be-
nefactoras (Javier Ilundáin Chamarro), La mujer 
en el ámbito administrativo. La velada transición 
de mecanógrafas a técnicas (Carlos Maiza Ozcoi-
di), Mujeres en la Agricultura (José Miguel Lana 
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Berasáin), Con nombre de mujer (Javier Ilundáin 
Chamarro), Oculto pero existente: testimonios del 
ocio (Francisco Javier Caspistegui), Cuidadoras y 
sanitarias (Pilar Erdozáin Azpilicueta), Maestras 
y alumnas (Reyes Berruezo, Juan José Casanova, 
Javier Ema), Vidas censuradas. El control de la 
moral pública y privada de las mujeres (Gemma 
Piérola Narvarte), Socias y asociadas (Diego Val 
Arnedo) eta Activistas (Begoña Zabala González) 
–azken hirurak 2020ko urtarrilean, otsailean eta 
martxoan-.

Aldi berean, zabalkunde kanpaina bat egin zen 
sare sozialetan, eta Nafarroako Artxiboaren eta 
Kulturaren webgunean jarri ziren argitaratutako 
testu guztiak. 

UNIBERTSITATEEN UDAKO IKASTAROAK

Paisajes en femenino: las mujeres en el punto 
de mira de la investigación ikastaroa Nafarroako 
Unibertsitate Publikoak antolatu zuen Nafarroako 
Foru Komunitatearen Administrazioaren Artxi-

boarekin lankidetzan, eta Kondestablearen jaure-
gian egin zen, irailaren 17an eta 24an eta urriaren 
1ean. 

Jardunaldiek azpimarratu zituzten ikerketa his-
toriko, sozial, juridiko nahiz sozialean emaku-
mearekin lotura duten hainbat gai, gaurkotasun 
handikoak eta askotan iturri eta informazio bide 
ezezagunak erabiltzen dituztenak. 

Ikastaro hori Administrazioaren Artxiboak eta 
“I_COMMUNITAS” institutuak sinatutako hitzar-
menaren esparruan egiten da, non helburua bai-
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ta Gizarte Zientzien ikerketa sustatzea, hala nola 
Nafarroako Kultura Ondarearen inguruko didakti-
ka eta zabalkundea.

ONDAREAREN EUROPAKO JARDUNALDIAK

Irailaren 27an Ondarearen Europako Jardunaldiak 
egin ziren “Artea eta Aisia” lelopean, eta haien 
karietara hitzaldia eman zuen, Lizarrako Parrokia-
ren Etxean, Javier Caspisteguik, De mujeres y do-
cumentos, Oculto pero existente: testimonios del 
ocio femenino saileko 6. lanaren egileak.

PAISAIA ERAIKIAK PROGRAMA

Arquitectura en papel izenburuarekin hasi zen 
Nafarroako XX. mendeko arkitektura Artxiboan 
gordetzen diren eraikuntza proiektuen bidez eza-
gutarazteko ekimena. Hilabetean behin, Artxibo 
Irekian argitaratu da arkitekturarik adierazgarrie-
naren erakusgarri bat, monografiko gisa, egilee-
tan edo aldi kronologikoetan zentratuak.

2019an argitaratu dira Eugenio Arraiza, Serapio 
Esparza eta Luis Felipe Gazteluren zenbait lan 
hautatu, hain zuzen ere, 2018an  Nafarroako Par-
lamentuaren patioan erakutsi zirenak. Proiektu 
horiek osatu dira 1938 eta 1939an Nafarroarekin 
lotura zuten eta aurrekoen garaikideak ziren hain-
bat arkitektok egindakoekin, besteak beste, Ma-
riano Arteaga Villamor, Francisco Garraus Miqueo 
eta Víctor Eusa Razquin arkitektoen lanekin.

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turis-
mo+ocio+y+cultura/Archivos/Programas/Archi-
vo+Abierto/Buscador/?Ambito=ARQUITECTU-
RA&TextoLibre=

“MEMORIADUN PAISAIAK” ARGAZKI LE-
HIAKETAREN PROGRAMA 

Bigarren ekitaldia paisaia energetikoari eskaini 
zaio. 55 lan aurkeztu ziren, eta Nafarroako Liburu-
tegi Nagusian ikusgai egon ziren, irailaren 27tik 
azaroaren 4ra. Berariazko aurrekontu atala eslei-
tua zuenez, Oinarriak zehaztu ziren, Nafarroako 
Aldizkari Ofizialean eta Culturanavarra.es atarian 
argitaratu ziren, eta hainbat prentsa ohar igorri zi-
ren. Irabazleak hauek izan ziren: 
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1. Saria, 700 euroz hornitua, Koldo Fernandez 
Gazteluren Allozko Hidroelektrikoarentzat.

2. Saria, 400 euroz hornitua, Javier Barrena Con-
trerasen 6,241509 x 1018e O Una ensoñación de 
André-Marie Ampère lanarentzat.

3. Saria, 200 euroz hornitua, HUTSA.

4. Saria, publikoak emandakoa, 200 euroz horni-
tua, Gloria Vázquez Ferrón egilearen Luz de la 
tarde lanarentzat.

DEPARTAMENTU ARTEKO LANKIDETZA

Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Pai-

saiako eta Proiektu Estrategikoetako Departa-
mentuko Paisaiaren Bulegoarekiko lankidetza.

Herri berriei buruzko testu bat prestatu zen, eta 
hainbat irudi hautatu, Arreta bereziko paisaia 
gisa, Bulego hori prestatzen ari zen Paisaia Kata-
logoan sartzeko.

NUPEKIKO LANKIDETZA HITZARMENA

Foru Komunitateko Administrazioaren Artxiboak 
eta Nafarroako Unibertsitate Publikoaren I-Com-
munitas institutuak lankidetza hitzarmena sinatu 
zuten “Memoriadun paisaiak: natura, ondarea eta 
kultura” proiektua aurrera eramateko.

Lankidetza horretan aurreikusten dira, besteak 
beste, hitzaldi informatiboak, uda ikastaroak, kon-
ferentziak, mahai inguruak, dibulgazio zientifiko-
rako jarduerak, erakusketak edo proiektuak, kultur 
jarduerak, gizartearen intereseko jardueren za-
balkundea eta interes zientifiko edo akademikoko 
sariak antolatzea.

Hitzarmen horren ondorioz egin zen Paisajes en 
femenino: las mujeres en el punto de mira de la 
investigación ikastaroa, Nafarroako Unibertsitate 
Publikoak antolatua, Nafarroako Foru Komunita-
tearen Administrazioaren Artxiboarekin lankidet-
zan; Kondestablearen jauregian egin zen, irailaren 
17an eta 24an eta urriaren 1ean.

Gainera, hitzarmen horren babesean, zerbitzu te-
knikoen kontratu bat sinatu zuten Artxiboen eta 
Dokumentu Ondarearen Zerbitzuak eta NUPek, 
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“Paisajes en femenino: tratamiento de la docu-
mentación de Mugarik Gabe” proiekturako.

253 kartel eta 81 liburuxka deskribatzea eta tes-
tuinguruan jartzea izan da lanaren ardatza.
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TUTERAKO VALLE DEL EBRO BHIREKIKO LAN-
KIDETZA HITZARMENA

Administrazioaren Artxiboak eta Tuterako Valle 
del Ebro BHIk lankidetza hitzarmena sinatu zuten 
maiatzean, ikerketa proiektuak aurrera eramateko 
“Batxilergoa I+” ikasleekin.

Hitzarmen horren xedea da erakunde sinatzaileen 
arteko lankidetza eta elkarlana sustatzea, eta oro-
bat ikerketa proiektuen garapena sustatzea eta 
lan horien emaitzen zabalkundea erraztea.

Hitzarmen hori Emakumeei eta dokumentuei 
buruz proiektuaren ondorioz sortu zen, neurri ba-
tean bat egiten duelako Valle del Ebro BHIko Ba-
txilergoa I+ ikasleentzako ikerketa gaien propo-
samen batzuekin. Ezagutzaren hainbat arlotako 
gaiak dira, besteak beste, Humanitateak, Lurraren 
eta Bizitzaren Zientziak, Teknologiak eta Ingenia-
ritzak, Kimika edo Gizarte Zientziak eta Juridikoak, 
eta helburua da ikasleei prestakuntza eskaintzea 
ikerketa, arrazoiketa eta informazioa prozesatze-
ko tekniketan, interesgarriak eta baliagarriak iza-
nen zaizkielako, ondorengo ikerlanetan.

2019-2020 ikasturtean proposatutako gai hauek 
landuko dira:

-  Huarte familia: enpresarioen hiru belaunaldi XX. 
mendeko Nafarroaren industrializazioan.

-  Zaintza teknologikoa patenteetan oinarritutako 
mugikortasun elektrikoaren arloan Nafarroan.

BISITAK/IKASTAROAK

Apirilean Francisco Indurain Helduen Unibertsitate-
ko ikasle talde batek Administrazioaren Artxiboa bi-
sitatu zuen. Ikastaroa Administrazioaren Artxiboari 
buruzko hitzaldi bat izan zen, zer den azalduz, zer 
funts gordetzen dituen, zer zerbitzu ematen dituen 
eta zer proiektu garatzen dituen, eta ondoren bisita 
bat Artxiboaren instalazioetan barna.

Jarduera hori bera gauzatu zen azaroan, Osasun 
Mentaleko lagun talde batekin.

4. DIDAKTIKA PROGRAMA
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2015ean, Administrazio prozedurari buruzko eta 
Araubide Juridikoari buruzko 39. eta 40. legeek 
administrazio publikoak beren prozedurak espe-
diente elektronikoak eratuz tramitatzera behartu 
zituzten, eta Artxibo Elektroniko Bakarra izatera, 
bertan dokumentuak gordetzeko beren bizi ziklo 
osoan. Foru Komunitateko Administrazioak, 2011z 
geroztik, Artxibo Elektroniko segurua dauka, ADi 
izenekoa, baina tramitazio tresnak legearen es-
kakizun berrietara egokitu behar ditu. 2016an 
lantalde bat eratu zen, AdEle izenekoa (Adminis-
trazio Elektronikoa), konponbidea eman nahirik 
tramitazio tresnen txertaketak, artxibo digitalak 
eta beste administrazioekiko nahitaezko elkarre-
ragingarritasunak ekarritako arazoei.

DESKRIBAPENA

Dokumentu Ondarea Kudeatzeko Atalak AdEle 
lantaldean parte hartzen du, bereziki hiru azpital-
detan: Prozeduren Katalogoa; digitalizazio ziurta-
tuaren modulua eta ADi (artxibo digitala).

Gainera, zuzenean engaiaturik dago Ogasunaren 
eta Administrazio Publikoen Ministerioak doku-
mentu eta espediente elektronikoaren problema-

tikari heltzeko eta Administrazio Publiko guztien 
elkarreragingarritasuna sendotzeko bulkaturiko 
lantaldeetan. 

HELBURUA

Programa honen helburua da tramitazio bat lort-
zea % 100 elektronikoa eta % 100 elkarreragin-
garria, bere bizi ziklo osoan artxibo elektroniko 
seguru batean gordeko dena. Dokumentu Onda-
rea Kudeatzeko Atalak 50.000 euroko ekarpena 
egin dio Informatikaren, Telekomunikazioen eta 
Berrikuntza Publikoaren Zuzendaritza Nagusiari 
(DGIPIT), dokumentu elektronikoak kudeatzeko 
sistemak eta tresnak integratzeko egin beharreko 
gastuei aurre egiteko.

PARTE-HARTZE ZUZENA

Lankidetza estua Telekomunikazio eta Digitalizat-
ze Zuzendaritza Nagusiarekin:

- 1.627 prozeduraren dokumentu sailen sailkapen 
kodeari dagokion datua betetzea.

- Bideragarritasun txostena artxiboko tresna bes-
te zenbait aplikaziorekin integratzeari buruz, 
esaterako espedienteen tramitatzailearekin eta 
artxibo digitalarekin (ADi).

3.3.3 JARDUEREN EGITARAUAK
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Artxibo Garaikidearen Atalaren eginkizunak dira 
Administrazioaren artxiboa kudeatzea, Nafarroako 
Foru Komunitatearen Administrazioaren Artxibo Sis-
temaren funtzionamendua zaintzea, eta dokumen-
tuen kudeaketarako irizpideak ezartzea bulegoetako 
artxiboetan eta artxibo zentraletan, haien aplikazioa 
gainbegiratuz. Hartara, Artxibo eta Dokumentuei 
buruzko 12/2007 Foru Legeak esleitzen dion egin-
kizuna da, administrazio unitateetan tramitazioa 
amaitu ondoren sortzen den dokumentazioa jasot-
zea, eta kontserbazio eta irisgarritasun egokia ber-
matzen duten artxibo irizpideekin tratatzea.

DESKRIBAPENA

Laguntza programen xedea da administrazio uni-
tateek manatu zaizkien jardueretan aritzean sort-
zen dituzten dokumentuak era egokian antolatu, 
zaindu, tratatu eta eskura jartzeko balio duten 
printzipio metodologikoak, teknikak eta tresnak 
definitzea, ezartzea eta ebaluatzea, haien data 
edo euskarri materiala edozein direla ere.

HELBURUA

Helburu nagusia da administrazio unitateei eta 
artxibo nagusiei ematea unitate horiek beren 
eginkizunak betetzean sortutako dokumentue-
tako informazioa kudeatzeko, zaintzeko, trans-
feritzeko eta berreskuratzeko behar diren artxibo 
irizpideak.

EGINDAKO JARDUERAK

TRANSFERENTZIEN KUDEAKETA

1. Transferentzien ondoriozko diru sarrerak

3.3.3 JARDUEREN EGITARAUAK

6. ARTXIBO NAGUSIEI ETA TRANSFERENTZIEN KUDEAKETARI LAGUNTZEKO PROGRAMA 
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6. ARTXIBO NAGUSIEI ETA TRANSFERENTZIEN KUDEAKETARI LAGUNTZEKO PROGRAMA 

2019AN JASOTAKO INSTALAZIO UNITATEAK (DEPARTAMENTUEN ARABERA)

Eskubide sozialak: 1.679
Garapen ekonomikoa: 3.084
Landa garapena, ingurumena eta administrazioa. Toki: 1.337
Hezkuntza: 703
Ogasuna eta finantza politika: 179
Lehendakaritza, funtzio publikoa, barne eta justizia: 689
Erakunde harremanak: 103
Osasuna: 1.471

Guztira: 9.245
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6. ARTXIBO NAGUSIEI ETA TRANSFERENTZIEN KUDEAKETARI LAGUNTZEKO PROGRAMA 

2019AN JASOTAKO DOKUMENTU METROAK (DEPARTAMENTUEN ARABERA)
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Guztira: 1.164
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6. ARTXIBO NAGUSIEI ETA TRANSFERENTZIEN KUDEAKETARI LAGUNTZEKO PROGRAMA 

REGISTROS INFORMÁTICOS CARGADOS POR DEPARTAMENTOS

Eskubide sozialak: 1.775
Garapen ekonomikoa: 21.360
Landa garapena, ingurumena eta administrazioa. Toki: 7.793
Hezkuntza: 6.569
Ogasuna eta finantza politika: 372
Lehendakaritza, funtzio publikoa, barne eta justizia: 1.484
Erakunde harremanak: 581
Osasuna: 8.789

Guztira: 48.723



ARTXIBOEN ETA DOKU-
MENTU ONDAREAREN 
ZERBITZUAREN

2. Bulegoko artxiboetan eta artxibo zentraletan ar-
txibo tekniken aplikazioa koordinatzea.

3. Aholkularitza ematea prozedura eta dokumen-
tu sailei alta emateko Sailkapen Taulan.  

4. 22 sail berriren alta ematea.

5. Prestakuntza espezifikoa ematea Karlismoaren 
Museoaren ardura duen pertsonari, Artxiboa 
kudeatzeko sistemaren aplikazioaren erabile-
rari buruz (Archidocweb).

6. Artxiboa kudeatzeko sistemaren (Archidocweb) 
gordailuak diseinatzea, ekipamendu berriak 
erosi ahala (2 apalategi atal eta 3 planero).

SOZIETATE PUBLIKOAK

Nafarroako Gobernuaren sozietate publikoent-
zako Kontzentrazio Artxibo bat eta Dokumentuen 
eta Artxiboen Kudeaketarako Sistema bat sortze-
ko proiektuan parte hartzea.

Urritik aurrera, lana aurrera eramateko gaitasun 
profesionalaren arloetan aritzeko behar adinako 
ezagutza eskaintzeko asmoz, izendatu den pert-
sonak prestakuntza teorikoa hartzen du Artxi-
boan, eta haren jarraipen pertsonala egiten du 
Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Zerbitzuko 
zuzendariak, eta zuzeneko tutoretza egiten dio 
Nafarroako Artxibo Garaikidearen Ataleko aditu 
batek.

3.3.3 JARDUEREN EGITARAUAK

6. ARTXIBO NAGUSIEI ETA TRANSFERENTZIEN KUDEAKETARI LAGUNTZEKO PROGRAMA 



ARTXIBOEN ETA DOKU-
MENTU ONDAREAREN 
ZERBITZUAREN

Antolaketa eta deskribapenerako programak 
dokumentuen kudeaketari eta artxibatzeari da-
gozkion artxibogintzako eginkizun nagusiak 
biltzen ditu.  Funtsezko eginkizuna da, haren in-
guruan ardazten baitira Administrazioaren Artxi-
boaren ekintza guztiak: dokumentazioa jasotzeko 
estrategiak, gordailuen kontrola, instalatzeko eta 
zaintzeko arauak euskarrien arabera, sailak iden-
tifikatzea, funtsen sailkapena, dokumentuen eba-
luazioa, ezabatzeko eta eskura izateko arauak, 
deskribapen plana eta zabalkunde programak.

HELBURUA

Antolaketa eta deskribapenerako programaren 
helburu nagusia da Artxiboan gordetzen den doku-
mentazio guztia kontrolatuta izatea, bera lehen-
goratzeko behar diren tresna guztiez hornitzea eta 
herritarren zerbitzuan jartzea, kasu bakoitzean inda-
rrean dagoen araudiaren arabera. Artxiboko langile 
guztiak engaiaturik daude ekintza hauen diseinuan 
eta gauzatzean. Hala ere, ezinezkoa denez guztiak 
geure baliabideak erabiliz betetzea, beharrezkoa da 
enpresa espezializatuen kontratazioari heltzea eza-
rritako xedeak bete ahal izateko.

EGINDAKO JARDUERAK

Programa horri dagokionez, jarduera hauek egin 
ditu Nafarroako Artxibo Garaikidearen Atalak:

3.3.3 JARDUEREN EGITARAUAK

7. ADMINISTRAZIOAREN ARTXIBOA ANTOLATZEKO ETA DESKRIBATZEKO PROGRAMA



ARTXIBOEN ETA DOKU-
MENTU ONDAREAREN 
ZERBITZUAREN

3.3.3 JARDUEREN EGITARAUAK

7. ADMINISTRAZIOAREN ARTXIBOA ANTOLATZEKO ETA DESKRIBATZEKO PROGRAMA

Transferentzien antolaketa

Kontrol Baimenduko Erakundeen (OCA) industria segurtasuneko instalazioen espedienteen deskribapena

TRANSFERENTZIAK KAXAK  ERREGISTROAK METROAK  

Eskubide sozialak 1679 1775 210

Garapen Ekonomikoa 3084 21360 394

Landa Garapena, Ingurumena eta Toki Administrazioa 1337 7793 167

Hezkuntza 703 6569 88

Ogasuna eta Finantza Politika 179 372 22

Lehendakaritza, Funtzio Publikoa, Barnea eta Justizia 689 1484 86

Erakunde harremanak 103 581 13

Osasuna 1471 8787 184

GUZTIRA 9245 48723 1164

KAXA BERRIKUSIAK ERREGISTROAK  KAXAK METROAK 

2018/049: Kontrol Baimenduko Erakundea OCA APPLUS 158 50 6,25

2018/051: Kontrol Baimenduko Erakundea OCA ECA 124 95 11,86

2018/053: ICP  (BT) 428 285 35,63

2018/055: INGEIN (CC) 201 67 8,37

2018/056: CONCERTI (BT) 8 5 0,63

2018/063: Kontrol Baimenduko Erakundea OCA TÜV Rheinland 120 66 8,25

2019/001: INGEIN (BT) 411 185 23,11

2019/009: INGEIN (BT eta CC) 365 168 21

KAXA BERRIKUSIAK GUZTIRA 1815 921 115,1

Segurtasun industrialaren katalogazioa 1674 espediente



ARTXIBOEN ETA DOKU-
MENTU ONDAREAREN 
ZERBITZUAREN

3.3.3 JARDUEREN EGITARAUAK

7. ADMINISTRAZIOAREN ARTXIBOA ANTOLATZEKO ETA DESKRIBATZEKO PROGRAMA

Industria Erregistroko espedienteen berrikuspena

Etxebizitza espedienteen berrikuspena

DOKUMENTAZIOA ERREGISTROAK  KAXAK METROAK 

Industria Erregistroko espedienteak 3700 288 36

DOKUMENTAZIOA ERREGISTROAK KAXAK METROAK 

Sustapen publikoko etxebizitzak: 1983-1991 urteak 67 60 7,5

Babes ofizialeko etxebizitzak 30 9 1,125

Prezio tasatuko etxebizitza 72 45 5,625

Etxebizitza libreko espedienteak 23 9 1,125

Itunpeko etxebizitza publikoen espedienteak 13 13 1,625

Babes ofizialeko etxebizitzak: 1986-1999 urteak 2793 1614 201,75

Etxebizitza libreko espedienteak: 1985-1992 urteak 3842 1476 184,5

GUZTIRA 6840 3226 403,25



ARTXIBOEN ETA DOKU-
MENTU ONDAREAREN 
ZERBITZUAREN

3.3.3 JARDUEREN EGITARAUAK

San Frantzisko Eskoletako dokumentazioa 
antolatzea eta Ikastetxeen sailkapen koadroa 
egitea

7. ADMINISTRAZIOAREN ARTXIBOA ANTOLATZEKO ETA DESKRIBATZEKO PROGRAMA

Dohaintza partikularren inbentarioa 

BD Acces bat diseinatzea funts pribatuen deskribapenerako

Juan Mari Feliu Dord 31 instalazio-unitate

Javier Erice Cano 14 instalazio-unitate

Pablo Arnedo Peral 16 instalazio-unitate

Asociación Provincial de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios 3 instalazio-unitate

Germán Sánchez Espeso 48 instalazio-unitate

Ismael Otazu Murguialday 20 instalazio-unitate

Osotara 132 instalazio-unitate



ARTXIBOEN ETA DOKU-
MENTU ONDAREAREN 
ZERBITZUAREN

DESKRIBAPENA

Foru Komunitateko Administrazioaren Artxiboak 
10.000 alez osatutako funts bibliografiko bat du, 
eta ale horietako gehienak administrazio unita-
teetatik transferituta iritsi dira. Funts bibliografi-
koa katalogatu behar da, Nafarroako Liburutegi 
Publikoen Sarean erabiltzen den Absysnet tresna-
rekin. Artxiboko Liburutegiaren aholkularitza tek-
nikoa dugu (Nafarroako Artxibo Nagusia eta Foru 
Komunitateko Administrazioaren Artxiboa), funts 
bibliografikoa antolatzeko behar diren irizpideak 
ezartzeko.

HELBURUA

Gordetzen diren ale guztiak kontrolatzea da Ad-
ministrazioaren Artxiboko Liburutegiko kataloga-
zio programaren helburu nagusia. Eskuratutako 
nobedadeen katalogazioa bere baliabideak erabi-
liz egiten du, baina unitateetatik eskualdatutako 
aleen kopuru gaitza dela eta, ezin saihestuzko 
premia da enpresa espezializatuen laguntza kon-
tratatzea Legegintzako Liburutegiko katalogoa 
eguneratzeko. 

EGINDAKO JARDUERAK

Programa horri dagokionez, jarduera hauek egin 
ditu Nafarroako Artxibo Garaikidearen Atalak:

- Katalogazio kanpainarako aleen aukeraketa, 
lehentasuna emanda arkitekturarekin, etxebizit-
zarekin eta hirigintzarekin zerikusia duten gaiei.

- Aleak alderatzea, bikoiztuak galarazteko.

- Bildumak eta aldizkariak bateratzea, Nafa-
rroako Gobernuko Aholkularitza Juridikoko 
liburutegitik etorritako aleak birkokatzea eta 
instalatzea.

- Absysneten katalogatzea Arnedo Peralen eta 
Juan Mari Feliuren dohaintzetako liburuak, eta 
Legegintza Liburutegitik eta Liburutegi  Garaiki-
detik iritsitakoak ere bai.

- Acces Datu Base bat osatzea etiketak prestatze-
ko eta inprimatzeko.

3.3.3 JARDUEREN EGITARAUAK

8. LEGEGINTZAKO LIBURUTEGIA KATALOGATZEKO PROGRAMA



ARTXIBOEN ETA DOKU-
MENTU ONDAREAREN 
ZERBITZUAREN

2006an foru dekretu baten bidez onetsi zen 
Dokumentuen Ebaluaziorako Batzordearen osae-
ra, antolaketa eta funtzionamendua. Seigarren 
artikuluak xedatzen du Administrazioaren Artxi-
boa kudeatzeko ardura duen Ataleko burua iza-
nen dela batzorde horretako idazkaria. Ondorioz, 
eta 273/2019 Foru Dekretuarekin bat, Nafarroako 
Artxibo Garaikidearen Atalari dagokio Dokumen-
tuen Ebaluaziorako Batzordearen lana bultzatzea 
eta ebaluazioko akordioak betetzen diren gainbe-
giratzea.

DESKRIBAPENA

Eginkizun hori betez, Artxibo Garaikidearen Ata-
lak prestatzen ditu Dokumentuen Ebaluaziorako 
Batzordeari aurkezten zaizkion espedienteak, ka-
suan kasuko erabaki eta ebazpenak zuzen betet-
zen diren begiratzen du, eta batzorde horren bi-
lkura arrunt nahiz berezien deialdiak egiten ditu, 
batzordekideak izendatzen ditu, eta dokumenta-
zioa prestatzen eta aktak idazten ditu.

HELBURUA

Dokumentuen Ebaluaziorako Batzordearen hel-
buru nagusia da zehaztea zein dokumentuk osa-
tu behar duten Nafarroako Dokumentu Onda-
rea eta zein izan behar diren dokumentu horiek 
eskura izateko arauak. Irizpide horiek ezartzen 
dira dokumentazioaren ezaugarri berezko edo 
azaleko ezaugarriak, dagokion araudia eta edu-
ki informatiboa. Dokumentuen Ebaluaziorako 
Batzordeak hartzen dituen erabakiak artxiboen 
arloan eskumena duen zuzendaritza nagusiaren 
ebazpen bidez hartzen dira eta Nafarroako Aldi-
zkari Ofizialean argitaratzen, interesdun guztiek 
jakin eta bete ditzaten.

EGINDAKO JARDUERAK

Programa horri dagokionez, jarduera hauek egin 
ditu Nafarroako Artxibo Garaikidearen Atalak:

- Ikastetxeei (Hezkuntza Departamentua) dagoz-
kien dokumentu sailak ebaluatzeko inprimakiak 
prestatzea.

- Nafarroako Administrazio Auzitegiaren aurrean 
jarritako gora jotzeko errekurtsoetan dauden 
dokumentu motak aztertzea.

- Toki erakundeetako zerga bilketari dagozkion 
sailak aztertzeko eta identifikatzeko lantalde 
bat eratzea.

- Nafarroako Toki Entitateek kudeaturiko 20 
dokumentu sail identifikatzea eta aztertzea.

- Dokumentuen ebaluaziorako 20 inprimaki pres-
tatzea.

- Araudi espezifikoa aztertzea zerbitzu juridikoe-
kin, eta kontserbatzeko eta sarbidea izateko 
epeak ezartzea.

- Prozesuari buruzko txosten bat egitea, Nafa-
rroako Udalen eta Kontzejuen Elkarteak zabal 
dezan Toki Entitateetara.

3.3.3 JARDUEREN EGITARAUAK

9. DOKUMENTUEN EBALUAZIO PROGRAMA



ARTXIBOEN ETA DOKU-
MENTU ONDAREAREN 
ZERBITZUAREN

Kontserbazio arauak erabaki ondoren, Adminis-
trazioaren Artxiboa dokumentazioa ezabatzera 
behartuta dago, kontuan hartuta ebaluazio bat-
zordeak dokumentu sail bakoitzerako erabakitako 
epeak.  Horretarako, honako hauek egin behar dira: 
ezabatzen ahal den dokumentazioa aukeratzea, 
unitateak eta epeak alderatzea, ezabatze segurua, 
aktak egitea suntsitze agiriarekin.

HELBURUA

Ekintza horren helburu nagusia da dokumentuak 
ebaluatzeko batzordeak onetsitako kontserbazio 
arauak betetzea, dokumentu ondarearen kontser-
bazioa bermatzea eta bigarren mailako baliorik ez 
duen dokumentazioa ezabatzea. Gainera, ezabat-
ze horren ondorioz espazioa liberatzen da, doku-
mentu berriak sartzeko eta dokumentu gordailuak 
era egokian kudeatzeko.

EGINDAKO JARDUERAK

3.775 artxibo kaxaren ezabatze segurua eta ziur-
tatua egin da.

3.3.3 JARDUEREN EGITARAUAK

10. AUKERATZEKO ETA EZABATZEKO PROGRAMA: “ARTXIBO IRAUNKORRA”



ARTXIBOEN ETA DOKU-
MENTU ONDAREAREN 
ZERBITZUAREN

Atalak, 2012an, aplikazio bat abiarazi zuen doku-
mentuen web kontsultarako: “Artxibo Irekia”. Tres-
na horretara sartzeko bidea Nafarroa Artxiboak 
Atarian hasten da, eta une horretatik aitzina auke-
ra dago bai Administrazioaren Artxiboan bai Na-
farroako Errege Artxibo Nagusian gordetzen diren 
dokumentu multzo edo sailak zabaltzeko. Gehie-
netan, deskribapenak dokumentuen irudi digitali-
zatua dakar berekin, baina batzuetan hori ez da po-
sible izaten, eta dokumentuen deskribapena baizik 
ez dago eskura.

HELBURUA

Administrazioaren Artxiboan gordetzen den 
dokumentazioa hedatzea eta haren balioa nabar-
mentzea, ikerketarako iturri den aldetik. Doku-
mentuaren kontserbazio fisikoa babestea, for-
matu handikoa eta manipulatzen zaila denean. 
Herritarrari erraztea dokumentuen kontsulta eta 
kopien eskurapena.  Zerbitzu publikoa hobetzea.

EGINDAKO JARDUERAK

Programa honi dagokionez, jarduera hauek egin 
ditu Artxibo Garaikidearen Atalak:

- Arraiza, Gaztelu eta Esparza arkitektoei eta 1937tik 
1940ra bitartean lanean aritu ziren beste hain-
bat arkitektori dagozkien eta Etxebizitza Zerbit-
zutik iritsi ziren 3279 obra proiekturen artxibo 
tratamendua.

- Bi sailetan sailkatzea: etxebizitza librea eta etxe-
bizitza babestua.

- Planoen banakako deskribapena, eraikin bakoit-
zaren katastro partzelari buruzko erreferentzia-
rekin.

- 3279 eraikin plano, 553 kartel politiko eta 110 pe-
gatina digitalizatzea.

- Prentsa historikoa digitalizatzea (Nafarroako Al-
dizkari Ofiziala 1875-1976).

- Industria Erregistroko I. liburua (1939-1962) di-
gitalizatzea.

- Artxibo Irekian argitaratzea 436 plano ARKITEKTU-
RA etiketaren pean.

3.3.3 JARDUEREN EGITARAUAK

11. ARTXIBO IREKIAN ZABALTZEKO ETA ARGITARATZEKO PROGRAMA



ARTXIBOEN ETA DOKU-
MENTU ONDAREAREN 
ZERBITZUAREN

Artxiboei eta Dokumentuei buruzko 12/2007 Foru 
Legeak 26. artikuluan Administrazioaren Artxi-
boaren eginkizunak ezartzen ditu, eta besteak 
beste, hauek dira azpimarragarriak:

- Dokumentuak sortu zituzten unitateei dokumen-
tu horiek kontsultatzeko eta maileguan hartzeko 
aukera bermatzea.

- Dokumentuak herritarren eta interesdunen es-
kura jartzea, kasuan-kasuan aplikatu behar den 
araudiarekin bat. 

- Dokumentazioaren tratamendu teknikoa egitea, 
egoki kudeatzeko, kontserbatzeko eta eskurat-
zeko.

Horren ondorioz, Administrazioaren Artxiboak 
prozesu batzuk abiarazi ditu kontsulta, mailegu, 
erreprografia digital eta hedapen zerbitzua ho-
betzeko.

DESKRIBAPENA

Edukien arabera dokumentuen eskuragarritasun 
nolakoa den, horrek baldintzatuko du kontsulta 
eta maileguen zerbitzuaren kudeaketa. Beharko da 

dokumentazio hori eskuratzeko baimena formali-
zatu, hiru kasu hauetan emanen dena: sarbide guz-
tiendako irekia denean informazio publikoa edu-
kitzeagatik; eskatzailea interesduna denean, edo 
eskaria dokumentazio hori sortu duen unitatearena 
denean. Tresna informatikoaren bidez tramitatuko 
da azken aukera hori, aitzinetik dokumentu sail 
bakoitzari erabiltzaile/profilak esleituta.

Espedienteen kontsulta eta mailegu prozesuaren 
tramitazioak urrats segida bat behar du, sarbi-
dea izateko eskubidea, datuen babesa eta haren 
trazabilitatea bermatzeko. Ezagutza Korporati-
boaren Kudeaketako atarian eta Nafarroako Ata-
rian (Artxiboak) zehazten da zein diren eskaera 
bat web aplikazio informatiko baten bitartez (bar-
ne erabiltzaileendako soilik) nahiz bertatik bertara 
egiteko behar diren baldintza eta inprimaki guz-
tiak. Jatorrizkoen maileguak barne erabiltzaileen 
eskura baizik ez dago, eta horretarako espediente 
bakoitzaren eskaera zerbitzuaren titularrak behar 
bezala sinaturik eta zigilaturik.

HELBURUA

Zerbitzua optimizatzea deskribapenak hobetuta, 
bilaketak errentagarriak izan daitezen, kopiak di-

gitalizazio prozesuen bidez ematea eta parteka-
tutako gordailuekiko lotura bidez bidaltzea, eduki 
informatiboak erabilera hori murrizten ez badu, 
eta dokumentuak zientzia eta kultura ikerketarako 
informazio iturri moduan erabiltzera bultzatzea.

EGINDAKO JARDUERAK

Programa horri dagokionez, jarduera hauek egin 
ditu Nafarroako Artxibo Garaikidearen Atalak:

- Kontsulta zerbitzuak:
 Barneko nahiz kanpoko 4.469 eta bideratutako 5
 % 33,38 kanpokoak 

- Jatorrizkoak mailegatzea:
 161 zerbitzu (kontsulta guztien % 2,1).

Mailegu gutxiago izan da barneko sarbide gisa.

- Kopiagintza 
 113.863 irudi digitalizatu dira erabiltzaileen zer-

bitzurako.
 Dokumentuen fotokopiak: 3.462 kopia

Irudi digitala nagusitu da kopiatzeko sistema mo-
duan.

3.3.3 JARDUEREN EGITARAUAK

12. ARTXIBOKO DOKUMENTUAK ESKURATZEKO ETA ERABILTZEKO PROGRAMA



ARTXIBOEN ETA DOKU-
MENTU ONDAREAREN 
ZERBITZUAREN

 Biltoki partekatuen (Dropbox) erabilera finkatu 
da, 151 zerbitzu.

- Erreprografiek ekarritako diru sarrerak:
 8.931,30 euro. 

 Transferentzia edo ordainketa-gutun bidez egin-
dako ordainketak orokortu dira, eskudirutan 
egindakoak erreprografien ekarpenen % 6,2 bes-
terik ez direlarik.

- Kontsultak generoaren arabera:
 Guztien % 33,38 emakumezkoak dira.
 Kanpo kontsulten % 18,70 gizonezkoenak dira.
 Barne kontsulten % 19,60 emakumezkoenak 

dira.

Eskaera gehien duen dokumentazioak aurreko ur-
teetako joerari eusten dio (ikus grafikoa), eta ho-
rrek deskribapena hobetzeko aukera ematen du.

3.3.3 JARDUEREN EGITARAUAK

12. ARTXIBOKO DOKUMENTUAK ESKURATZEKO ETA ERABILTZEKO PROGRAMA

ZUZENDARITZA NAGUSIAK KONTSULTA KOPURUA

GENERO EKINTZA 10

ADMINISTRAZIO OROKORRA ETA ANTOLAKETA 144

KANPO HARREMANAK, ORDEZKARITZA ETA PROTOKOLOA 1

GIZA BALIABIDEEN KUDEAKETA 26

BALIABIDE EKONOMIKOEN KUDEAKETA 27

ONDASUN HIGIGARRIEN KUDEAKETA 0

ONDASUN HIGIEZINEN KUDEAKETA 29

ENPRESA ONDARE PUBLIKOAREN KUDEAKETA 0

LAGUNTZA JURIDIKOA 13

HIZKUNTZA POLITIKA 0

INKLUSA 303

BARNE POLITIKA 0

JUSTIZIA 2

HERRITARREN SEGURTASUNA ETA BABES ZIBILA 26

POLITIKA EKONOMIKO ETA FINANTZARIOAREN  ANTOLAKETA 0

TRIBUTU-KUDEAKETA 1610

ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN ZERBITZURA DAUDEN LANGILEEN PRESTAKUNTZA 5

TOKI ADMINISTRAZIOA 249

HEZKUNTZA 398

KULTURA 28



ARTXIBOEN ETA DOKU-
MENTU ONDAREAREN 
ZERBITZUAREN

3.3.3 JARDUEREN EGITARAUAK

12. ARTXIBOKO DOKUMENTUAK ESKURATZEKO ETA ERABILTZEKO PROGRAMA

ZUZENDARITZA NAGUSIAK KONTSULTA KOPURUA

TURISMOA 1

INGURUMENA 534

LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA 227

ETXEBIZITZA 811

INDUSTRIA 2259

MERKATARITZA 4

LANA 353

LANDA SUSTAPENA 42

GIZARTE POLITIKAK 13

KIROLA 48

HERRI LANAK 47

GARRAIOA ETA KOMUNIKAZIOAK 9

MERKATUEN KONTROLA ETA KONTSUMOAREN SUSTAPENA 0

GAZTERIAREN ARLOKO POLITIKAK 1

TELEKOMUNIKAZIOAK / IKUS-ENTZUNEZKO KOMUNIKAZIOA 0

PLANOAK ETA AIRETIKO ARGAZKIAK 14

OSASUNA 303

BESTE BATZUK 117

FUNTS GARAIKIDEAK 12

GUZTIRA 7666



ARTXIBOEN ETA DOKU-
MENTU ONDAREAREN 
ZERBITZUAREN

3.3.3 JARDUEREN EGITARAUAK

12. ARTXIBOKO DOKUMENTUAK ESKURATZEKO ETA ERABILTZEKO PROGRAMA

2019AN KONTSULTATUTAKO UNITATEAK

Kontsultatutako unitateak guztira: 7.666
Kontsulta kopurua: 4.474
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3.3.3 JARDUEREN EGITARAUAK

12. ARTXIBOKO DOKUMENTUAK ESKURATZEKO ETA ERABILTZEKO PROGRAMA

MAILEGUAN EMANDAKO UNITATEAK. 2019. URTEA

Ingurumena: 71
Etxebizitza: 43
Lana: 33
Herri lanak: 22
Landa Sustapena: 7
Beste batzuk: 9

Maileguan emandako unitateak guztira: 185
Mailegu kopurua: 161
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3.3.4 GASTUAK ETA INBERTSIOAK

Funtsak deskribatzea eta digitalizatzea 157. 751, 39

Dokumentazioa antolatzea eta deskribatzea 100.000,00

Funtsak digitalizatzea 42.525,96

Legegintzako Liburutegiaren eta Liburutegi Garaikidearen katalogazioa 17.225,43

“Memoriadun paisaiak” Argazki Lehiaketaren II. Saria 1. 500,00

Dokumentazioa lekualdatzea 162 ,74

Erakusketak eta zabalkunde jarduerak 8. 757,55

Ezabatze ziurtatua 2. 820,84

Argia eta berokuntza 14. 022,50

Administrazioaren Artxiboa mantentzea 15. 188,96

Obrak eta instalazioak Administrazioaren Artxiboan 73. 000,00

Ekipamendua eta altzariak 22. 123,45

Artxiboa informatizatzea 18. 316,38
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3.3.5 ERRONKA NAGUSIAK

Hona hemen etorkizunerako erronka nagusiak, 
Artxibo Garaikidearen Atalaren jardueraren ikus-
pegitik:

- Administrazioaren Artxiboaren bilakaera kont-
zeptuala, Nafarroako Artxibo Garaikidea hel-
buru.

- Artxiboaren funtsak eta zerbitzuak ezagutaraz-

tea eta balioestea, bai Administrazioan bertan, 
bai herritarren artean ere.

- Funts garaikideen eta gaurkoen dohaintza pri-
batuak sustatzea, Nafarroako oroimen sozial eta 
kolektiboa gordetzeko eta zabaltzeko.

- Foru Komunitateko Administrazioak sortzen di-
tuen dokumentu elektronikoak aisetasunez be-

reganatzeko eta beren bizialdi osoan kudeatze-
ko behar diren baldintzak ezartzea.

- Dokumentu ondarea herritarraren eskura jartze-
ko erraztasunak ematea, dokumentuak digitali-
zatuz eta Artxibo Irekian argitaratuz.

- Nafarroako unibertsitateekiko eta ikastetxeekiko 
lankidetza sustatzea, kulturaren eta zientziaren 
alorreko ikerketaren pizgarri izan dadin.

- Departamentu arteko lankidetza eta zerbitzu 
eraginkorra ematea Administrazioari.

- Ikus-entzunezko formatuak eta erraz hondatu 
daitezkeen bestelako euskarriak kontserbatzea 
eta zaintzea.

- Lurralde osoko toki entitate eta kultura elkar-
teetara hurbiltzea eta lankidetza eskaintzea, 
Nafarroako historiaren alderdi garrantzitsuak 
ezagutarazteko eta haien dokumentu ebident-
zien balioa nabarmentzeko ekimenak aurrera 
eramateko.

- Nafarroako nahiz estatuko beste erakunde pu-
bliko eta pribatuekiko lankidetzarako aukerak 
identifikatzea, Nafarroako historiari eta doku-
mentu ondareari, batez ere berrienari, dagoz-
kien gaietan.
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AITZINSOLASA 

Liburutegi Zerbitzua Kultura Zuzendaritza Nagu-
sia -Vianako Printzea Erakundeko antolakuntza 
egitura bat da, Kultura eta Kirol Departamentua-
ren barnean, eta haren egitekoa Nafarroako Li-
burutegi Publikoen sistema zuzentzea, antolatzea 
eta kudeatzea da. 

2019. urtea bi legegintzaldiren arteko trantsizio 
unea da. Batetik, abian jarririko lan ildoak finkat-
zeko eta indartzeko unea da, lan ildo tinkoak izan 
daitezen albait bizkorren; eta, bestetik, legegintza 
trantsizio guztietan modu naturalean gertatzen 
den moduan, aldaketen aurrean ikuspegi estrate-
gikoa izanen du urte horrek, jarduera berrikuntza 
eta hobekuntza ildo berrietarantz orientatzeko.

XEDEA 

Nafarroako Liburutegi Sistemaren zentroak, ba-
liabideak eta zerbitzuak artikulatzea, egituratzea 
eta kohesionatzea, komunitatearen integrazio 
sozial eta kulturalerako eta herritartasunerako es-
pazioak izan daitezen.

Nafarroako Liburutegi Sistemak toki erakundee-
kin bat egin nahi du zerbitzu publiko sendo, trinko 
eta kohesionatu bat lortzeko, administrazioek 
erantzunkidetasuna oinarritzat harturik eginiko 
kudeaketaren bidez. 

Nafarroako Liburutegi Sistemak bi oinarri nagusi 
ditu, desberdinak baina osagarriak: Nafarroako 
Liburutegia eta 92 Liburutegi Publikoak. Nafa-
rroako Liburutegiaren nahia lehen mailako liburu-

tegi erreferente bihurtzea da. Hala, Nafarroako 
liburutegi publiko handiena den zentro horrek 
Nafarroako Liburutegi Nazionala izaten jarraituko 
du, baita bere zerbitzuak hobetzeko ahaleginak 
egiten ere. Liburutegi Publikoek honako hau dute 
xede: herritarrak elkarrengana hurbiltzeko gune 
eta integrazioa eta elkarreragina sustatzeko es-
pazio sozial bihurtzea; eta hori bultzatzeko, beha-
rrezkoa da baliabideen eta informazio, trebakunt-
za eta aisialdi zerbitzuen eskaintza egokia izatea. 

HELBURUAK  

2015-2019 aldirako zehaztu dugun Ekintza Plana-
ren barnean, hauek dira 2019rako ezarririko hel-
buruak:

4.1 LIBURUTEGI ZERBITZUA 
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· Giza baliabideak kudeatzea; prestakuntza ekint-
zak antolatzea; eta lan ongizaterako prebentzio 
neurriak hartzea.

· Liburutegietarako berariazko ordutegi proposa-
mena gauzatzea.

· Liburutegien ordutegia zabaltzea, eskuragarri 
dauden baliabideen neurrian. 

· Landa inguruneetako liburutegi zerbitzuak 
finkatzea.

· Liburutegien konektagarritasuna hobetzea, Na-
farroako Gobernuaren Banda Zabalaren Pla-
nean txertaturik.

· Informazio baliabideak gehitzea eta dibertsifi-
katzea, batez ere formatu digitalean. 

· Liburutegien arteko mailegu zerbitzua areagot-
zea eta finkatzea lurralde osoan.

· Ondare bibliografikoa eta filmografikoa zaindu 
eta zabaltzea, arreta berezia jarriz Nafarroako 
Liburutegi Digitalaren garapenean.

· Liburutegiek gizarteari ematen dioten zerbitzua 
aditzera eman eta ikusgarri egitea, ekitaldiak eta 
jarduerak antolatuz.

EGITURA ORGANIKOA

Liburutegi Zerbitzua Kultura eta Kirol Departa-
mentuko Vianako Printzea Erakundea-Kultura 
Zuzendaritza Nagusiari atxikirik dago. Zerbitzua-
ren egitura, osaera eta eginkizunak honako arau 
hauetan xedaturik daude:

199/2015 Foru Dekretua, irailaren 9koa, Kultura, 
Kirol eta Gazteria Departamentuaren egitura or-
ganikoa ezartzen duena. (2015eko irailaren 10eko 
181. NAO).  

38/2015 Foru Agindua, azaroaren 23koa, Kul-
tura, Kirol eta Gazteriako kontseilariak emana, 
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https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2015/181/3
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Kultura, Kirol eta Gazteria Departamentuaren 
eta Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Insti-
tutua erakunde autonomoaren egitura organi-
koa garatzen duena, bulegoen mailan. (2015eko 
abenduaren 11ko 246. NAO; hutsen zuzenketa: 
2015/12/28ko NAO). 

16/2017 FORU AGINDUA, azaroaren 6koa, Kultu-
ra, Kirol eta Gazteriako kontseilariak emana, Kul-
tura, Kirol eta Gazteriako kontseilariak azaroaren 
23an emandako 38/2015 Foru Agindua aldatzen 

duena. Foru agindu horren bidez Kultura, Kirol 
eta Gazteria Departamentuaren eta Nafarroako 
Kirolaren eta Gazteriaren Institutua erakunde au-
tonomoaren egitura organikoa garatu zen bulego 
mailan (2017ko martxoaren 9ko 48. NAO).

273/2019 FORU DEKRETUA, urriaren 30ekoa, 
zeinaren bidez ezartzen baita Kultura eta Kirol 
Departamentuaren egitura organikoa, atal mailan 
(2019ko azaroaren 7ko 220. NAO).

LIBURUTEGI ZERBITZUA 

· Liburutegi Sarearen Atala 
 Liburutegiak Koordinatzeko Bulegoa.
 Prestakuntza, Sustapen eta Hedapen Bulegoa.

· Nafarroako Liburutegiaren Atala 
 Informazio Baliabideen Bulegoa.
 Jendearentzako Zerbitzuen Bulegoa.
 Ondare Bibliografiko eta Filmografikoaren eta 

Lege Gordailuaren Bulegoa.

Nafarroako Liburutegiaren burutza merezimen-
du-lehiaketa bidez ebazten da, honako honen 
arabera:105/2018 Ebazpena, urtarrilaren 15ekoa, 
Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, 
Nafarroako Foru Komunitatearen Administrazioko 
eta haren erakunde autonomoetako atal, bulego 
eta unitate parekatuetako burutzak merezimendu 
lehiaketa bidez betetzeko deialdia onesten duena. 

4.1 LIBURUTEGI ZERBITZUA 

https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2015/246/1
https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2017/48/0/
https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2019/220/14
https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2019/220/14#Ar.22
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Nafarroako Liburutegi Publikoen Sistemak 93 
liburutegi dauzka: Nafarroako Liburutegia, sis-
temako liburutegi nagusia; eta Foru Komunita-
te osoan banaturik dauden beste 92 liburutegi. 
Nafarroako Liburutegia Iruñeko Mendebaldea 
auzoan dago, sistemako gune nagusia da, eta 
betetzen dituen eginkizun nagusiak hauek dira: 
Nafarroako ondare bibliografikoko bilduma nagu-
si eta handiena gordetzea; eta, sareko gainerako 
liburutegiei dagokienez, koordinazio eta laguntza 
eginkizunak betetzea.

Sareko liburutegiak 83 udalerritan daude eta 
Nafarroako biztanleriaren % 90 hartzen dute 
(10 herritarretik 9k liburutegi publiko bat du 
bere udalerrian). Liburutegi horietako 11 Iruñean 
daude; 21, berriz, 10.000 biztanletik goitiko uda-
lerrietan edo biztanleguneetan; 9 liburutegi, 
5.000-10.000 biztanleko herrietan; eta gaine-
rakoak (63 liburutegi), azkenik, 5.000 biztanletik 
beheitiko herrietan.

Liburutegi publikoak kudeatzeko erantzukizuna 
Nafarroako gobernuak eta udalek partekatzen 
dute. Bakoitzaren eskumenak hitzarmenen bidez 
zehazten dira, eta zehaztapenak langileen atxi-
kipenaren araberakoak dira: langileak udalaren 
mende soilik badaude, itunpeko liburutegitzat 
joko dira.  Nafarroako Liburutegia, komunitateko 

liburutegi erregionala denez, Nafarroako Gober-
nuak soilik kudeatzen du.

190 liburuzain profesional arduratzen dira Na-
farroako liburutegi publikoez (160 dira, lanaldi 
osoan lan egiten duten langileen kopuruari be-
giraturik). Sarea osatzen duten Liburutegietan, 
Nafarroako Liburutegia kanpoan utzita, batez 
beste, 1,3 profesionalek egiten dute lan liburute-
giko (lanaldi osoko langiletan zenbaturik), eta, 93 
liburutegietatik 71n, pertsona bakarrak egiten du 
lan. Langile hornidura da sarean hobetzen ahal 
den alderdietako bat. Areago, herritarren eskari 
nagusien artean dagoenean irekiera ordutegiak 
zabaltzea eta oporraldietan liburutegiak ez ixtea.

Liburutegietako azpiegiturei dagokienez, Nafa-
rroako Foru Komunitateak zerbitzu puntu bat du 
6.959 biztanleko (Estatuko batez bestekoa 9.014 
da). Liburutegi estaldurak irakurketa postu bat 
eskaintzen du 98 biztanleko eta Internetera sarbi-
dea duten erabilera publikoko ekipamendu infor-
matikoei dagokienez, kopurua 1.539 biztanleko 
ekipamendu batekoa da.

4.2 LIBURUTEGIAK, HERRITARRENTZAKO KULTURA ETA BIZIKIDETZAKO ESPAZIOAK

NAFARROAKO LIBURUTEGI 
PUBLIKOEN SISTEMA

1 
liburutegi nagusia

92
liburutegi lurraldean 
barna banaturik

6.672 irakurketa postu

190 liburuzain arduratzen dira 
zerbitzuez

Erabiltzaileentzako 416 ordenagai-
lu, interneterako sarbidea dutenak

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/76E7D3AD-1AE5-4075-A64A-29D5BD87DE56/465303/2019unaauna.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/76E7D3AD-1AE5-4075-A64A-29D5BD87DE56/465303/2019unaauna.pdf
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Tutererria
Zangozerria/Tafallerria
Lizarrerria
Iruñerria
Iparraldea

ESTATISTIKA ETA IDENTIFIKAZIO DATUAK
LIBURUTEGIAK BANAN-BANAN
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IPARRALDEA (14) IRUÑERRIA (23) LIZARRERRIA (18) ZANGOZERRIA/TAFALLERRIA (18) TUTERERRIA (19)

ALTSASU NAFARROAKO LIBURUTEGIA LIZARRA TAFALLA TUTERA

LESAKA IRUÑA-TXANTREA MAÑERU MENDIGORRIA CADREITA

BAZTAN IRUÑA-CIVICAN OTEITZA ARTAXOA VALTIERRA

LEITZA IRUÑA-ETXABAKOITZ VIANA LARRAGA CASTEJÓN

DONEZTEBE IRUÑA-ITURRAMA LOS ARCOS MIRANDA ARGA ARGUEDAS

LEKUNBERRI IRUÑA-MENDILLORRI ARROITZ ERRIBERRI CORELLA

ZIORDIA IRUÑA-ARROSADIA ALLO FALTZES ALESBES

BERA IRUÑA-SAN FRANTZISKO MENDABIA AZKOIEN FITERO

URDIAIN IRUÑA-SANDUZELAI SESMA MARTZILLA CINTRUÉNIGO

ETXARRI ARANATZ IRUÑA-SAN PEDRO LERIN FUNES CABANILLAS

IRURTZUN IRUÑA-YAMAGUCHI LODOSA CAPARROSO FUSTIÑANA

AURIZBERRI ARTIKA SARTAGUDA MILAGRO MURCHANTE

ERRONKARI BERRIOZAR ANDOSILLA OIBAR CASCANTE

AGOITZ ANTSOAIN SAN ADRIÁN KASEDA FONTELLAS

OLAZTI ATARRABIA AZAGRA ZANGOZA RIBAFORADA

BURLATA GARES ZARRAKAZTELU BUÑUEL

UHARTE OBANOS MÉLIDA MONTEAGUDO

EGUESIBAR AÑORBE IRUNBERRI ABLITAS

ARANGUREN IBARRA CORTES

ELORTZIBAR (NOAIN)

BARAÑAIN

ZIZUR

BERIAIN
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ANTOLAKETAREN IKUSPEGITIK

Urtetan irrikaz itxaron den helburuetako bat lortu 
da, liburutegi sistema sendotzen duena eta he-
rritarrei emaniko prestazioak hobetzen dituena. 
Hain zuzen ere, 30 liburutegi publikotan ordute-
gia zabaltzea lortu da. Hartara, sare publikoko li-
burutegi guztiek antzeko irekiera ordutegia dute 
eta horrek parekatu egiten ditu, hori distortsionat-
zen ahal duten egoera batzuetan izan ezik, nahiz 
eta horiek konpontzeko modukoak diren. 

2015-2019 Legegintzaldirako Programa Akor-
dioan ezarririk dagoenaren ildoan, Nafarroako 
Parlamentuak 2019rako onarturiko aurrekon-
tuetan alderdi guztiek babesturiko parlamen-
tu-zuzenketa bat zegoen, “Liburutegi publikoe-
tako ordutegia zabaltzea” izena zuena, eta horri 
esker lortu da hau.

Nafarroako Gobernuaren akordioz, 2019ko maiat-
zaren 15ean, Funtzio Publikoaren Zuzendaritza 
Nagusiari baimena eman zitzaion liburutegiko 
arduradunei zuzenduriko 16 plaza sortzeko, funt-

zionario erregimenean, eta ondoren horiek hornit-
zekoa, baita lanaldi partzialeko lan erregimeneko 
14 plazaren lanaldia zabaltzekoa ere.

Ordutegia zabaltzeak honako liburutegi hauei 
eragiten die:
Ablitas, Alesbes, Allo, Andosilla, Arguedas, Arta-
xoa, Beriain, Buñuel, Caparroso, Erronkari, Etxarri 
Aranatz, Faltzes, Fitero, Funes, Fustiñana, Gares, 
Irunberri, Irurtzun, Kaseda, Lerin, Los Arcos, Mart-
zilla, Mendigorria, Mélida, Milagro, Miranda Arga, 
Monteagudo, Oibar, Olazti eta Valtierra.

ZERBITZUA EMATEAREN IKUSPEGITIK

Nabarmentzekoa da aurrekontuko zuzkidura are-
agotu dela liburutegi arteko mailegua zabaltzeko 
eta finkatzeko, herritarrek hein handian erabiltzen 
dutelako. 

LEGEA BETETZEAREN IKUSPEGITIK

Azpimarratzekoa da 2019ko irailaren 30ean 
“Erreprografia Eskubideen Espainiako Zentroaren 
EGDPI (CEDRO) eta Nafarroako Gobernuaren Kul-
tura eta Kirol Departamentuaren artean sinatu-
riko Hitzarmena, Nafarroako Foru Komunitateko 
liburutegi publikoetako maileguengatik egileei 
emaniko ordainsariak” kudeatzeari buruzkoa.

 IKUSPEGI ESTRATEGIKOTIK

Nabarmentzekoa da liburutegiak Nafarroako Go-
bernuaren Banda Zabalaren Planean txertatu di-
rela, exekutiboak gauzatzen dituen eta “Finantza 
aldetik Jasangarriak diren Inbertsioen” esparruan. 
Liburutegiak oinarrizko zentrotzat hartzen dira 
herritarrentzako, baita lurraldeko gune neuralgi-
kotzat ere, konektagarritasuna hedatzeko eta sa-
reetara eta zerbitzuetara iritsi ahal izateko.

4.2 LIBURUTEGIAK, HERRITARRENTZAKO KULTURA ETA BIZIKIDETZAKO ESPAZIOAK
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Azkenik, parlamentuko egungo egoera berrian, 
Kultura eta Kirol kontseilariak, Rebeca Esnaolak, 
agerraldia egin zuen Kultura eta Kirol Batzordean, 
jakinarazteko zer neurri gauzatuko diren departa-
mentuan Nafarroako liburutegi sareak ematen di-
tuen zerbitzuen harira. Agerraldia Navarra Suma 
parlamentu taldeak eskaturik egin zen, 2019ko 
abenduaren 10ean.

4.2 LIBURUTEGIAK, HERRITARRENTZAKO KULTURA ETA BIZIKIDETZAKO ESPAZIOAK

Zuntz korporatiboa
41 egoitza
(2017-2019)

Irrati Planoa
4 egoitza
(2018-2019)

Zerbitzu kontratua
31 egoitza (3FTH)
(2018)
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MEDELLÍNGO LIBURUTEGI PUBLIKOEN 
SISTEMAREKIN LANKIDETZAN ARITZEA

Nafarroako Gobernuak, liburutegi zerbitzuen bi-
tartez, aholkularitza teknikoa ematen dio Mede-
llíngo liburutegi publikoen sistemari, zeinak 31 
zentro eta informazio unitate baititu. Zehazki, 
Liburutegien balio sozioekonomikoaren inpaktua-
ren azterketan laguntzen dio, Foru Komunitatean 
2016an egin zen azterketa oinarri harturik.

Lankidetza horren kontaktuak eta lehen urrat-
sak 2018ko azken hiruhilekoan egin ziren arren, 
2019ko martxoan gauzatu zen lankidetza, As-
moen gutuna (Protokolo orokorra) sinatu zute-
nean Medellín hiriko Kultura Herritarraren Idazka-
ritzak eta Nafarroako Gobernuaren Kultura eta 
Kirol Departamentuak.

Asmoen gutun horretan islaturiko jarduketen 
esparruan, Medellín hiriko liburutegi publikoen 
sistemako organo zuzendariak balio sozioekono-
mikoari buruzko azterketa egiten hasi dira, Iber-
bibliotecas programak finantzaturiko garapen 
proiektu baten barruan. Proiektuak 18 hilabete-
ko planifikazioa du eta, amaiera gisa, Medellín-

go liburutegien balio ekonomiko eta sozialaren 
azterketa argitaratu eta ezagutaraziko da. 2019. 
urtean, liburutegi zerbitzuak azterketa egiteko 
metodologiaren antolaketa, aholkularitza eta 
ikuskapen lanetan jardun zuen, orobat datu bilke-
taren lehen etapetan. 

Nabarmentzekoa da lankidetza proiektua balio 
azterketa honetan parte hartzeaz haratago doa-
la, are gehiago, balio azterketa foru administra-
zioaren eta Medellíngo agintarien arteko lanki-
detzarako ardatz bat baino ez baita, sinaturiko 
akordioaren arabera; beste ardatzetan, lankidet-
zaren oinarria beste gai batzuk dira, hala nola 
liburutegi publikoetan 2030 Agenda ezartzea, 
komunitate laneko esperientziak transferitzea eta 
irakurketa klubak.

Proiektuaren xedea komunitatearen eta hiriaren 
artean lankidetza hitzarmen irmoa bideratzea da, 
Medellíngo liburutegi publikoak, bestelako gizar-
te, kultura eta hezkuntza erakunde batzuekin ba-
tera, funtsezko eragileak izan daitezen bakea eta 
bizikidetza eraikitzeko.

4.3 NAFARROAKO LIBURUTEGIAK, KANPO LANKIDETZA ETA PROIEKZIOA
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Nafarroako liburutegi publikoetan, guztira, 190 
pertsona ari dira lan egiten. Aurten, besteak bes-
te, honako hauek egin dira: giza baliabide horiek 
kudeatzea eta antolatzea; langileek dakitena eta 
dauzkaten jarrerak hobetzea eta dibertsifikatzea 
prestakuntza ekintzen bidez; eta lan ongizatea 
ziurtatzea esku hartzeak edo prebentzio ekintzak 
baliaturik.

Azpimarratzekoa da, zenbait urtez deialdirik egin 
ez ostean, Nafarroako Liburutegirako bi beka dei-
tu direla. 

Nabarmentzekoa da, esanahi berezia izateagatik, 
Funtzio Publikoaren Zuzendaritza Nagusiak or-
dutegi espezifiko bat onetsi duela liburutegietako 
langileentzako, aurretiaz Administrazio Erroaren 
sindikatu mahaian negoziatu duena.  

LIBURUTEGI PUBLIKOETARAKO ORDUTEGI 
ESPEZIFIKOA 
 
2572/2019 EBAZPENA, irailaren 13koa, Funtzio 
Publikoaren Zuzendaritza Nagusiak emana, Li-
burutegi Zerbitzura atxikita dauden eta jendau-
rreko arreta ematen duten liburutegi langileen 
lanaldiaren banaketa espezifikoa baimentzen 
duena.

2017ko uztailetik 2019ko ekainera, Funtzio Pu-
blikoaren Zuzendaritza Nagusiarekin batera lan 
egin zen liburutegietan jendaurreko arreta zuzena 
ematen duten liburutegi langileen lanaldi espezi-
fikoa eratzen. Sindikatuen proposatu ostean sor-
turiko ekimena da.

Banaketa espezifiko hori irailaren 16az geroztik 
ezarri zen egiazki.

Lau ordutegi banaketa arautzen dira:

· Liburutegi publikoak: jardunaldi osoa
·  Liburutegi publikoak: jardunaldi oso zabaldua
·  Liburutegi publikoak: jardunaldi partziala 
· Nafarroako Liburutegia Jendearentzako Zerbit-

zuen Bulegoa

LAN ESKAINTZA PUBLIKOA

331/2019 Foru Dekretua, azaroaren 27koa, Nafa-
rroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta 
haren erakunde autonomoen Administrazio Erroa 
eremurako 2019ko lan publikoaren eskaintza 
partziala onesten duena, 2019ra arte luzatutako 
Estatuko 2018ko Aurrekontu Orokorrei buruzko 
uztailaren 3ko 6/2018 Legean aurreikusitako or-
dezte-tasari dagokiona.

(2019ko abenduaren 12ko 243. NAO)

Liburutegi arduradunen hamasei lanpostu, funt-
zionario erregimenean, C mailan.

LIBURUTEGIAK ZENTROTZAT HARTZEA 

19/2019 Foru Dekretua, martxoaren 6koa, aza-
roaren 6ko 215/1985 Foru Dekretua aldatzen 
duena. Foru dekretu horren bidez, Nafarroako 
Administrazio Publikoetako lanpostuak betetzeko 
erregelamendua onetsi zen. (2019ko martxoaren 
26ko 58. NAO)

Bat. 2. artikuluaren a) apartatua aldatzen da. 
Hona testu berria:

“8. artikulua.
3. c) Langileak atxikitzeko arlo organiko beraren 
mende dauden zentroen artean, nahiz eta zen-
troak herri berean egon. Ondorio hauetarako, 
hauek denak zentrotzat hartzen dira: Pertsonen 
Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako 
Agentzia, Hezkuntza Departamentuaren hezkunt-
za zentroak, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu 
Zerbitzuaren enplegu agentziak, Nafarroako Ki-
rolaren eta Gazteriaren Institutuaren zentroak, 
Nafarroako Liburutegia eta Nafarroako Liburutegi 
Publikoen Sarearen liburutegiak, zeinetan kultura 

4.4 LIBURUTEGIETAKO LANGILEAK
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arloan eskumenak dituen departamentuari atxiki-
tako langileek zerbitzua ematen baitute”.

2019KO PRESTAKUNTZA PLANA

Urtean zehar, 9 prestakuntza ekintza egin dira, as-
kotariko gaiei buruz eta zenbait helbururekin. Ba-
tetik, askotariko ikastaro laburrak, “Nahierarako 
ikastaroak”, profesionalentzako interesgarriak 
eta gaurkotasun handikoak diren gai zeharkakoak 
lantzeko; guztira doako zortzi ikastaro, plaza 
kopuru mugatua dutenak. Horietako bi (Euskara 
eta Berdintasuna) beste departamentu batzueki-
ko lankidetzan antolatu dira. Gainera, liburute-
gietako langile guztiei zuzenduriko prestakuntza 
jardunaldi bat egin da.

NAHIERARAKO IKASTAROAK 

· 2030 Agenda, GJH eta horien isla liburutegi 
publikoetan.

 Irakaslea: Alicia Sellés.
 - Iruña: martxoak 11 eta 13 (25 parte-hartzaile).
 - Tutera: martxoak 12 eta 14 (17 parte-hartzaile).

· Proiektuen kudeaketa (kulturalak, sozialak, par-
taidetzazkoak) liburutegietan.

 Irakaslea: Oskar Hernández Pérez.
 - Iruña: apirilak 15 eta 17 (33 parte-hartzaile).

· Antsietatearen prebentzioa eta kontrola.
 Irakasleak: Ainara Iraizoz eta Yolanda Resano.
 - Iruña (martxoak 26, 27 eta 28) 18 parte-hartzai-

le.
 - Tutera (martxoak 7, 8 eta 9) 7 parte-hartzaile.

· Liburuzainentzako lehen sorospen legalak.
 Irakaslea: María Loza Corera.
 - Iruña (apirilak 8 eta 9): 51 parte-hartzaile.

· Liburutegietarako euskara (Euskarabideak ku-
deatua).

 Irakaslea: Patxi Larrión Galdeano.
 - B1 maila (apirilak 29, maiatzak 6, 13, 20 eta 27) 

13 parte-hartzaile.
 - C1 maila (apirilak 30, maiatzak 8, 15, 22 eta 29) 

12 parte-hartzaile.

· Jokoa eta gamifikazioa: liburutegietarako ani-
mazio estrategia ludikoa.

 Irakaslea: Ana Ordás.
 - Iruña (urriak 7 eta 9) 18 parte-hartzaile.
 - Tutera (urriak 8 eta 10) 13 parte-hartzaile.

· Nola indartu liburutegiaren irudia komunita-
tean eta nola landu gure aliantzak.

 Irakaslea: David Roselló Cerezuela.
 - Iruña (urriak 28 eta 29) 42 parte-hartzaile.

· Berdintasunari buruzko oinarrizko ikastaroa.
 Irakaslea: María Castejón Leorza.
 - Iruña (azaroak 11, 13 eta 15) 22 parte-hartzaile.

LIBURUTEGIETAKO LANGILE GUZTIENTZAKO 
JARDUNALDIA 

“Esperientziak partekatzen. XXI. mendeko liburute-
gi publikoak Nafarroan: nolakoak dira eta zer egiten 
dute”

Lekua: Nafarroako Liburutegiko proiekzio aretoa.

Data: Irailak 13.

Parte hartzaileak: 98.

Liburutegietan martxan dauden proiektuak edo 
jada egin diren proiektuak partekatzeko pres-
takuntza jardunaldia.

4.4 LIBURUTEGIETAKO LANGILEAK
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Hizlariak: 

- Artaxoako liburutegia (“La ruta del libro en Arta-
jona”, 2018ko María Moliner saria).

- Aurizberriko liburutegia (“Érase una vez 8 biblio-
tecas, trabajando juntos en torno a los cuentos 
clásicos”). Aurizberriko, Ablitasko, San Adrián-
go, Martzillako, Vianako, Mendabiako eta Zan-
gozako liburutegien proiektua).

- Berriozarko liburutegia (Osasuna eta Bizi Estilo 
Osasungarriak sustatzeko proiektu komunita-
rioa).

- Iruña-Yamaguchi liburutegia (Donibane auzoko 
pertsona adinduentzako hitzarmenean parte 
hartzea).

- Noaingo liburutegia (“Facilidad es felicidad: 
construyendo un mundo más comprensible”) 
Iruña-Civican liburutegia (“Convivir con libros” 
laborategi soziala).

- Martin Saragueta (Intranetaren aurkezpena: “La 
Intranet. Usos y posibilidades de la herramien-
ta”).

- Idoia Sobrino eta Mari Mar Agós (“ASNABI. Jar-
dunbide egokiak/Buenas prácticas”).

- Asun Maestro (Kolonbiako Medellín hiriko li-
burutegiekiko lankidetza plana).

- Estela Gonzalo Muñoz (Madrilgo Eugenio Trías 
liburutegia. Komunitatearekiko konpromisoa).

4.4 LIBURUTEGIETAKO LANGILEAK
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Liburutegi publikoek 2.218.668 dokumentu di-
tuzte, eta biztanleko 3,4 dokumentuko adierazlea 
ezarrita dute; kopuru hori batezbesteko naziona-
laren oso gainetik dago (1,89). Liburutegi publi-
koek dauzkaten funts bibliografiko eta dokumen-
taletatik, ehunekorik handiena (% 87) liburuei eta 
aldizkariei dagokie; % 10, berriz, ikus-entzunezko 
eta soinudun dokumentuei (diskoak eta musi-
kako CDak, bideoak eta DVDak); eta % 2, azkenik, 
dokumentu elektronikoei (CD, DVD-ROM) eta di-
gitalei (linean dauden liburuak eta dokumentuak; 
esaterako, Internet bidez ikusten ahal diren liburu 
elektronikoak, aldizkariak eta filmak). Gainerakoa 
(% 1) askotarikoa da (mapak, grabatuak, argaz-
kiak, afixak, partiturak, liburuxkak eta abar).

4.5 DOKUMENTU FUNTSA  

Gainerakoak
Liburuak eta aldizkariak
Ikus-entzunezkoak eta soinudunak
Elektronikoak eta digitalak
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Liburutegien funts bibliografiko eta dokumen-
tala osatzen duten 2.218.668 dokumentuetatik, 
531.272 (% 24) Nafarroako Liburutegiari dagoz-
kio. Izan ere, Nafarroako Liburutegiaren xede na-
gusia Foru Komunitatearen dokumentu funtsaren 
gordailu izatea da, batez ere, ondare bibliografi-
koari dagokionez. Bestalde, 1.687.396 dokumentu 
daude sareko gainerako liburutegietan gorderik 
(Nafarroako Liburutegia barne hartu gabe), eta, 
batez beste, 18.341 dokumentu daude liburutegi-
ko. Zifra hori ontzat jotzen ahal da; izan ere, oso 
urruti dago nazioarteko gidalerroek adierazten 
duten gutxienekotik, hau da, 2.500 dokumentuko 
gutxienekotik.
 
2019an zehar, honako ekintza hauek egin dira 
sistemako liburutegi publikoei bideraturiko funts 
dokumentalak erosten laguntzeko:

· Nafarroako liburutegi publikoetara zuzenduriko 
haur eta gazteentzako liburuei dagokien 3. sor-
ta hornitzeko lizitazio publikoa egitea, 76.000 
euroko zuzkidurarekin. Lehiaketara toki desber-
dinetako 6 lizitatzaile aurkeztu ziren, eta Elkar 
Comedias izan zen horniduraren azken adjudi-
kazioduna. 

· 2030 agenda:  Nafarroako Gobernuko Liburu-
tegi Zerbitzuak, Garapen Jasangarrirako 2030 
Agendako helburuen aldeko lan ildoan, hiru 
dokumentu bilduma sortu ditu, gaztelaniazko, 

euskarazko eta ingelesezko tituluekin, 2030rako 
helburuetako bat edo gehiago jorratzen dituz-
tenak. Sorta horiek Foru Komunitateko lehen 
hezkuntzako ikastetxeei zein eskatzen dituzten 
liburutegi publikoei uzteko eta mailegatzeko 
dira, egoki iruditzen zaien moduan landu ditza-
ten. 2019an zehar dokumentu horien fitxak eros-
ten, prozesatzen eta prestatzen jarraitu zuten.

NAFARROAKO BERDINTASUNERAKO INSTI-
TUTUAREN (NABI) DOHAINTZA

2019an zehar NABIko arduradunekin zenbait ha-
rreman ezarri ziren eta haiek beren funtsak Nafa-
rroako Liburutegiari eskaini zizkioten dohaintzan. 
Urte bereko abenduan, NABIren lokaletan aurre-
tiazko balorazio teknikoa egin ostean, erakunde 
horren funtseko 800 dokumentu hautatu eta gor-
dailutu ziren Nafarroako Liburutegian, gure bildu-
man ez zeudenak. Kasu gehienetan, emakumeei 
loturiko gaiak jorratzen dituzten monografiak 
dira: feminismoa, emakumeen historia, emaku-
meak munduan, biografiak, emakumeei loturiko 
arazo sozialak, sexualitatea, emakumeen aurkako 
indarkeria, genero ikerketak, berdintasunean hez-
tea eta abar.

Dohaintza publikoaren ekitaldia 2020ko mar-
txoan egin zen.

LOLO RICOREN LIBURUTEGIAREN 
DOHAINTZA NAFARROAKO 
LIBURUTEGIARENTZAKO 

Alba Rico familiak Nafarroako Liburutegiari do-
haintza egin dio, amaren nahia betez, amak adie-
razi baitzuen bere bibliografia bilduma pertsonala 
liburutegi publiko batean gordailutzea nahi zuela.   

Idazle, telebistako espazio ospetsu batzuen gidoi-
lari eta haur literaturan eta irakurketan aditu izan 
zen Lolo Ricoren liburutegi pertsonalean 5.000 
ale baino gehiago daude, liburu, CD eta DVDen 
artean; horietako asko, egileen eskaintzarekin, 
besteak beste, Julio Cortázar, Ernesto Sábato, 
Josefina Rodríguez Aldecoa, Montserrat Roig, 
Clara Janés, Rosa Chacel edo Javier Gurrucha-
ga idazleek eskainirik, baita soinu euskarriak eta 
afixak ere, besteak beste.

Lolo Ricoren liburutegi pertsonalaren entrega ofi-
zial egin zen ekainaren 20eko ekitaldi publiko ba-
tean, Kultura, Kirol eta Gazteria Kontseilaria, Ana 
Herrera, eta idazlearen hiru seme-alabak, María, 
Isabel eta Nicolás, bertan zirela. 

4.5 DOKUMENTU FUNTSA  
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JESÚS BALLAZEN LIBURUTEGIAREN ZATI BA-
TEN DOHAINTZA NAFARROAKO LIBURUTE-
GIAREN ALDE  

2019ko urrian, Jesús Ballaz idazle nafarrak bere 
bilduma pertsonaleko 1.400 liburutik gora eman 
zizkion dohaintzan Nafarroako Liburutegiari, eta 
horien artean nabarmentzekoak dira egileak be-
rak idatziriko zenbait ale. Jesús Ballazek bere bi-
zitza profesionalean zehar irakurle, editore, idazle, 
itzultzaile eta kritikari gisa bildu dituen haur eta 
gazte literaturako lanak dira.

BILDUMAREKIN LOTURIKO BESTE JARDUERA 
BATZUK

Erosketei loturiko beste jarduketetako bat liburu-
tegiaren eta hiriko liburu denden arteko lankidet-
za indartzea izan da, zenbait kanpainaren bidez, 
hala nola Eguberrietako kanpainaren bidez. Hala, 
patio zentralean kokaturiko zenbait erakustokiren 
bitartez, parte hartu zuten 6 liburu dendek aur-
keztu zituzten berritasun editorialen erakusleiho 
bihurtu zen liburutegia. Kanpaina horrek oso ba-
lorazio positiboa jaso zuen, bai parte hartu zuten 
liburu denden aldetik eta bai liburutegiaren bera-
ren aldetik ere.

BILDUMA DIGITALAK 

4.5 DOKUMENTU FUNTSA  

LIBURUTEGIA ETXETIK

Nafarroako eBiblio zerbitzuak liburuak, audioliburuak 
eta aldizkariak eskaintzen ditu formatu elektroni-
koan, ordenagailuan, sakelako telefonoan, tabletan 
edo eReader bidez (liburu elektronikoen irakurgailua) 
irakurtzeko. Zerbitzuak 3.200 dokumentu inguru eskai-
ni zituen 2019an. https://navarra.ebiblio.es

Azken urteetan, Nafarroako liburutegi publikoek dokumentu digitalak mailegatzeko eta kontsultatzeko (Internet 
bidez) zerbitzu batzuk eskaintzen dituzte. Liburutegi txartela duen edozein erabiltzailek eduki digitalak (liburuak, 
audioliburuak, aldizkariak, filmak, sailak eta dokumentalak) doan eskuratzen ahal ditu ordenagailuaren edo gailu 
mugikorraren bidez. 

InfoMagazinek 60 herrialdetako aldizkariak biltzen 
ditu. Katalogoan informazio orokorreko, gaikako eta 
dibulgaziozko 5.000 aldizkari zenbaki daude, eta argi-
taraturiko azken zenbakia zein aurrekoak daude eskura. 
InfoMagazinek 40 hizkuntzatan baino gehiagotan dau-
den aldizkariak jasotzen ditu. https://navarra.infoma-
gazine.online/eu/emagazine_navarra/

Efilm filmak, sailak eta dokumentalak streaming bidez 
ikusteko plataforma da. Nafarroako Efilm katalogoan, 
ordenagailu eta gailu mugikorren bidez doan ikusten 
ahal diren 13.000 izenburu baino gehiago daude. 
https://navarra.efilm.online/eu/efilm_navarra/

BiNaDi Nafarroako Liburutegi Digitalak digitalizatu-
riko 12.000 dokumentu baino gehiago ditu, Nafarroak 
daukan ondare bibliografikoari dagozkionak. Nagusiki 
lan inprimatuak biltzen ditu, baina baita eskuizkribuak 
ere, Nafarroako gaiei buruzkoak nahiz komunitatean 
bertan idatziak edo ekoitziak.  https://binadi.navarra.es/
opac/index.php?codopac=OPBIN&idioma=eus 

https://navarra.ebiblio.es
https://navarra.infomagazine.online/eu/emagazine_navarra/
https://navarra.infomagazine.online/eu/emagazine_navarra/
https://navarra.efilm.online/eu/efilm_navarra/
https://binadi.navarra.es/opac/index.php?codopac=OPBIN&idioma=eus
https://binadi.navarra.es/opac/index.php?codopac=OPBIN&idioma=eus
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Liburutegi Zerbitzuaren funtzioen artean dago 
Nafarroako ondare bibliografikoa berreskurat-
zea, kontserbatzea, katalogatzea, digitalizatzea 
eta zabaltzea, batez ere, Nafarroako Liburutegian 
gordetzen den ondarea.

Hala, 2019an zehar, Nafarroarentzat ondare inte-
resa duten inprimakiak eskuratzen jarraitu dugu. 
Guztira 81 pieza bibliografiko erosi dira eta 18 
dokumentu eskari kudeatu dira; guztizko gastua 
8.817,05 eurokoa izan da.

Inprimakiak babesteari, kontserbatzeari eta za-
harberritzeari dagokionez, 3.141,11 euro inbertitu 
dira antzinakoak eta historikoak diren monogra-
fiak eta aldizkako argitalpenak kontserbatzeko 
kaxak erosteko, eta liburuak eta material grafi-
koak berriz koadernatu eta konpontzeko. 

Gainera, 2019an zehar, sei dokumentu garrant-
zitsu zaharberritu dira: 1762ko inprimaki bat, zeta 
horizko oihal gainean Joaquín José de Artega y 
Lazcanoren ohorez egina; 1885ko Nafarroako 
izendegi txiki bat eta probintziaren mapa; Tuteran 
1902an argitaraturiko Gaztambide egunkariaren 
ale bakarra; 1926ko sanferminetako zezen korri-
dak iragartzen dituen Bartolozziren afixa bat; Iru-
ñeko 1882ko plano bat; eta Nafarroako eta Araba, 
Bizkaia eta Gipuzkoako 1834ko plano bat.

Ondare bibliografikoa katalogatzen eta zabalt-
zen jarraitu dugu, erregistro bibliografikoak 
Nafarroako Ondare Bibliografikoaren Katalogo 
Kolektiboan sartzeko; zehazki, 362 erregistro bi-
bliografiko berri egin dira, kasu gehienetan Azco-
na Liburutegitik zetozenak.

Nafarroarentzat ondare interesa duten inprima-
kiak digitalizatzeari dagokionez, guztira 338 lan 
digitalizatu dira; horiek ere, kasu gehienetan Az-
cona Liburutegitik zetozen. 

NAFARROAKO LIBURUTEGI DIGITALA (BINADI)

Diseinatzen eta ezartzen zenbait hilabete eman 
ostean, funtzionatzen ari da BiNaDi kudeaketa 
tresna. Aplikazioa hobetu egin da, bai deskri-
bapen bibliografikoen identifikazio eta bistarat-
zeari dagokionez, bai objektu digitalen aurkezpen 
eta deskargari dagokionez. Lan osoa pdf forma-
tuan zuzenean deskargatzeaz gainera, orain iru-
dien miniaturak bistaratzen ahal dira eta orrialde 
zehatz baten irudia jpg formatuan deskargatzen 
ahal da.

BiNaDi, 2007az geroztik eskuragarri dagoena, 
Nafarroaren ondare bibliografikoa albait gehien 
ezagutarazteko sortu zen, orobat ondarearen 
kontserbazioa bermatzeko, jatorrizko lanen era-

bilera murriztuz. Hasieratik, Nafarroarentzat inte-
res espezifikoa duten eduki digitalak unibertsalki 
eskuragarri jartzeko tresna gisa planteatu da Bi-
NaDi. Berritzeko unean, 8.050 dokumentu ditu, 
560.391 orrialde dituztenak.

4.6 ONDARE BIBLIOGRAFIKOA  
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Ondare filmografikoa kontserbatzeari dagokio-
nez, jabeekin akordioa sinatu ostean, partikularrek 
filmaturiko materialen hemeretzi gordailu onetsi 
dira, material horiek digitalizatzeko. 2019an, 170 
ordu izan dira guztira euskarri magnetikoetatik 
abiaturik (115 zinta) eta 43 ordu, euskarri fotokimi-
koetatik abiaturik (8.299 film-metro).

Zinema eta ikus-entzunezkoen munduari loturiko 
pertsonek eta erakundeek Nafarroako Liburute-
gian eta Filmotekan gordeta dauden material zi-
nematografikoak erabiltzeko edo ezagutzeko egin 
dituzten kontsultei dagokienez, 21 irudi-eskabide 
jaso dira eta irudi horiek erabiltzea eta lagatzea 
onartu da.

Azkenik, filmak digitalizatzeko pasabide estuko 
eskaner bat erosi da (16 mm-koa eta 9,5 mm-
koa). Horri esker, bildumaren guztizkoa kontuan 
harturik oso ugariak ez diren arren, beste formatu 
batzuetakoak bezain interesgarriak diren zenbait 
material digitalizatu ahal izanen dira. Inbertsio 
horri esker, artxibo filmografikoak autonomia 
handiagoa, kalitate kontrola zein materialak ma-
neiatzeko gaitasuna izanen dituela bermatzen da, 
jada ez baitu kanpo enpresetara jo behar izanen, 
dokumentu horiek digitalizatzeko.

4.7 ONDARE FILMOGRAFIKOA
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Lege Gordailuaren Bulegoak 3.085 eskabide jaso 
zituen 2019an, hots, iaz baino 46 eskabide gehia-
go.

Editore berrien alta kopuruak ez dio utzi behera 
egiteari 2012. urteaz geroztik, urte hartan lege 

gordailuetarako legedia berria indarrean sartu 
baitzen eta, horren arabera, argitalpenaren sub-
jektu arduraduna inprimatzailea izatetik editorea 
izatera igarotzen baitzen. Egoera horren ondorioz, 
Nafarroako erakunde, instituzio eta elkarte publi-
ko eta pribatuek argitaratzen duten ondarea galt-

zen jarraitzen ahal da. Izan ere, sarean egiten ahal 
den  izapide erraz hori kontuan hartzen ez bada, 
ez da funtsak kontserbatzea eta hedatzea ziur-
tatzen, funts horiek ez baitira Nafarroako Liburu-
tegian (Iruña) gordeko eta ez dira Espainiako Li-
burutegi Nazionalera (Madril) bidaliko, herritarrek 
gaur edo etorkizunean kontsultatu ahal izateko.

Nafarroako Lege Gordailuaren bulegoa Archivo 
de la Web proiektuan ere parte hartzen ari da. 
Proiektu hori garapen fasean dago eta Espainiako 
Liburutegi nazionalak eta autonomia erkidegoek 
hartzen dute parte hor. Web edukiak biltzea du 
helburu, Interneteko ondare dokumentala babes-
teko eta irisgarritasuna bermatzeko. 

Zehazki, 2019an, Nafarroako Lege Gordailuaren 
bulegoak Nafarroarekin lotura duten eta hainbat 
gai jorratzen dituzten 154 web eduki hautatu zi-
tuen. Eduki horietarako sarrera mugatua da, eta 
Nafarroako Liburutegiko bi ekipamendu jakineta-
tik soilik kontsultatzen ahal dira. Ekipamendu ho-
rien bidez, bildutako beste webgune batzuetan 
ere nabigatzen ahal da, jadanik existitzen ez diren 
webgune batzuetan, esaterako.

4.8 LEGE GORDAILUA ETA WEBGUNEKO ARTXIBOA
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Nafarroako Liburutegi Publikoen Sistemak 
793.704 dokumentu mailegatu zituen 2019an; ho-
rietarik 686.594 Liburutegien Sarekoak izan ziren 
eta 107.110 Nafarroako Liburutegikoak (sistema-
ren buru den liburutegia). Nafarroako liburutegi 
publikoek 1,21 dokumentu mailegatu zituzten bi-
ztanleko, batez beste. Tasa horrek azken urteetan 
beherako joera egon dela adierazten du, 2018an 
biztanleko 1,29 liburukoa izan baitzen maile-
gu tasa eta 2017an, 1,34 liburukoa. Beheranzko 
joera hori beste autonomia erkidego batzuetan 
gertatzen denaren antzekoa da. Maileguak eus-
karriaren arabera aztertzen baditugu, 595.490 (% 
73) liburuak eta aldizkariak dira; 183.866 (% 23), 
ikus-entzunezkoak, eta 29.103 (% 4) dokumen-
tu elektronikoak eta lineako film, aldizkari eta li-
buruen maileguak.

4.9 LIBURUTEGI PUBLIKOAK ETA HORIEN ZERBITZUAK  
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2019ko mailegu kopurua, oro har, txikixeagoa da 
aurreko urtearen aldean (ehunekotan, % 6,1eko 
beherakada). Dena dela, biztanleko mailegu 
kopuruaren tasak (1,21) Estatuko batez beste-
koaren (1,06) gainetik egoten jarraitzen du. Aitzi-
tik, dokumentuen aldaketa indizea (mailegaturi-
ko dokumentuen kopurua liburutegietan dauden 
bilduma guztietako dokumentuekin lotzen dituen 
adierazlea) 0,38n dago Nafarroako Foro Komuni-
tatean; hau da, Estatuko batez bestekoaren (0,53) 
azpitik.

Joan den urtean, 2019an, Nafarroako liburutegi 
publikoetara, 2.264.468 bisitari joan ziren guzti-
ra. Zifra hori oso positiboa da, 2018koa baino as-
koz handiagoa da (2.239.929), eta erakusten du 
liburutegiak herritarrek erabiltzen dituzten insti-
tuzio finkatuak direla eta erabiltzaileek oinarrizko 
eta funtsezko zerbitzutzat jotzen dituztela.

4.9 LIBURUTEGI PUBLIKOAK ETA HORIEN ZERBITZUAK  
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Liburutegiko txartela duten erabiltzaileei dago-
kienez, Nafarroako liburutegi publikoen sareak 
289.651 erabiltzaile erregistratu ditu; hau da, 
Nafarroako hiru biztanletik batek du txartela. Ho-
rrek erran nahi du aurreko urtearen aldean, zifra 
handitu egin dela, 2019an 12.378 txartel berri egin 
baitziren.

4.9 LIBURUTEGI PUBLIKOAK ETA HORIEN ZERBITZUAK  

TXARTELA DUTEN ERABILTZAILEAK: 2017-2019
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INTERNETERAKO SARRERA

Liburutegiak herritarren eskura uzten 
ditu Interneteko sarbidea duten ordena-
gailuak, informazio bilaketak egiteko edo 
jarduera ofimatikoetarako. 2019an zehar, 
Nafarroako liburutegi publikoetan oso-
tara ekipamendu informatikoen 211.025 
erabilera saio egin ziren.
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Liburutegi publikoak, arreta, kontsulta, dokumen-
tu mailegu eta irakurketa zein ikasketa aretoeta-
rako zerbitzuak izateaz gainera, kultura jarduera 
etengabea duten lekuak dira. Bertan pertsonak 
biltzen dira (handi zein txikiak, hemengo zein 
hangoak), adibidez, irakurritakoari buruz aritzeko, 
ipuinak entzuteko, liburuen gomendioak jasot-
zeko, zenbait gairen inguruko ideiak trukatzeko, 
ikasteko, baita janaria dastatu edo musika ema-
naldiez gozatzeko ere.

Zaila da Nafarroako 93 liburutegi publikoetan 
urtebetean antolaturiko jarduera guztiak jasot-
zea, baina badakigu 2019an guztira 3062 erre-
gistratu direla, hots, gorakada nabarmena egon 
dela 2018an eginiko 2.925 jarduerekiko. Horie-
tako asko liburutegien beren ekimenez sortu dira 
eta liburutegiek beren kabuz antolatzen dituzte, 
edota udalekin, ikastetxeekin, auzokideen kole-
ktiboekin, beste liburutegi batzuekin, udalerriko 
gurasoekin eta abarrekin lankidetzan. Batzuetan, 
noizean behingo jarduerak izaten dira eta beste 
batzuk, berriz, proiektu handiagoetako zati dira.

4.10 LIBURUTEGIETAKO JARDUERAK   
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Nafarroako Liburutegiak behin betikoz finkatu 
du kultura jardueren eskaintza; bai kopurutan 
eta bai aniztasunean hazten jarraitzen duten 
irakurketa klubetatik hasi (zenbait hizkuntza, gai 
eta xede irakurle) eta ziklo propioetaraino edota 
Ateneoarekin, beste erakunde batzuekin eta bes-
te liburutegi batzuekin lankidetzan antolaturiko 
zikloetaraino, lankidetza proiektuetan parte har-
tuz. Halaber, gero eta elkarte, kolektibo, GKE edo 
pertsona gehiago hurbiltzen dira jarduerak, liburu 
aurkezpenak, lantegiak eta abar proposatzera. 
Horrekin, ikusten ahal da, liburutegi sistemaren 
gune nagusia izateaz gainera, kultura erreferen-
tea ere badela komunitatearen barnean, baita 
elkartzeko, trukatzeko eta lankidetzan aritzeko 
espazioa ere.

HAURRENTZAKO JARDUERAK

· Ongietorri ipuinetara. Gaztelaniazko, euskarazko 
eta ingelesezko ipuin saioak, 3 urtetik goitikoent-
zat.

· “Zampacuentos” irakurketa kluba. 8 eta 11 urte 
bitarteko haurrentzat.

· Biblioesploratzaileak. Liburutegia eta bertako se-
kretuak ezagutzeko jarduera. 9 urtetik goitikoak.

·  Haurrentzako lantegiak Eguberrietan.
- Urtarrilak 3 eta 4. “Libros instantáneos” Ana 

Aranoarekin. 6 eta 12 urte bitarteko haurrent-
zat.

- Urtarrilak 3. Sortu kamishibai bat eta trapuzko 
panpinak.. SETEM GKEaren eskutik. 4 eta 10 
urte bitarteko haurrentzat.

- Abenduak 18. Euskarazko eta gaztelaniazko 
“Junto al hogar/Sutondoan” ipuin saioa, Bir-
jiñe Albiraren eskutik; eta ingelesezko “Di-
nosaurs and All That Rubbish” eta “Dick 
Whittington and his Cat” saioak, Adam Red-
grove-ren eskutik.

- Abenduak 26 eta 27. Rol jokoen eta mahai 
jokoen lantegia, Patri de Blas eta Álvaro Cor-
cínen (Pequeños detectives de monstruos) eta 
Eva C. Fillaten (Buscaduendes) lankidetzare-
kin.

· “Ipuin musikatuak”. Apirilak 10. Kontserbato-
rioko ikasleen eskutik. Aurtengo ipuinak hauek 
izan ziren: “Hemengo Musikariak” (Asier Aran-
guren, fagota; Aitor Huarte, flauta; Amets Aran-
guren, saxofoia; Ainara Franchez, biolina; Imanol 

Blasko, atabala eta Eder Escalera, bateria) eta 
“La misteriosa receta musical” (Borja Echeverría, 
pianoa; David Abaigar, perkusioa; Jaulia Osés, 
ahotsa; eta Maite Ochoa, flauta).Borja Eche-
verría, piano; David Abaigar, percusión; Jaulia 
Osés, voz, y Maite Ochoa, flauta).

·  Haurrentzako lantegiak Aste Santuan.
- “Story Cubes”, “Dixit”, “Thinko” eta “Código 

Secreto” mahai jokoei eta “Buscaduendes” rol 
jokoari buruzko lantegia (7 eta 12 urte bitarte-
koentzat)

4.10.1 NAFARROAKO LIBURUTEGIKO JARDUERAK 
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 - “Todo un mundo de palabras” lantegia, Andi 
Elkartearen eskutik (andidialogo.org). Poesien, 
alegien eta ipuinen bitartez hizkuntzarekin jo-
lasten saiatzea (8 eta 12 urte bitartekoentzat).

·  Haurrentzako udako lantegiak.
 - Ekainak 24 eta 25. “Crea tu propio álbum 

pop-up” Similarte Estudioko Mila Gracíarekin 

(8 eta 12 urte bitartekoentzat).
 - Ekainak 27 eta 28. Sormenezko idazmeneko 

“Érase una vez” lantegia, Marisol Articaren 
eskutik. Poesien, alegien eta ipuinen bitartez 
hizkuntzarekin jolasten saiatzea (8 eta 12 urte 
bitartekoentzat).

HELDUENTZAKO JARDUERAK

ZIKLO TEMATIKOAK

· “LÍMITES DIFUSOS”
 Nafar Ateneoarekin lankidetzan antolaturiko zi-

kloa, autofikzioari, egungo literaturako genero 
hibridoei eta antzeko fenomenoei buruz haus-
nartzeko.
- Urtarrilak 22. Fernando Maríasen hitzaldia: 

“La ficción en las novelas y en mis novelas”.
- Apirilak 29. Marcos Ordóñezen hitzaldia: “Dia-

rios, dietarios y cuadernos de notas (Géneros 
de una cierta edad)”.

- Apirilak 30. Vicente Molina Foixen hitzaldia: 
“Escribir la propia vida”.

· “AL NATURAL”
 Tokiko artista eta sortzaileekin kateaturiko 

elkarrizketak.
- Urtarrilak 9. Ana Jakak Maite Pérez Larumbe 

elkarrizketatzen du.
- Otsailak 6. Maite Pérez Larumbek Jorge Nago-

re elkarrizketatzen du.
- Martxoak 6. Jorge Nagorek José María Belcos 

kazetari eta abeslaria elkarrizketatzen du.
- Apirilak 3. José María Belcosek Javi Eguiluz 

margolaria elkarrizketatzen du.
- Maiatzak 8. Javi Eguiluzek José Ignacio Agorre-

ta, halaber margolaria dena, elkarrizketatzen 
du. 

- Ekainak 5. José Ignacio Agorretak Anari abes-
laria elkarrizketatzen du.

· “80 AÑOS DEL FINAL DE LA GUERRA CIVIL”
 Guillermo Herrerok koordinaturik (Ágora Progra-

ma).
- Martxoak 11. Hitzaldia: “Los primeros meses 

de la guerra”.
- Martxoak 25. Hitzaldia: “El desarrollo y el fi-

nal de la Guerra Civil. ¿Y ahora qué?”.

4.10.1 NAFARROAKO LIBURUTEGIKO JARDUERAK 
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· “LA NATURALEZA COMO INSPIRACIÓN”
 Natura egungo pentsamendu eta artean inspira-

zio iturritzat birpentsatzeko hitzaldi zikloa.

- Maiatzak 7. Anatxu Zabalbeascoa. Hitzaldia: 
“Del urbanismo, la jardinería y la arquitectu-
ra”.

- Maiatzak 13: Bertso-natura. Poesia eta natura. 
Poesia eta musika errezitala: ETA 

- Mikel Baztan. “La ciudad verde”. Hitzaldia eta 
Mendebaldeko baratze komunitarioko bisitaldi 
gidatua, Ermitaldea Elkartearen eskutik.

- Maiatzak 14. Marc Badal. Hitzaldia: “De la 
agroecología”.

- Maiatzak 20. Eva Lootz eta Santiago Beruete. 
Solasaldia: “La naturaleza como inspiración 
artística”.

- Maiatzak 21. Santiago Beruete. Hitzaldia: “Del 
pensamiento”, pentsamenduaren eta natura-
ren arteko harremanari buruzkoa. 

- Maiatzak 31. Teresa Pérez eta Joaquín Rodero. 
Hitzaldia: “El jardín en la cultura japonesa”.

· “MUJER Y COMPROMISO SOCIAL EN LA PRI-
MERA MITAD DEL SIGLO XX”
- Maiatzak 27. Luis Garbayo eta Pedro Charro, 

María Lacunzari buruz solasean.
- Maiatzak 29. Arantzazu Amezaga eta Xabier 

Irujo, María Ana Bidegarayri buruz.

- Ekainak 3. Manuel Martorell, Uriz ahizpei buruz.
- Ekainak 4. Joseba Eceolaza, Camino Oscozi buruz.

4.10.1 NAFARROAKO LIBURUTEGIKO JARDUERAK 
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· “CONVERSACIONES LITERARIAS”
Roberto Valenciak koordinaturiko zikloa.
- Irailak 17. Carlos García Gualekin solasaldia: 

“Modernidad de la Odisea”.
- Irailak 23. Begoña Huertasekin solasaldia: “El 

desconcierto: un viaje de lo analítico a lo sen-
sorial”.

- Irailak 30. Gonzalo Tornérekin solasaldia: “Es-
cribir sobre el presente”.

- Urriak 7. Jorge Larrosarekin solasaldia: “Espa-
cios, tiempos y compañías de la lectura”.

- Urriak 10. Rodrigo Fresánekin solasaldia: “La 
gran novela americana y el gran cuento ame-
ricano (y cómo buscarlos y encontrarlos)”.

· “PENSAR AHORA, PENSAR EL MUNDO”
- Urriak 15. Andreu Jaime. “Arqueología de la 

verdad. Pensar el inicio (Parménides según 
Heidegger)”.

- Urriak 22. Rosa Rius. “La insistencia en la me-
lancolía. Una deriva de occidente”.

- Urriak 28. Ramón Andrés. “El suicidio. Moral e 
interpretaciones erróneas”.

- Azaroak 4. Félix Duque. “Judaísmo, populismo, 
identitarismo: el tema de nuestro tiempo”.

- Azaroak 11. Román Cuartango. “El concepto 
de espíritu (desde Hegel al neopragmatismo 
norteamericano: Robert Brandom”.

- Azaroak 18. Arturo Leyte. “Después de la 
muerte del arte”.

- Azaroak 26.. José Luis Villacañas. “Europa 
como una condición existencial”.

· “HITZ SOLAS”
Literaturako zenbait gairi eta, oro har, zenbait 
gai kulturali buruzko solasaldiak euskaraz, Ain-
geru Epaltzak koordinaturik.
- Abenduak 10. Enrike Díez de Ultzurrun eta Ixa-

bel Etxeberria, Euskadiko Itzulpen Saria, Alice 
Munroren lanen itzulpenarengatik.

- Abenduak 17. Aingeru Epaltza eta Asisko Ur-
meneta, Euskadiko Ilustrazio Saria.

 · “REPENSAR LOS MEDIOS DE COMUNICA-
CIÓN: PASADO, PRESENTE Y FUTURO DEL 
PERIODISMO”
Nafar Ateneoaren laguntzarekin antolaturiko 
zikloa.
- Otsailak 12. Ángel Zoco, Javier Pagolarekin so-

lasean. “Los orígenes de la prensa y la radio 
en Navarra”.

- Otsailak 19. Alicia Ezkerrek moderaturiko mahai-in-
gurua, gizarte demokratikoetan fake newsek, ma-
nipulazioak eta kazetaritzak duten garrantziari 
buruz. “Esto no es una pipa”, Ramón Salaverria, 
Javier Erro eta Hildegart Gonzálezekin.

- Otsailak 26. Ignacio Iriarte, Javier Pagolarekin 
solasean. “El futuro ya ha llegado”, informa-
zio enpresei eta kazetaritzari buruz, mundu di-
gital batean.

·  “ÁMBITOS DE LA ESPIRITUALIDAD”
“Espiritualidad Pamplona-Iruña” elkartearekin 
lankidetzan antolaturiko zikloa.
- Martxoak 4. Ensemble musika kontzertua. 

“Beguinas; místicas y trobairitz: la mística 
cortés”

- Martxoak 5. Joxe Arregui, espiritualtasunari eta 
migrazioari buruz. “Todos somos emigrantes, 
hasta Dios”.

- Martxoak 12. Margarita Pintos, espiritualta-
sunari eta generoari buruz. “Una espirituali-
dad situada: deseo, quiero, puedo”.

- Martxoak 26. Yayo Herrero, espiritualtasunari 
eta ekologiari buruz. “Miradas ecofeministas 
para revertir la guerra contra la vida”.

- Apirilak 2. María Carmen Ferrero, espiritualta-
sunari eta konpromisoari buruz. “Mojarse al 
hilo de la vida”.

- Apirilak 9. Enrique Martínez Lozano, espiri-
tualtasunari eta isiltasunari buruz. “La riqueza 
oculta del silencio”.

4.10.1 NAFARROAKO LIBURUTEGIKO JARDUERAK 
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· “SAHARA”
Munduko Medikuak eta Kabiak elkarteekin lan-
kidetzan antolaturiko jarduera zikloa.
- Urriaren 13tik 24ra. Emakume sahararren bizit-

zari buruzko erakusketa: “Sí, ¿saharaui?”.
- Urriak 16. “Ritos de Jaima” liburuari buruzko 

irakurketa klub irekia, emakume sahararren 
parte-hartzearekin.

- Urriak 23. Poesia errezitala eta Saharako te eta 
gozokien dastatzea.

HITZALDIAK

· Martxoak 14. Carlos Bassas del Reyren eleberri 
beltzari buruzko hitzaldia La letra roja irakurketa 
klubak gonbidaturik.

· Ekainak 10. Marco Perilliren hitzaldia: “Actuali-
dad de la Comedia de Dante”.

· Ekainak 11. Portugesez idatziriko afrikar literatu-
rari buruzko Carlos Ericeren hitzaldia, La máqui-
na del tiempo irakurketa klubak gonbidaturik.

· Urriak 25. Nafarroako Dantzarien Biltzarreko bi 
ordezkariek hitzaldia eskaini zuten dantzaren 
Nafarroako historiari buruz, dantza desberdine-
tako jantzi tipikoak erakusten zituen eta elkar-
teak berak laga zuen erakusketa baten testuin-
guruan.

· Abenduak 10. Manuel Bearren hitzaldia: “Peter 
Handke, un premio Nobel incómodo”.

LANTEGIAK

· Azaroak 15, 16, 22 eta 23. Fanzine feministen 
lantegia, Bakearen aldeko Lankidetza Batza-
rra eta Kolektibo Feminista GKEak antolaturik; 
Nerea Aguado eta Irati Fernández Gabarainek 
ematen dute, Lisset Alas Irahetaren parte-hart-
zearekin: “Dibujando la lucha feminista”.

OROIPENAK

· Emakumeen Nazioarteko Eguna. Martxoak 8. 
Mónica Revengaren “Guerreras. Siempre estuvi-
mos aquí” liburuaren aurkezpena, Enma Mauri-
cek eta bere afro-folk musika taldeak giroturik.

· Pobrezia Desagerrarazteko Nazioarteko Egu-
na. Martxoak 17. Pobrezia Desagerrarazteko Na-
zioarteko Egunaren harira pobreziaren aurkako 
Nafarroako sareak gauzatzen duen sentsibiliza-
zio kanpainaren barruan, zineforuma, Ken Loa-
chen “Yo, Daniel Blake” filma proiektatu ostean. 
Aurkezpena eta filmaren ondorengo eztabaida-
ren moderazioa Jesús García Salgueroren esku-
tik.
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· Poesiaren eguna. Poesia eta musika errezitala, 
Ventura Ruizen (“El poemario del óxido”) eta 
Blanca Inés Rubioren (musika) eskutik.

· Liburuaren eguna. Apirilak 23:
- 10:00etatik 18:30era. On Kixote Mantxakoaren 

irakurketa publikoa. Nafar Ateneoak antolatu-
rik. Rebeca Esnaola Kultura eta Kirol Kontsei-
laria bertaratu zen, eta nabarmentzekoa da 
erlazionaturiko ANFAS eta ONCE kolektiboen 
parte-hartzea.

- César Orozen erakusketaren inaugurazioa: 
“Navarra en el Codex Calixtinus”.

· Emakume idazleen eguna. Urriak 14:
- Inaugurazioa Rebeca Esnaola Kultura eta Kirol 

kontseilariaren eskutik. 
- Jada zendutako emakumezko idazleen testuen 

irakurketa, honako hauen eskutik: Asun Maes-
tro, Liburutegi Zerbitzuko zuzendaria; Anabel 
Olaso, Nafarroako Liburutegiko zuzendaria; 
NABIko zuzendaria; IPES elkarteko ordezkari 
bat; eta Tadea Lizarbe, Katrin Pereda, Concha 
Pasamar, Inma Biurrun, Ventura Ruiz eta Belén 
Huarte idazleak.

- Musika emanaldia, kontserbatorioko kantu 
ikasleen eskutik.

- Ipuin erotikoak, Inés Bengoarekin.

· Liburutegiaren eguna. Urriak 24:
- Jazz kontzertua, Goi Mailako Musika Kontser-

batorioko irakasle eta ikasleen eskutik.
- María Tenaren hitzaldia (eleberrien Tusquets 

saria), Uruguain igarotako gaztaroari buruz.

4.10.1 NAFARROAKO LIBURUTEGIKO JARDUERAK 



LIBURUTEGI 
ZERBITZUA4.10 LIBURUTEGIETAKO JARDUERAK   

LIBURU AURKEZPENAK

· Urtarrilak 29. “El largo sueño de tu nombre”. 
Amaia Olórizen liburua, Mikel Asiainek aurkeztu-
rik.

· Otsailak 4. “Búsqueda de identidad. Poesía 
en castellano escrita por mujeres en Navarra 
(1975-2017)”. Isabel Logroñoren liburua, Dori 
López Juríok aurkezturik. Consuelo Allué, tesia-
ren zuzendaria, ere bertan izan zen.

· Otsailak 5. “Pagoda negra. Cómo superé un 
cáncer”. Blanca Anguloren liburua. Tomás Yerro 
ere bertan izan zen.

· Martxoak 7. “Guerreras. Siempre estuvimos 
aquí”. Mónica Revenga. (ikus Oroipenak).

· Apirilak 16. “Al final, uno también muere”, Ro-
berto Valencia.

· Maiatzak 6. Víctor Urrutiaren hil osteko poema 
liburuen aurkezpena, Javier Pagola, Loli Asua, 
Ignacio Iriarte eta Pablo Méndezen eskutik.

· Maiatzak 8. “Diario de Hendaya. Tras los pasos 
de Unamuno”. Pedro Charroren liburua. Luis 
Garbayo ere bertan izan zen.

· Maiatzak 9. “Nueve lunas… para esperarte”. 
Mar Benegasen poema liburua, Concha Pasa-
marrek ilustratua. Clara Flamarique izan zuten 
lagun.

· Maiatzak 10. “Analfabetos sentimentales: his-

torias con acondroplasia y más”. María Luisa 
Garde Etayoren liburua.

· Irailak 12. “Viaje al fondo del corazón: así nació 
la palingenesia”. Rafael de los Ríosen liburua.

· Irailak 19. “Claras”. Agustina Sánchezen liburua.
· Irailak 25. “Respirando fuego: En las entrañas 

de la lucha kurda por la supervivencia”. Karlos 
Zurutuza eta David Meseguerren liburua, egileek 
berek Manuel Martorellekin batera aurkezturik.

· Urriak 3. “Esto no estaba en mi libro de Historia 
de la medicina”. Carlos Aitor Yuste eta Jon Arri-
zabalagaren liburua, Manuel Bearrek aurkezturik.

· Urriak 18. “Cábalas vascas y navarras”. Iñaki 
Iriarteren liburua, Jesús María Osések aurkeztu-
rik.

· Urriak 21. “Asier y el legado de Edurne”. Gazteei 
zuzenduriko lehen eleberria, Neus Domenech 
idazlearena.

· Urriak 30. “Flores de otra estación”, Margarita 
Leoz idazlearena, Ricardo Pitak aurkezturik.

· Azaroak 5. “Proyecto sobre Nepal” proiektuaren 
aurkezpena, Raquel García Ceballosen eskutik.

· Azaroak 12. Ikasleei zuzenduriko “Guiarte” onda-
re kulturalaren gida didaktikoaren aurkezpena.

· Azaroak 22. “La cometa de los sueños”. Concha 
Pasamarren liburua.

· Abenduak 11. “No los mates a todos”. José Ra-
món Francoren liburua.

· Abenduak 16. “La cueva de la luna”. José Luis 
Díaz Monrealen liburua.

· Abenduak 18. Nafarroako Unibertsitate Publi-
koaren “Gutenberg” ikerketa proiektua aur-
kezteko mintegia, baliabide teknologikoak ga-
ratu eta aplikatzeari eta “Carvajal” liburuari 
buruzkoa, azken hori ildo nagusia izaki.

ERAKUSKETAK ETA INTERESEKO ZENTROAK 
(AUKERAKETA)

· “Contemplando la etnografía navarra. 50 años 
de Cuadernos de Etnografía y Etnología de Na-
varra/Nafarroako Etnografiari so eginez. Cua-
dernos de Etnología y Etnografía de Navarra, 
berrogeita hamargarren urteurrena”. David Ma-
riezkurrenak koordinaturik.
- Martxoak 12. Inaugurazioa, Liburutegi Zerbit-

zuaren zuzendari Asun Maestrorekin eta erakus-
ketaren komisario Ricardo Gurbindo eta David 
Mariezkurrenarekin; gainera, gitarra eta txistu 
kontzertua eskaini zuten Garaine Jorajuría eta 
Sara Guerrerok. Apirilaren 26ra arte bisitatzen 
ahal zen liburutegiko erakusketa aretoan.

- Horrekin batera, etnografiarekin lotura zuten li-
burutegi funtseko beste dokumentu batzuk eta 
afixen interes zentroa prestatu ziren.
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- Apirilak 8. “La etnografía Navarra a escena. Fies-
tas populares en el archivo de la Filmoteca de Na-
varra” dokumentalaren proiekzioa.
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· “Un breve sentir: haikus ilustrados”.  10 
emakumeren parte-hartzearekin eginiko lanki-
detza proiektua, literatura (Marta Castañoren 
24 haiku) eta ilustrazioa (Concha Pasamar, Idoia 
Iribertegui, Patricia de Blas, Marta Dorado, Elvi-
ra Roitegui, Itziar Repáraz, Mila García eta Leire 
Olkotz) bateratuz.

· “Navarra en el Codex Calixtinus”. César Oroz 
marrazkilariaren erakusketa, apirilaren 23an in-
auguratua. (ikus Oroipenak).

· “Pioneras. Historia y compromiso de las her-
manas Uriz”. Ekainean zehar bisitatzen ahal zen 
liburutegiko erakusketa aretoan. Ekainaren 3an 
bisitaldi gidatua egin zen Manuel Martorellen 
eskutik, Badostaingo alkatearekin batera.

· Filmetako jantzien erakusketa, SARAY elkar-
tearen eskutik (Bularreko Minbiziaren aurkako 
Elkartea). Ekainaren 28an filmetako jantzien 

desfilea egin zen, elkarte horri loturiko emakume 
talde baten eskutik.
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· “Paisajes con Memoria” / “Memoria duten pai-
saiak” II Argazki Lehiaketaren Erakusketa, Na-
farroako industria ondareari buruzkoa. Irailaren 
27tik urriaren 13ra

· Tizianori buruzko interes zentroa, Nafarroako Mu-
seoan “Venus Maitasunarekin eta Musikarekin go-
zatzen” koadroa erakustearen harira.

IRAKURKETA KLUBAK

Nafarroako Liburutegik irakurketa kluben eskaint-
za zabala du:
https://www.bibliotecaspublicas.es/eu/Bibliote-
cas/navarra/Actividades/Clubes-de-lectura.html

- Los buenos días.
- Club de lectura fácil.
- English Film Club.
- English Reading Club.
- Los géneros del yo.
- Irakurleen artean.
- La letra roja.
- Máquina del tiempo.

- Poesía eres tú.
- Primero de la nueva.
- Vasos comunicantes.
- Cuentoscopio.
- Lectura fácil juvenil 

ATENTATU TERRORISTAREN SIMULAZIOA 
LIBURUTEGIAN

Nahiz eta hau anekdoten kapituluan sartu behar-
ko litzatekeen jardueren kapituluan sartu ordez, 
nabarmentzekoa da bahidun atentatu baten si-
mulazioa egin zela maiatzaren amaieran Nafa-
rroako Liburutegian. Horretan, poliziak, osasun 
langileek, suhiltzaileek eta abarrek hartu zuten 
parte. Egiazki, Erizainen Elkargo Ofizialaren prak-
tika bat izan zen. 
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LANKIDETZA PROIEKTUAK LIBURUTEGIEN 
ARTEAN

“GUZTION MUNDU BAT. NAFARROAKO LI-
BURUTEGI PUBLIKOAK ETA 2030 AGENDA”

2018ko abenduan liburutegietako langile guztiei 
zuzenduriko 2030 Agendari eta Garapen Jasan-
garrirako Helburuei buruzko jardunaldia egin os-
tean, maiatzean zehar, sareko berrogei liburute-
gik baino gehiagok jarduera programa zabal eta 
askotarikoa eskaini zuten 2030 Agendaren eta 
GJHen inguruan, “Guztion mundu bat” lelopean 
eta bost proiektutan multzokaturik:

“Harrerako liburutegia”, errefuxiatuak, migrat-
zaileak eta aniztasunari errespetua oinarritzat 
hartzen dituena; “KLA: Klimaren aldeko Liburu-
tegi Akzioa”, klima-aldaketari eta ingurumene-
ko beste gai batzuei buruz (ibaien zainketa kasu) 
sentsibilizatzea xede duena; “Liburutegi osasun-
garriak”, ohitura osasungarriak hartzea zeinen 
garrantzitsua den azpimarratzen duena; “PIA 
liburutegiak: Pobreziaren kontrako Ideia Apar-
tak”, pertsona guztien eskubideen aintzatespena 
eta gizarte bazterkeriaren aurkako borroka azpi-
marratzen dituena; eta “Bakearen eta bizikidet-

zaren alde lan egitea”, gizarte parte-hartzailea-
go baten eta instituzio sendoagoen alde. 

Gizarte eta ingurumen arloko lankidetza eta ak-
tibismoaren esparruko eragileen eta liburuzainen 
artean lorturiko aliantzen eta baterako lanaren 

emaitza da proiektu hau. Kasu batzuetan, elkar-
teak, kolektiboak, enpresak, GKEak eta pertsona 
partikularrak hurbildu ziren liburutegietara irudi-
menez beteriko proposamenekin; beste kasu bat-
zuetan, elkarrekin lan egiteko gonbitari baiezkoa 
eman zioten.
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Jarduera multzo zabal eta askotarikoa, informazio 
liburuxka batean batera aurkeztu zena, eta aur-
kezpen gutun eder eta poetiko gisa honako bideo 
hau izan zuten: “Un mundo en común / Guztion 
mundu bat: Las bibliotecas navarras con los obje-

tivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 
2030 / Nafarroako liburutegiak 2030 Agendako 
garapen jasangarriko helburuekin (GJH) bat”.

“EPICENTROS DE LECTURA” 

Hezkuntza Departamentuarekin lankidetzan. 
https://epicentrosdelectura.wordpress.com/

· Epicentros de lecturaren I. Edizioaren amaie-
ra ekitaldia (2018/2019 ikasturtea). Barañain-
go auditoriumean izan zen ekainaren 12an, as-
teazkenean. Horretan, Epicentros I. Saria eman 

zitzaion 2017an argitaraturiko gazteentzako li-
buru onenari. Saria Maite Carranzaren “Una bala 
para el recuerdo” eleberriak jaso zuen. 500 gaz-
te inguru bertaratu ziren, baita idazle irabazlea 
eta bi finalistak ere (Anna Manso eta Fernando 
Lalana). Ekitaldia gazteek berek zuzendu zuten, 
eta elkarrizketak eta musika zein antzerki ema-
naldiak izan zituen.

· Epicentros de lectura, II. Edizioa, 2019/2020. 
Nafarroako Gobernuaren Liburutegi Zerbitzuak 
eta Hezkuntza Departamentuak sustaturiko 
proiektu honetan, gainera, honako hamar insti-
tutu hauetako gaztelania eta literatura depar-
tamentuetako 30 irakaslek hartu zuten parte: 
Barañáin/Barañain, Zizur Mayor/Zizur Nagusia, 
Biurdana, Iturrama, Basoko, Sarriguren, Burla-
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da/Burlata, Villava/Atarrabia, Ochoa de Olza eta 
Martzilla; orobat 15 pertsona koordinatzailek eta 
15 liburutegi publikok. Honako hauek izan ziren 
hiru liburu finalistak: “El vértigo de los canallas”, 
Alfredo Gómez Cerdá; “Biografía de un cuerpo”, 
Mónica Rodríguez; eta “Tú tan cáncer y yo tan 
virgo”, Begoña Oro eta Alberto J. Schumacher. 
Guztira, DBHko 2., 3. eta 4. mailetako eta Batxi-
lergoko 1. mailako 750 ikaslek hartu dute parte 
antolaturiko 30 irakurketa klubetakoren batean.

“BAKEAREN ETA BIZIKIDETZAREN ALDEKO 
LIBURUTEGIAK”

Herritarrekiko Harremanetako Departamentuko 
Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Zerbitzuare-
kin lankidetzan.

Guztira, Nafarroa guztiko 38 liburutegik egin 
zuten bat “Bakearen eta bizikidetzaren alde-
ko liburutegiak” programarekin eta, bertan, 46 
lantegi antolatu ziren, 5 eta 18 urte bitartekoei 
zuzendurik, kultura aniztasunaren aberastasuna 
bere dimentsio guztietan balioesteko.

· Hogei liburutegik hartu zuten parte ahozko na-
rrazioari buruzko “1, 2, 3… UBUNTU!” lantegian, 

5 eta 9 urte bitarteko haurrentzako proposamen 
praktiko batekin. Hogei lantegietatik, bederatzi 
euskaraz egin ziren eta hamaika, gaztelaniaz. Pro-
posamena Marisa Serrano, Inma Gurrea eta Izas-
kun Mujika kontalariek asmatu eta gauzatu zuten.

· “Petersen mapa” lantegian giza eskubideak lant-
zen dira munduari irekirik dagoen begirada ba-
tetik. 9 eta 14 urte bitarteko haurrei zuzenduriko 
lantegi hau hamabost liburutegitan egin zen, 
zenbait saiotan, zazpi euskaraz eta hamahiru, 
gaztelaniaz.

· Azkenik, “Teatro Forum Diversidad” gizarteko 
aniztasunari eta kultura artekotasunaren alde 
lan egiteko beharrari buruz banaka zein tal-
dean hausnartzeko tresna da. 15 urtetik goitikoei 
zuzenduriko lantegi hau sei liburutegitan egin 
zen, eta bi saio euskaraz izan ziren eta lau, gaz-
telaniaz.

“ÉRASE UNA VEZ 8 BIBLIOTECAS = BAZIREN 
BEHIN 8 LIBURUTEGI”

Ablitas, Aurizberri, Cascante, Martzilla, Mendabia, 
Erronkari, San Adrián eta Vianako liburutegien 
ekimenez, proiektu honen bigarren edizioa egiten 

da. Liburutegi bakoitzak haur literaturako ipuin 
bat aukeratzen du eta eszenografia bat prestat-
zen du horren inguruan, orobat egileari buruzko 
interes guneak, balioak edota liburuarekin zeri-
kusia duten beste gai batzuk. Halaber, zentro ho-
rri loturik, irakurketa gida bat ere prestatzen da. 
Hilabetez, liburutegiak istorio horren erakusketa 
egiten du eta haurrei zuzenduriko jarduerak egi-
ten ditu, hala nola ipuin kontalaria, lantegiak edo 
bestelakoak.  Hilabetea igarotakoan, eszenogra-
fia guztia beste liburutegi batera pasatzen da eta 
han antolatzen dira erakusketa, ipuin kontalaria, 
lantegia eta abar. Hala, 8 ipuin Nafarroa osoan ze-
har ibili dira, jendeak goza ditzan.

“EL SECTOR DEL CUERO EN BANGLADESH”

SETEM GKEarekin lankidetzan.

Nafarroako Liburutegitik igaro ostean, “El sector 
del cuero en Bangladesh” argazki erakusketa Na-
farroako 12 liburutegitan zehar ibili zen, urtarrila-
ren 14a eta apirilaren 5a bitartean.

Erakusketa hori SETEM Navarra-Nafarroa 
erakundeak antolatu zuen Nafarroako Go-
bernuko Liburutegi Zerbitzuarekin, Emausko 
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Trapuketariekin eta Kamishibaiaren Lagunen 
Elkartearekin lankidetzan, Nafarroako Gober-
nuak finantzaturiko “Arropa Garbia” sentsibi-
lizazio kanpainaren barruan. Horren bitartez, 
Bangladeshko larru eta oinetako industriaren 
errealitatea ezagutarazi nahi zitzaien liburu-
tegietako erabiltzaileei, 2030 Agendaren eta 
Garapen Jasangarrirako Helburuen esparruan, 
liburutegiak ezinbesteko aliatuak izaki gai ho-
rretan.

Erakusketan hamabi taula zeuden, GMB Akash 
aktibista eta argazkilariaren argazki handiekin. 
Argazki erakusketaz gainera, proiektuaren ba-
rruan, liburutegi guztietan egin zen “Lu Shzu-
ren ametsa” Kamishibai + “Egin ezazu zuren 
trapuzko panpina” lantegiaren saio bat.

Halaber, erakusketaren harira, erakusketako 
argazkietan oinarrituriko Mikroipuin lehiaketa 
antolatu zen (haurrak eta helduak, euskaraz eta 
gaztelaniaz).

“IRAKURKETA ETA KONPAINIA”

Nafarroako Ospitalegunearekin lankidetzan 
(Osasun Departamentua/Osasunbidea).

Nafarroako Ospitaleguneko Psikiatria Unitateko pa-
zientei zuzenduriko irakurketa dramatizatuen pro-
grama, Iruña-Yamaguchi eta Altsasuko liburutegie-
tako irakurketa klubetako boluntarioen eskutik.

“LGTBI+ KOMIKIEN GIDA”

Iruña-Yamaguchi eta Zentro liburutegiek egina. 

“BIRJOLASTU”

Iruñeko Udalaren laguntzarekin.

Sanferminetan, bigarren urtez jarraian, Iruñeko 
Udalak txikienentzako “Birjolastu” gune ludikoa 
antolatu zuen Takonerako parkean. Oraingo ho-
netan, Liburutegi Zerbitzuaren laguntza eskatu 
zen, ipuinetarako “liburu balea” izeneko txokoa 
ezartzeko. Liburutegien zerbitzuak haurrentzako 
album sorta bat erosi zuen, aipatu xederako eman 

zuen, liburutegiei buruzko panel handi bat jarri 
zuen, eta liburutegiek ematen dituzten zerbitzuen 
berri emateko triptiko bat prestatu. 

BERDINTASUNAREN ALDEKO LIBURUTEGIAK

Kultura eta Kirol Ministerioaren Liburutegien ar-
teko Lankidetzarako Kontseiluaren III Plan Es-
trategikoaren esparruan beste liburutegi batzue-
kin banatu diren proposamenen ildoan, genero 
berdintasunaren aldeko jarduera ugari egin dira, 
“Nafarroako Liburutegi Publikoen Berdintasun 
arloko Jardunbide Egokien mapan” ikusgai dau-
denak.
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NAFARROAKO IRAKURKETA KLUBEN IX. 
TOPAKETA 

Nafarroako irakurketa kluben IX. topaketa urria-
ren 26an egin zen eta, lehen ediziotik zortzi urte 
igaro ostean, Barañaingo auditoriumera itzuli 
zen, eta han bildu ziren 300 pertsonatik gora. 
Lehen zatian, Margarita Leozen eta Elvira Lindo 
idazlearen arteko topaketa-elkarrizketa egin zen, 
idazlearen azken eleberriaren (“Treinta maneras 
de quitarse el sombrero”) eta lehenaren (“El otro 
barrio”) inguruan. Kafearen ondoren, musika 
emanaldia: “Hortus conclusus”, Arantza Lorenzo 
de Reizábal eta Ayla Cosadaren eskutik. Bigarren 
zatian, Bea Cantero liburuzainak “Siempre han 
hablado por nosotras”saiakeraren egilea, Najat 
el Hachmi, elkarrizketatu zuen.

EUSKARAZKO IRAKURKETA KLUBEN II. 
TOPAKETA

Nafarroako Ateneoarekin lankidetzan, azaroaren 
16an euskarazko irakurketa kluben II. topaketa 
egin zen. Bertan, Iparraldeko Katixa Dolhare-Çal-
dumbide literatura kritikariak “Liburu kritika: zer 
irizpide erabili liburu baten kritikarako?” hitzaldia 

eskaini zuen; ondoren, kafea hartzeko atsede-
naldia egin zen eta lantegi praktiko bat, taldeka, 
aurretiaz irakurririko testu baten inguruan. Lante-

gian, Asisko Urmeneta marrazkilariak poster han-
di batean bildu zuen gertatzen ari zena.
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Urteko topaketa horiek egiteaz gainera, irakurketa 
klubek jarduera handia izaten dute urte guztian. 
185 irakurketa klub aktibo daude. Horietatik, 6 
klub haurrei zuzendurik daude, 7 irakurketa ego-
kituko klubak dira, 20 klubetan euskarazko lanak 
irakurtzen dituzte eta 4 klubetan, berriz, ingele-
sezkoak. 

Nafarroako irakurketa kluben webgunea 

4.10.2 LIBURUTEGI PUBLIKOETAKO JARDUERAK  

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Bibliotecas/Actividades/Clubes+de+lectura/
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Museoen Zerbitzua Foru Komunitateko Adminis-
trazioaren titulartasuneko museoen kudeaketaz 
arduratzen da, baita Nafarroako gainerako mu-
seoen sektoreari babesa emateaz ere. “Julio Caro 
Baroja” Nafarroako Museo Etnologikoaren bitar-
tez, gainera, kultura ondare immaterialaz ardu-
ratzeko eskumena du. Bi ataletan antolatzen da: 
Nafarroako Museoa eta Museoak.

GURE MISIOA 

Ekintza plana hiru ardatz nagusiren inguruan an-
tolatzen da, hain zuzen ere, Museoen Zerbitzuaren 
eskumenetan gelditzen direnak: foru titulartasu-
neko museoak kudeatzea; museoetako bildumen 
kontserbazioa, ikerketa, erakusketa eta zabalpe-
na sustatzea eta Foru Komunitateko museoen se-
ktorea planifikatzea eta aholkularitza eskaintzea. 
Hauek dira gure oinarrizko helburuak: museo bil-
dumak ikusaraztea eta haietara sartzeko aukerak 
erraztea, herritarrak oinarri dituen programak 
egitea, Nafarroako museoen sektorearekin elkar-
lanean aritzea eta Kultur Ondare Immaterialaren 
arretaz arduratzea.

GURE IKUSPEGIA

Foru titulartasuneko hiru museoak Nafarroako 
kultura eta turismo eskaintzan erreferente sendoa 
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eta ezinbestekoa izatea nahi du Museoen Zerbit-
zuak. Era berean, Nafarroan museoen sektore in-
dartsu eta kohesionatua izatea nahi du, eta aha-
lik eta erakunde gehien sartzea Museoei buruzko 
Foru Legearen esparruan.

HELBURUAK

- Museoetako eta bilduma museografiko iraunko-
rretako eraikinak, funtsak eta edukiak herrita-
rrentzako irisgarriak eta ikusgarriak direla ber-
matzea.

- Azkar eta eraginkortasunez erantzutea herrita-
rrek museoetako zerbitzuei buruz egiten dituz-
ten eskaerei.

- Museoen programa publikoa herritarrei begira 
egitea, herritarren jakin-nahi eta interesei erant-
zuteko. Horretarako, parte-hartzerako bideak 
irekitzea, eta elkarren arteko ezagutza eta lotura 
ahalik eta estuena bilatzea.

- Behin betiko konponbidea ematea Julio Caro 
Baroja Nafarroako Museo Etnologikoari, azkenik 
jendearentzako ireki dadin, sortu eta 20 urtera.

- Nafarroako museo sektorea epe ertainerako pla-
nifikatzea, estrategiak prestatzerakoan sekto-
rearen parte-hartzeari tokia emanez.

- Nafarroako kultur ondare immateriala ezagut-
zea eta kudeatzea.

ESTRATEGIAK

- Herritarrei Nafarroako museoetako bildumak eta 
bilduma museografiko iraunkorrak osatzen di-
tuzten funtsetarako sarbidea ematea, DOMUS 
inbentarioaren eta CER.ES online katalogo kole-
ktiboaren bidez.

- Museoetako barne prozesuak eta prozedurak 
hobetzea normalizazioaren, sinplifikazioaren 
eta talde lanaren bidez.

- Museoak gaurkotzea: bildumak, edukiak, trans-
misio moduak, jarduerak eta irudia.

- Nafarroako Museo Etnologikoa zer motatako 
museoa izanen den zehaztea eta kokalekurik 
egokiena erabakitzea.

- Museoei buruzko Legearen diagnosia egin eta 
museoen sektorea planifikatzea, araudia, hit-
zarmenak eta dirulaguntzak aztertuz eta, beha-
rrezkoa bada, birbideratuz eta, orobat, sektore-
ko eragileek parte hartzeko bideak irekiz.

- Nafarroako Kultura Ondare Immaterialaren In-
bentarioa martxan jartzea.
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BILDUMA

INBENTARIOA ETA KATALOGAZIOA

Nafarroako Museoak museoetako dokumentuak 
kudeatzeko DOMUS programa erabiltzen du, bere 
bilduma inbentariatu eta katalogatzeko. Lehenta-
sunezkoa da bildumak kudeatzeko DOMUS pro-
graman katalogatzea Nafarroako Museoko bildu-
mak.

2019an zehar, Nafarroako Museoak honako doku-
mentazio proiektu hauek gauzatu ditu DOMUS 
sisteman:

- 475 DOMUS fitxa katalogatzea, XIX. XX. eta XXI. 
mendeetako margolan, eskultura, arte, grafiko 
eta instalazio obretakoak. Fitxa horiek aurretiaz 
alta emanda zeuden inbentario fitxa gisa, eta 
katalogazioa egitean gainerako eremu guztiak 
bete ziren, CER.ESen hedatzeko.

- DOMUSen 3.000 erregistro sartu ziren, Na-
farroako Museoaren bilduma numismatikoko 
piezei zegozkienak. 

- 2019an Nafarroako Museoak eskuratu, dohaint-
zan jaso edo bildu dituen obren alta. 

- 2019an, DOMUS datu basea martxan jarri zen 
Tuterako egoitzatik Muñoz Sola Museoko bil-

duma kudeatzeko, Muñoz Sola Arte Modernoko 
Museoan gordailututa baitago. Bilduma DOMU-
SEN Nafarroako Museoaren “Bilduma Egonkor 
(BE)”  gisa alta emanda dago, eta erregistro ho-
riek Tuterako Museoko “Gordailu (GO)” gisa erre-
gistratu beharko lirateke.

Bilduma inbentariatzeaz eta katalogatzeaz gain, 
DOMUS lan hauek ere egiteko erabiltzen da Nafa-
rroako Museoan:
- Bildumen dokumentazio grafikoa eguneratzeko.
- Funtsen aldi baterako sarreren erregistroa.
- Obren maileguen kudeaketa museotik kanpoko 

aldi baterako erakusketetarako.
- Funtsen mugimenduak kudeatzea aldi baterako 

erakusketak direla-eta.
- Nafarroako Museoko obrak beste erakunde ba-

tean gordetzea.

CER.ES SAREKO BILDUMEN PLATAFORMA

DOMUS fitxak Sareko Bildumen plataforma di-
gitalera (cer.es, ceres.mcu.es) iraultzeari dago-
kionez, 2019an 435 fitxa berri gehitu ziren. Fitxa 
horiek museoaren “Arte guztia da garaikidea” 
erakusketa iraunkorraren berritzeari eta bildu-
mako emakume artisten lanari buruzkoak ziren. 
2019 bukaeran, Nafarroako Museoak plataforma 
horretan online bisitatu daitezkeen 1.473 pieza 
ditu. Horietatik 1.093 bilduma numismatikoko 
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piezak dira (txanponak eta fabrikazio tresnak), eta 
gainerako 380ak Arte Ederretakoak. 

ARTISTEN JABETZA INTELEKTUALA

2019. urtean zehar, artista garaikideen obrak CER.
ES plataforman jartzeko baimenak lortzeko eman 
beharreko legezko urratsak kudeatzen jarraitu du 
museoak (Jabetza Intelektualaren Legea).

PIEZA BERRIEN SARRERA

Nafarroako Museoak bere bildumako funtsen 
kopurua handitu du 2019an, funtsen erosketen, 
emaitzen eta gordailutzeen bidez, besteak bes-
te.

Erosita:

- Espectador de Espectadores”, (1972), Equipo 
Crónica-rena. Maché paperarekin egindako es-
kultura, 121 x 41 x 75 cm. Aurora Zabaletari erosia 
Vianako Printzea Erakundea – Kultura Zuzenda-
ritza Nagusiaren 74/2019 Ebazpenaren bidez, 
Nafarroako Museoan sartu zelako “Arte guztia 
da garaikidea” proiektuko erakusketa iraunko-
rraren berrikuntzaren zati bat izateko. Inbenta-
rio zenbakia: CE002260.

- “Objetos personales”, (2000), Dora Salazarre-
na. Bost eskulturako seriea da, argizari bront-
zean eginak patina zilarreztatuarekin, eta neurri 
ezberdinak dituzte, 30 x 10 x 4 cm ingurukoak. 
Egileari erosiak, Vianako Printzea Erakun-
dea-Kultura Zuzendaritza Nagusiaren 140/2019 
Ebazpenaren bidez. Inbentario zenbakia: 
CE002262-CE002266.

- “Vista de Pamplona”, (1640 ingurukoa), egile eze-
zagunekoa, oihal gaineko olio pintura, 65,5 x 132 
cm. Parisko Ducrot Etxearen enkante publikoan 
eskuratua, Vianako Printzea Erakundea-Kultura 
Zuzendaritza Nagusiaren 321/2019 Ebazpenaren 
bidez. Inbentario zenbakia: CE001158.

- “Herbario/Sudario”, (2018), Celia Eslava-rena. 
Portzelanaz, kakorratz hariz eta oihalez egindako 
eskultura, 160 x 130 cm. Egileari erosia, Vianako 
Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagu-
siaren 395/2019 Ebazpenaren bidez. Inbentario 
zenbakia: CE001704.

- “Virgen con el Niño y ¿San José?”,  (“Berdusan me 
fecit” bastidorean) Vicente Berdusánek sinatua 
(1632-1697). Oihal gaineko olio pintura. 39’5 x 50 
cm. Garaiko markoarekin, 53 x 63 cm. Antigüe-
dades Lizarrari erosia, Vianako Printzea Erakun-
dea-Kultura Zuzendaritza Nagusiaren 401/2019 
Ebazpenaren bidez.

- “Niño Jesús”, anonimoa, XVIII. mendea, Ama Birji-
naren Sorkunde Garbia iragartzen duena. Marko-
rik gabe (markoa amarru eran margotuta dago). 
Oihal gaineko olio pintura. 98 x 77 cm. Mihisea, 
Antigüedades Lizarrari erosia, Vianako Printzea 
Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagusiaren 
401/2019 Ebazpenaren bidez.

- “Retrato de Juan Juániz de Echalar” (Calahorrako 
eta La Calzadako (1647-1656) apezpikua, Zabale-
giko Markesen etxekoa eta Muruzabalgo parro-
kia elizan lurperatua). Anonimoa, XVII. mendea. 
Oihal gaineko olio pintura. 122 x 97 cm. Antigüe-
dades Lizarrari erosia, Vianako Printzea Erakun-
dea-Kultura Zuzendaritza Nagusiaren 401/2019 
Ebazpenaren bidez.

- “Doce estampas de los Césares del Imperio Ro-
mano”, Claude Duflos (1665-1727) frantziar 
grabatzaileak inprimatuak, Aegidius Sadeler II 
flandestarraren grabatuetan oinarrituak; 1593 in-
guruan egin ziren Tizianoren erretratuetan oina-
rrituz. Markoekin. Antigüedades Lizarrari erosia, 
Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendarit-
za Nagusiaren 401/2019 Ebazpenaren bidez.

- “Seis retratos de otros tantos césares del Impe-
rio Romano”, egile anonimoa, Tizianok 1536-40 
artean margotutako jatorrizko hamaika erretra-
tuen kopiak. Jatorrizkoak Mantuako dukearent-
zat margotu zituen, eta 1651n Felipe IV. aren bil-
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dumara gehitu ziren; Madrilgo Errege Jauregian 
1734an gertatutako sute batean erre ziren. Oihal 
gaineko olio pintura. Markoekin. Antigüedades 
Lizarrari erosia, Vianako Printzea Erakundea-Kul-
tura Zuzendaritza Nagusiaren 401/2019 Ebazpe-
naren bidez.

- “Siete broqueles o rodelas de madera”, 60 cm-ko 
diametroa dutenak gutxi gorabehera; dekora-
zioetan gizonen bustoak eta borrokalarien figurak 
agertzen dira, bertuteei buruzko leloez inguratu-
ta. Atzeko aldeetan, besaurrerako eta eskurako 
larruzko eskulekuak mantentzen dira. XVI. edo 
XVII. mendea.  Antigüedades Lizarrari erosia, Via-
nako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza 
Nagusiaren 401/2019 Ebazpenaren bidez.

Dohaintzan jasotakoak:

- “Boceto El encierro” (1990), Rafael Huertarena. 
Iruñeko Orreaga etorbidean kokatutako eskultu-
raren maketa, brontze urtuz egina, 32,5 x 43,5 
x 110 cm. Rafael Huerta Celaya egilearen do-
haintza. Dohaintza, Aurrekontuaren zuzendari 
nagusiak azaroaren 25ean emandako 154/2019 
Ebazpenaren bidez onartua.

Gordailututa:

- “Caja vacía” (1958, 1974-1979ko alea), Jorge 
Oteizarena. Altzairuz egindako eskultura, 30 x 
30 x 30 cm. Jorge Oteiza Fundazio Museoak gor-
dailutua 2019ko urtarrilaren eta 2024ko urtarri-
laren artean. Gordailutu egin zen; izan ere, pieza 
Nafarroako Museoaren erakusketa iraunkorra-
ren berrikuntzan gehitu zen, “Arte guztia da ga-
raikidea” proiektuaren arabera.

- “Julio Caro Baroja” Nafarroako Museo Etnolo-
gikoak gordailututako piezen zerrenda, “Arte 
guztia da garaikidea” proiektuaren arabera, Na-
farroako Museoko erakusketa iraunkorrean ge-
hitzeko.

· Argizaiola.
· Mojaren gela.
· Diziplina.
· Hilobia.
· Kandela euskarria.
· Elizako kit-a, hauek osatua: jaunartzeko oi-

hala, koilaratxoa, bi kanderailu eta gurutze-
fika.

· Begietako ex-votoaren moldea.

- “Armadura antigua”, metala, 78 x 54 x 35 cm, 
Nafarroakoa. Bere jabeak Nafarroako Museoan 
utzi zuen, ikertzeko eta balorazio historiko-artis-
tikoa egiteko. 

NAFARROAKO MUSEOKO OBRAK BESTE 
ERAKUNDE BATEAN GORDETAKO OBRAK AL-
TXATZEA

- “Nanet”, (1912-1914), Javier Cigarena, olio pin-
tura taula gainean. Obra Nafarroako Jauregian 
gordeta zegoen, eta 2018ko abenduan gordailua 
altxatzeko eskatu zuten, ondoren Nafarroako 
Museoko erakusketa iraunkor berrian sartzeko. 
2019ko urtarrilaren 4an eman zen.

- “Verano navarro” (1974), Florentino Fernández 
de Retanarena, olio pintura oihal gainean. Obra 
Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamen-
tuan gordeta zegoen, eta 2018ko abenduan 
gordailua altxatzeko eskatu zuten, ondoren Na-
farroako Museoko erakusketa iraunkor berrian 
sartzeko. 2019ko urtarrilaren 4an eman zen.
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PIEZAK BEHIN BETIKO ATERATZEA

Funtsak berrantolatu direlako:

- Guardia Zibilak hamaika su-arma atera zituen 
horiek erregularizatzeko. Ondoren, Lizarrako 
Karlismoaren Museoko bildumetan gehituko 
dira. Zenbaki hauek dituzte: 3, 9, 13, 21, 23, 40, 
48, 51, 52, 55 eta 65. Arma historikoak Karlis-
moaren Museoko bildumazaleen liburuan inskri-
batuko dira, eta erabil daitezkeenak erabilezin 
bihurtuko dira eta ziurtagiria izanen dute.

- Era berean, suntsitzeko atera zituzten interes 
historiko eta kulturalik ez zuten berrogeita ha-
maika arma. Ematea dagokion emate-aktaren 
bidez dokumentatzen da.

PIEZAK BEHIN-BEHINEAN ATERATZEA

Maileguengatik:

2019an zehar, aldi baterako erakusketetan era-
biltzeko piezak utzi ziren, mailegu gisa.

Nafarroako Museoaren bildumakoak:

1. “Retrato de José María Huarte y Jaúregui” 
(1937), Ignacio Zuloagarena, aldi baterako “Ig-
nacio Zuloaga (1870 – 1945)” erakusketarako, 
zeina Bilboko Arte Ederren Museoan egon bait-
zen 2019-05-27 eta 2019-10-20 artean. 

2. “Oh, Italia”, (1986) lana, José Ramón Andare-
na, aldi baterako “Lantegi” erakusketan parte 
hartzeko, Donostiako Kursaaleko kubo-kutxa 
aretoan egon zena, 2019-05-23 eta 2019-08-
25 artean.

3. Lote bat, honako txanpon hauekin:
- Felipe V.aren bi txanpon, zilarrezko bi erreal.
- Karlos IV.aren bi ezkutuko urrezko txanpon 

bat, 1788koa.
- Karlos IV.aren bi errealeko zilarrezko txanpon 

bat, 1794koa.
- Isabel II.aren zilarrezko ezkutu bateko txanpon 

bat, 1867koa.
- Isabel II.aren hogei zentimoko zilarrezko 

txanpon bat, 1868koa.

“Erretzetik salbatuak: dokumentazio judiziala 
garai bateko testigantza gisa” erakusketarako; 
Iruñean, Nafarroako Justizia Jauregiaren sarre-
ran egon zen 2019-09-03 eta 2019-06-14 artean, 
Artxiboen Nazioarteko Eguna zela-eta, ekainaren 
9an ospatzen baita.

Nafarroako Kutxa Fundazioaren bildumakoak:

- “Sin título”, eta “Autos”, Isabel Baquedanorenak, 
Bilboko Arte Ederren Museoan aldi baterako 
“Isabel Baquedano” erakusketan egoteko, 2019-
10-30 eta 2020-04-20 artean.

Gordailuen bidez:

1. “La Virgen de la Merced y san José protegiendo 
a los santos mercedarios”, (XVIII.mendea), egile 
ezezagunekoa, oihal gaineko olio pintura, 255 
x 360 x 13 cm. Iruñeko Artzain Onaren egoitzan 
jarri zuten, Artzain Onaren apaizen egoitzako 
zuzendariak eta Vianako Printzea Erakundea – 
Kultura Zuzendaritza Nagusiak sinatutako gor-
dailu kontratua betez.

2) “San Gregorio Magno” tailua (XVIII. mendea), 
egile ezezagunekoa, egur urreztatu eta polikro-
matua, 200 x 120 x 69 cm. Zangozako Santa 
Maria la Real parrokian jarri zuten hamar urte-
rako, Zangozako parrokiak eta Vianako Printzea 
Erakundea – Kultura Zuzendaritza Nagusiak si-
natutako gordailu kontratua betez.

3) 35 mm-ko film bildua, proiektagailura lotzeko 
isatsik eta krediturik gabe; luzeran 300 m ditu, 
eta iraupena, gutxi gorabehera, 10 minutukoa 
da. Filmak gordetzeko kutxa batean, polieste-
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rrean; bere tamaina berdinekoa da. Nafarroako 
Filmotekan utzi zen, emate akta eginez, ondo-
ren berrikusteko, identifikatzeko eta datazioa 
egiteko.

KONTSERBAZIOA

Nafarroako Museoko bildumetako funtsen kont-
serbazioaren eta zaharberritzearen ardura Onda-
re Historikoaren Zerbitzuarena da, hain zuzen ere, 
Erregistroaren, Ondasun Higigarrien eta Arkeolo-
giaren Atalarena. Hura arduratu zen erakusketa 
iraunkorreko bildumez, gordailuez nahiz pieza 
berriez; baita aldi baterako erakusketarako erabili 
ziren funts propioetako zein kanpoko funtsetako 
ondasunen kontserbazioaren egoeraz ere. 
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ERAKUSKETAK 

2019an garrantzi handia izan zuten diskurtso mu-
seologikoaren berritzeak eta museoko erakusketa 
iraunkorraren zati handi baten aurkezpen berriak; 
“Arte guztia da garaikidea” leloa erabili zuten.

JARDUERAK ERAKUSKETA IRAUNKORREAN

2019ko urtarrilaren 31n Nafarroako Museoak 
irudi berria estreinatu zuen, bai barnekoa, bai 
kanpokoa. Berrikuntza horren kontzeptua eta gau-
zatzea lantzen hiru urte igaro ondoren, museoak 
“Arte guztia da garaikidea” proiektua inaugura-
tu zuen. Ekimen horrekin erakusketa iraunkorra 
guztiz berritu da hirugarren eta laugarren solai-
ruetan, baina, gainera, lehenengo eta bigarren so-
lairuetan ere lan puntualak egin ziren; kapera aldi 
baterako erakusketa leku bihurtu zen, eta bertan 
museoko funtsetan obrak dituzten eta bizirik dau-
den artista nafarren lanak erakutsi ziren; sarrera 
berritu zen bisitariei harrera egiteko leku gisa, 
zaintzaileentzako uniforme berriak diseinatu ziren 
eta fatxada eguneratu zen, brontzezko ate berriak 
jarriz, museoa identifikatzen duten hizkiak mar-
gotuz eta harria garbituz. Horren guztiaren hel-
burua Nafarroako Museoa gizartearen eskarietara 
egokitzea izan da, ikusgarritasun gehiago nahi 
zutelako, diskurtso museologiko berria eta garai 
berriekin bat datorren espazioa sortzeko.
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Museoaren diskurtso berriarekin, museoko funt-
sak eta erakusketa berrikusi dira, bisitariei, na-
gusiki, XX. eta XXI. mendeko artista nafarren po-
tentziala erakutsi nahi baitzaie. Horien garrantzia 
ezinbestekoa da hirugarren eta laugarren solai-
ruetan, non, elkarrekin, espazio berean dauden 
argazkigintza, grabatuak, kartelak, musika, zine-
ma dokumentala, eskultura eta pintura. Guztira, 
71 obra berri jarri dira, artista hauenak: Lydia Anoz, 
Nicolás Ardanaz, Elena Asins, Isabel Baquedano, 
Equipo Crónica, Pedro María Irurzun, Koldo Cha-
morro, Gerardo Zaragüeta, eta abar. Emakumeek, 
era berean, urte askoan zehar izan ez zuten prota-
gonismoa hartu dute. Helburu horrekin garatu da 
“Elkarbizitzak” programa, non, XX. eta XXI. men-
deetako obrak jarri dituzten arte Erromanikoa, 
Gotikoa, Errenazimendukoa eta Barrokoa erakus-
ten dituzten aretoetan, hala, diskurtso akademi-
koa eta kronologikoa hautsiz.

Gainera, erakusketa iraunkorrean, adierazpen ar-
tistikoko forma berriak gehitu dira, orain arte ez 
zeudenak, besteak beste grabatua, argazkigintza, 
kartelak, zine dokumentala, musika eta onda-
re etnografikoa. Museoak hiru ikus-entzunezko 
proiekzio gehitu ditu, aretoetan erakutsitako honi 
testuingurua ematen diotenak: “Central Térmi-
ca de Pamplona” Enrique Solerrena, “Pamplona 
hace cien años” Antonio Ruizena, eta Ramón Gó-
mez Redondoren “Los Encuentros del 72” lanari 
buruzko erreportajeak, programa honetan: “Ga-

lería. Revista Semanal de Artes y Letras” (RTVEk 
lagatakoa).  Horrez gain, erakusketa iraunkorrean 
sartu zen Ignacio Fernándezek Enrique Mar-
tín-Caroren “Sentimiento Trágico” margolane-
rako egindako musika konposizioa, 2013koa. Aro 
Modernoko bitxigintza jasotzen zuen bitrinan, or-
dutik aurrera, “Julio Caro Baroja” Nafarroako Mu-
seo Etnologikoko piezak erakusten dira, osasuna-
rekin, gorputzarekin eta heriotzarekin lotutako 
ondare materiagabea ikusgai jarriz.

Museografia berriagoa eta argitsuagoa da, KEN 
estudioak eta Luis Tena Núñez eta Javier De Es-
teban Garbayo arkitektoek diseinatua; horri esker, 
areto bakoitza modu lasai eta gogoetatsuan bisi-
tatzen ahal da.

Eraberritzean, planteamendu museologikoa ere 
berritu egin da, diskurtsoa aldatuz; hala, obrak 
ez dira aurkezten artisten, aroen edo estilo pik-
torikoen elementu estanko gisa, eta, orain, arte 
hizkuntzaren mezu bihurtu dira. Nafarroako Mu-
seoaren helburua ikuspegi orokorra eskaintzea 
da, eta aztertzea, nola kontzeptu berdin bat modu 
ezberdinetan irudikatzen den, une ezberdinetan 
eta askotariko euskarriak erabiliz. Obrak ez dau-
de ordena kronologikoan jarrita, baizik eta ordena 
kontzeptualean. Gizakientzat garrantzitsuenak 
diren alderdien arabera aukeratu eta multzokatu 
dira, besteak beste iraunkortasuna eta espiritual-
tasuna, soziala eta femeninoa.

Museoa bisitatzeko modu berri bat da, eta oso ga-
rrantzitsua da eskainitako diskurtsoen bitarteka-
ritza. Nafarroako Unibertsitate Publikoko EDARTE 
ikerketa taldearen lankidetzarekin jardun da. Dis-
kurtso berritua eskaintzeko, Nafarroako Museoak 
aretoetan testu laburrak jarri ditu, eta bisitak egi-
teko hiru ibilbide diseinatu ditu; horiekin, artez 
betetako pilula txikiak eskaintzen ditu. “Konpli-
zitateak” izenburuarekin, programa honetan bi-
sitariek zazpi obra ikusiko dituzte, argumentu 
ildoa partekatzen dutenak eta hiru nafar idazlek 
aukeratu dituztenak. Hala, Patxi Irurzunek ‘El hilo 
de la vida. Biziaren haria’, sortu du, eta bertan gi-
zarteari buruzko hausnarketa egitea da helburua. 
Camino Oslék bere aukeraketa iraunkortasuna eta 
espiritualtasuna oinarri hartuz egin zuen, eta bere 
ibilbidearen izena hauxe da: ‘El cuerpo, y después 
la muerte. Gorputza, eta gero heriotza’. Eta Maite 
Pérez Larumbek emakumeak izan zituen hizpide 
bere ibilbidean: ‘Estamos todas bien. Emakume 
guztiak ongi gaude’.  Argitaratutako eskuorriek bi-
sita bana iradokitzen dute.

Ikuspegi osoa emateko helburu berarekin, Nafa-
rroako Museoak areto batean denboraren lerroa 
jarri du, eta bertan daude irudikatuta XIX. men-
de bukaeratik gaur egunera arteko mugarri sozial 
eta kultural nagusiak, bereziki jorratuz emaku-
meenak. Hausnartzeko eta ikertzeko espazioa 
da, obrak ulertzen laguntzen duena, obra horiek 
beren testuinguru historikoan ezarriz. Leku horren 
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xedea disfrutatzeko eta elkarrekin egoteko denbo-
ra eskaintzea da.

Nafarroako Museorako bisita doakoa izan zen 
2019ko otsailean eta martxoan.

Berrikuntza handi honetan, Nafarroako Museoak 
esfortzu aitzindari handia egin du irisgarritasun 
kognitiboko eta fisikoko estandarrak betetzeko. 
Berritutako aretoetako hormetan testu batzuk 
daude, obren kontzeptua azaltzen dutenak, eta 
horrek bisitariek obra ulertu ahal izatea errazten 
du. Koloreak, hizki mota, altuerak eta testuen 
luzerak asko zaindu diren xehetasunak dira, bisi-
tariak eta erabiltzaileak barne hartzeko helburua-
rekin.  Erraz irakurtzeko gida bat editatu da, eta, 
planoarekin batera, bisita irisgarria egin daiteke.

Era berean, museoan led argiztapeneko elementu 
berriak ezarri dira, azken teknologiakoak eta kont-
sumo baxukoak, eta horrelako argiak erabili dira 
aretoetako eta espazio berrietako argiteria berrit-
zean, hala, espazio jasangarri bihurtzeko. 

Proiektu honetan Reina Sofía Arte Zentroa Museo 
Nazionalak, Bilboko Arte Ederren Museoak, Jor-
ge Oteiza Fundazioa Museoak, Nafarroako “Julio 
Caro Baroja” Museo Etnologikoak, Nafarroako 
Parlamentuak, Nafarroako Kutxa Fundazioak, 
Arantzazuko Frantziskotarrek, Espainiako Irrati 
Telebistak, Nafarroako Filmotekak eta partikular 

batzuek lagundu dute. Artista nafarren obrak gor-
dailutu dituzte, horien presentzia garrantzitsua 
baitzen “Arte guztia da garaikidea” diskurtso mu-
seologikorako.

ALDI BATERAKO ERAKUSKETAK

Nafarroako Museoak aldi baterako erakusketetako 
programazioa irizpide orokor batzuetan oinarrit-
zen du. Honako hau da horien helburua: museoko 
bildumen esparruari erantzutea, sakontasuna 
ematea, ezagutzera ematea eta balioa ematea. 
Baina, gaurkotasuneko gaiak ahaztu gabe, Iruñe-
ko beste gune artistiko batzuekiko koordinazioa 
sustatuz eta foru titulartasuneko beste museo 
batzuekin lankidetzan.

Hauek izan dira erakusketa planaren lerroak:
1. Aldi baterako erakusketen aretoko erakusketak.
2. Erakusketak laugarren solairuan (4.2 aretoa).
3. Erakusketak kaperan.

1. Aldi baterako erakusketen aretoko erakusketak

- “Arte guztia da garaikidea” proiektuaren azal-
pen erakusketa. Aldi baterako erakusketa bat, 
museoaren berrikuntzaren arrazoiak azalt-
zea helburu duena. Berrikuntza hau azken 
hiru hamarkadetako handiena izan da, eta 
erakusketa honekin, berritze prozesuaren al-

derdiak azaltzen dira, nola eta noiz egin zen 
azalduz. Gainera, bisitarien laguntza eskat-
zen da, haien ekarpenei eta balorazioei esker 
museoak garatzen eta hobetzen jarrai dezan. 
Urtarrilaren 31tik martxoaren 31ra.

- “Henri Lenaerts. Bere bilaketa, bere isiltasuna. 
Su búsqueda, su silencio”. Apirilaren 12tik irai-
laren 1era.

- “Bizitza hezurretan inprimatua. Paleopatolo-
gia Nafarroan. La vida impresa en los huesos. 
Paleopatología en Navarra”. 2019ko irailaren 
27tik 2020ko otsailaren 2ra.
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2. Argazkigintza erakusketak laugarren solairuan 
(4.2 aretoa)

- “Lydia Anoz. Urrezko urteak. Los años dorados. 
1947-1956”, 2019ko urtarrilaren 31tik urriaren 
13ra. Erakusketa hori areto horretarako “Arte 
guztia da garaikidea” proiektuan aurreikusi-
tako lehenengo erakusketa lerroa da. Museoko 
funtsetako argazkien erakusketak hartuko ditu, 
komisariotza eta ikuspegi anitzekin. Iraupen 
luzekoak izanen dira (urritik urrira), lehenen-
goa salbu, egutegi horretara egokituko baita.

- “Lydia Anoz. Argira bidean eta bizitzara bidean. 
Hacia la luz y hacia la vida. 1970eko eta 1980ko 

hamarkadak. Décadas 1970 y 1980”. 2019ko 
urriaren 17tik 2020ko urriaren 11ra.

3. Arte garaikideko erakusketak kaperan

- “Dora Salazar. Inspiración. Espiración. Ex-
piación”. 2018ko urriaren 26tik 2019ko mar-
txoaren 24ra arte. Erakusketa hori “Arte guztia 
da garaikidea” proiektuaren lehenengo ekint-
za izan zen. Proiektu horretan kapera erabiliko 
da iraupen luzeko (maiatzetik martxora) aldi 
baterako erakusketak antolatzeko. Bertan, 
obra Nafarroako Museoko funtsetan duten eta 
bizirik dauden artisten lanak erakutsiko dira. 

- “Carlos Irijalba. Extemporáneo”. 2019ko 
maiatzaren 10etik 2020ko martxoaren 22ra.

Jarduketa horiekin batera, ezohiko gertakarien-
gatiko erakusketak daude:

- “Tiziano Nafarroako Museoan”. Tizianoren 
“Venus maitasunean eta musikan atsegin har-
tuz” margolanaren erakusketa, “Espainiako 
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bira” proiektuaren esparruan eta Pradoko Mu-
seo Nazionalaren berrehungarren urteurrena 
dela-eta. Irailaren 24tik urriaren 20ra.

- “Vista de Pamplona”, XVII. mendearen erdial-
dekoa, egile ezezaguna. Juan Bautista Martí-
nez del Mazo izan daitekeela uste da. 2019ko 
urriaren 4an Parisen eskuratutako koadro ba-
ten erakusketa, Tolosako (Frantzia) bilduma 
partikular batekoa, Nafarroako Museoko bil-
dumetarako.

PROGRAMAZIO KULTURALA

Museoak bere bilduma dinamizatzeko diseinatu-
tako estrategiak hainbat ildo ditu: bisita gidatuak 
erakusketa iraunkorrean eta aldi baterako erakus-
ketetan, ikastaroak eta hitzaldi zikloak eta kont-
zertuak.

2019an, “Arte guztia da garaikidea” erakusketa 
iraunkorraren birmoldaketa proiektuaren inaugu-
razioa zela-eta, askotariko jardueren zikloa anto-
latu zen otsailaren 3tik martxoaren 30era arte.

Nabarmentzekoa izan zen Francisca Agui-
rreren, Lorenzo Aguirre margolari nafarraren 
alabaren, poesia errezitaldia, otsailaren 1ean 
(ostirala).

Bisita gidatuak berrikuntzara adituen eskutik, 
igandeetan, 12:30ean: Marta Arriola, Patxi Irur-
zun, Camino Oslé, Maite Pérez Larumbe.

Celia Martín Larumbe komisarioak Lydia Anozen 
erakusketa aurkeztu zuen otsailaren 3an (igan-
dea). 

Dora Salazar. Artista eta komisario honek bere 
erakusketa egin zuen kaperan, otsailaren 17an 
(igandea).

Bisitaldiak familian, La Chincheta Brunarekin. 
Elebiduna. Larunbatetan, 17:30ean, otsailaren 
16tik martxoaren 30era.

Museologia, bitartekaritza, irisgarritasun eta mu-
seografia proiektuaren egile taldeekin topaketak, 
ekitaldi aretoan, otsailaren 20an (asteazkena), 
19:00etan.  Eta Patxi Irurzun, Camino Oslé eta 
Maite Pérez Larumberekin, “Konplizitateak” pro-
gramako 3 ibilbideetako testuen egileekin, mar-
txoaren 6an.

2019ko Aste Santuko haurrentzako tailerraren 
gaia “Arte guztia da garaikidea” izan zen.

Aldi baterako erakusketa guztietan antolatu zi-
tuzten jarduera osagarriak.

MAPAMUNDISTAK 2019 programan parte hartu 
zen, Andrés Galeanok urrian “Argazkigintzako es-
pekulazioak” izeneko tailerra emanda.

Horrez gain, hainbat hitzaldi ziklo antolatu ziren 
ondare materiagabeari buruz Museoen Zerbit-
zuko zuzendaritzarekin lankidetzan, eta 948 Mer-
katuaren bisita espezializatuen programan parte 
hartu zen, Kultur Ekintza Zerbitzuak antolatuta.

Zikloaren edizio berri bat antolatu zen Astrola-
bio Románico elkartearekin lankidetzan, ERDI 
AROKO KULTURAREN VI. INCIPIT IKASTAROA 
“Espazioa Erdi Aroan: erabilera eta funtzioa”, 
martxoaren 20tik apirilaren 10era arte. 

Apirilaren 11tik 12ra KULTURA KLASIKOKO II. JAR-
DUNALDIAK “Ad Culturam Classicam te duco” 
antolatu zituzten Hezkuntza Departamentuak eta 
Ikasketa Klasikoen Espainiako Sozietateak. 

KULTURA GARAIKIDEKO I. IKASTAROA egin zen: 
“Kultura, kultiboa eta kultua. Fenomeno konplexu 
baten ikuspegi anitzak”. Zuzendaria Concha Rol-
dán Panadero izan zen (CSICeko Filosofia Institu-
tuaren zuzendaria).

Irailaren 17an eta 18an, Nafarroako Museoan, 
Ondare Kultural Materiagabearen eta jabetza 
intelektualaren jardunaldiak antolatu ziren. MA-
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TERIAGABEA BABESTEA: ONDARE KULTURAL 
MATERIAGABEARI ETA JABETZA INTELEKTUA-
LARI BURUZKO JARDUNALDIAK, INTANGIAk an-
tolatuta; bertan, bi arlo horietako nazio mailako 
eta nazioarteko profesionalek beharrak aztertu 
zituzten, eztabaidak egin zituzten eta jardunbide 
egokien dekalogo bat idatzi zuten, jabetza intele-
ktualeko arauak Ondare Kultural Materiagabea-
ren alorrean aplikatzeko, hain zuzen ere.

Urriaren 7an eta 21ean, museoa After Cage Espe-
rimentazioko VII. Jaialdira bildu zen, E7.2 elkar-
teak antolatuta. Berak programatu zituen jaial-
diaren aurkezpena, “why not?” eztabaida eta 
“Psikofonia” performance interaktiboa, zeinean 
publikoarekin batera grabazio “psikofoniko” bat 
egin zen.

MUSEOEN NAZIOARTEKO EGUNA ETA EURO-
PAKO MUSEOEN GAUA

Beste urte batez, Museoen Nazioarteko Egunean 
(maiatzaren 18an) hainbat jarduera antolatu zi-
ren, lelo honekin: “Museoak ardatz kultural gisa. 
Tradizioaren etorkizuna”, eta Museoen Europako 
Gaua ere ospatu zen egun berean. Hilaren 18an 
eta 19an bertaratu zirenak: 1.222 pertsona.

PROGRAMAZIOA KAPERAN

Apirilean, museoko kaperan (XVI. mende erdial-
dekoa da eta akustika ezin hobea du) flamenkoa, 
musika klasikoa eta dantza garaikidea oinarri zi-
tuzten hiru ekitaldiren zikloa antolatu zen: 344 
parte-hartzaile. Programa hauxe izan zen.

Apirilaren 8an: La Majarí (kontzertua).

Apirilaren 20an: HelloCello (kontzertua).

Apirilaren 25ean: Atalak. ‘El Vals de un funeral’ 
lanaren aurkezpena,  Myriam Perez Cazabónen 
sorkuntza laborategiaren emaitza.

BESTELAKO JARDUERAK

Gainera, beste erakunde batzuekin lan egin da 
eta Nafarroako Museoan askotariko jarduerak 
antolatu dira; besteak beste, Nafarroako Erdi 
Aroko erreinuko fraide soldaduen omenezko hit-
zaldi zikloa, Astrolabio Románicok eta Nafarroako 
Unibertsitateko Kultura eta Gizarte Institutuak 
antolatuta (urrian), eta “Las religiones suenan”, 
Jakiundek antolatuta (urrian eta azaroan).

PROGRAMA DIDAKTIKOAK ETA PRESTAKUNTZA 

2019an ikastetxeei zuzendutako eskaintza didak-
tikoa hauxe izan zen: 

IKASTETXEENTZAKO LANTEGI DIDAKTIKOAK

Urtarriletik maiatzera: Bitartean-en kargura.

Urtarrilaren 10etik martxoaren 24ra: Dora Salaza-
rren aldi baterako erakusketa.
Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntzako 1. zikloa. 
- Cuerpos Mágicos/ Gorputz Magikoak.
- Lehen Hezkuntzako 2. zikloa.
- Cuerpos Poderosos / Aparteko Gorputzak.

Martxoaren 25etik maiatzaren 31ra: “Arte guztia 
da garaikidea”.
Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntzako 1. zikloa.
- Migranteak gara: partekatutako maleta.
- Lehen Hezkuntzako 2. zikloa.
- Migranteak gara: habitatak eraikitzen.

Urritik abendura: Maitane Tirapu eta Nicolás 
Zuazua arkeologoen kargura.
Aldi baterako erakusketa hau izan zuten hi-
zpide: “Bizitza hezurretan ageri da. Patologia 
Nafarroan”, irailaren 27an inauguratu zena. 
Tailerrak museoaren arlo didaktikoak diseina-
tu zituen, eta aurten, ohiko hezkuntza mailei 
zuzentzeaz gain (Haur Hezkuntza eta Lehen 
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Hezkuntza), Bigarren Hezkuntzako mailetarako 
ere eskaini ziren. 

Parte-hartzaileak: 11.322 ikasle.

Banaketa honen arabera:
- Lantegi didaktikoak: 4.841.
- Bisitaldi antzeztuak: 1.666. 
- Eskola bisitak: 4.815. 

Hezkuntzako maila guztietara eta ikastetxe 
bakoitzaren eskakizunetara egokitutako bisita gi-
datuak eskaini ziren. Ibilbide kronologikoak plan-
teatzen dira, Historiaurretik XX. mendera arte eta 
gaien araberakoak. Museoko teknikariek eta Na-
farroako Museoko kultura boluntarioen taldeak 
egin zituzten.

Jarduera guztiak euskaraz eta gaztelaniaz eskaini 
dira.

IKASLEEI ZUZENDUTA EZ ZEUDEN BESTE 
JARDUERA BATZUK

Bisitaldi gidatuak: 2.805 pertsona.
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Helduek egindako bisiten laburpena, talde motaren arabera:

TALDEEN BISITAK TALDE MOTAK TALDEAK PARTE-HARTZAILEAK

Helduak

Kolektiboak eta elkarteak 64 1.372

Kultura erakundeak 13 296

Senior unibertsitatea/Esperientzia gelak 12 392

Prestakuntza ez-arautua 11 204

Hizkuntzen Irakaskuntza 9 195

Desgaitasunen bat duten pertsonak 9 128

Agentziak eta hotelak 10 218

Guztira 128 2.805
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Gehien eskatu zuten bisita “Bisita orokorra /6 
maisulan” (67 talde) izan zen, nabarmenki. “Bizit-
za hezurretan ageri” dago ondoren, 18 talderekin, 
“Arte guztia da garaikidea”, 17 talderekin, Tiziano-

ren obra, 12 talderekin, eta Henri Lenaerts erakus-
keta, 5 talderekin.

- Eguberrietako, Aste Santuko eta udako oporral-
dietarako haur lantegiak:
· Aste Santuko haurrentzako tailerraren gaia 

“Arte guztia da garaikidea” izan zen: 17k eman 
zuten izena. 

· “Henri Lenaerts ” udako tailerra: 14k eman zu-
ten izena. 

· “Bizitza hezurretan ageri” Eguberrietako taile-
rra: 56k eman zuten izena.  

- Familiarekin egiteko jarduerak:
 “Arte guztia da garaikidea”. Larunbat arrat-

saldeetan 90 minutuko 7 tailer egin ziren. Tal-
de guztiak bete ziren, 25 parte-hartzailerekin 
bakoitzean.
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 “Tiziano”. Hiru larunbatetan, irailaren 28tik 
urriaren 19ra bitartean. 40k eman zuten izena.

 

 “Bizitza hezurretan ageri”. Azaroaren 2an egin 
zen, 90 minutuko tailer batean. 23k eman zuten 
izena. 

“AUZOKOAK GARA” PROGRAMA

2019an ekimen honi jarraipena eman zitzaion, 
museoak 2018an auzokoekin hasitako harremana 
sustatzeko. Hauek izan ziren ekintza edo jardue-
rak:

Aukeratutako obra: 2019an Nafarroako Kultu-
raren webgunean hiru bideo gehiago argitaratu 
ziren, eta jada zazpi elkarte daude ordezkatuta 
(Plazara, La Majarí, IPES Elkartea, París 365, Con-
vivir en lo Viejo elkartea, Santo Tomas ikastetxea, 
Frantzisko Deuna HLHI). Obren ondoan, gainera, 
QR kodeak jarri dira, eta horien bitartez museoko 
aretoetatik bideoak ikus daitezke.

Margolan animatua: irailaren 3an aurkeztu zu-
ten otsailean hasitako proiektua, eta bertan ba-
tera lan egin zuten Nafarroako Museoak eta Ga-
rabatok (Paris 365en haurrentzako baliabidea). 
Proiektu horretan 6 eta 12 urte arteko bederatzi 
umek parte hartu zuten, zuzendaria Eva Rada 
izan zen, eta, elkarrekin, Jacob Bouttats-en 
“Trabajo de la tierra” lanari bizia eman zioten. 
Lan horren emaitza bideo interaktibo berritzaile 
batean jaso zen, eta gaur egun Nafarroako Mu-
seoaren webgunean eta Nafarroako Kulturaren 
webgunean ikus daiteke. Obraren ondoan QR 
kode bat ere jarri zen, bisitariek bideo interak-
tiboa eta tailerraren making of-a ikusi ahal iza-
teko.
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Hiri udalekuak Garabatorekin, bigarren urtez ja-
rraian: hiru lantegi egin ziren (uztailaren 31n, 
abuztuaren 7an eta abuztuaren 14an), eta bertan 
parte hartu zuten 6 eta 12 urte arteko 21 haurrek.  
90 minututako saioak izan ziren, eta Historiaurrea 
eta arkeologia landu zituzten.

UNIBERTSITATE PRAKTIKAK NAFARROAKO 
MUSEOAN

Irati Álvarez eta Silvia Roa Euskal Herriko Unibert-
sitateko Letren Fakultateko ikasleek unibertsitate 
praktikak egin zituzten Nafarroako Museoan udan. 
Aurreko urteetan bezala, bisita gidatuak egin zituz-
ten erakusketa iraunkorrean, bai gaztelaniaz, bai 
euskaraz. Ekainaren 28tik abuztuaren 31ra.

IKERKETA PROGRAMA ETA ARGITALPENAK

2019an zehar 59 pertsonak egindako kontsultak 
eta eskariak jaso ziren Nafarroako Museoan; mu-
seoaren bildumako funtsei buruzko askotariko es-
kaerak egin zituzten. 

Museoak material hauek argitaratu ditu “Arte guz-
tia da garaikidea” proiektuaren esparruan: 

- Erraz irakurtzeko gida. Braillean idatzitako gida. 
Hiru ibilbideen eskuorriak: “Estamos todas bien 
/ Emakume guztiak ondo gaude” “El cuerpo y 
después la muerte / Gorputza, eta gero heriot-
za” eta “El hilo de la vida / Biziaren haria”. “Arte 
guztia da garaikidea” aretoko testuak frantse-
sez (“Tout l’art est contemporain”) eta ingelesez 
(“All Art is contemporary”).

- Orobat aldi baterako erakusketaren katalogoa: 
“Henri Lenaerts. Bere bilaketa, bere isiltasuna / 
Su búsqueda, su silencio”, eta erakusketa hauen 
eskuorriak: “Lydia Anoz. Urrezko Urteak 1947 – 
1956 Los años dorados” eta “Lydia Anoz. Argira 
bidean eta Bizitzara bidean / hacia la luz y hacia 
la vida (1970eko eta 1980ko hamarkadak / Dé-
cadas 1970 y 80)”, baita “Carlos Irijalba. Extem-
poráneo” ere.

LIBURUTEGI ESPEZIALIZATUA ETA 
DOKUMENTUEN FUNTSA

Liburutegia kontsulta publikoak egiteko irekita 
egoten da ostegunetan, 10:00etatik 14:00etara.
· Katalogora gehitutakoak:  290
· Bertaratutako erabiltzaileak: 26
· Maileguak eta kontsultak aretoan: 30
· Bulegoetako maileguak: 29

· Kontsultak Nafarroako Artisten Funtsean: 2
· Kontsultak fototekan: 20

Jarduerak:

· Bookcrossing-a: hiriko hainbat lekutan argital-
penak zabaltzea, apirilaren 23an, Liburuaren 
Egunean.

· Argitalpen berrien hileroko buletinak.
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ERAIKINA ETA INSTALAZIOAK

2019an, museoak instalazioak nabarmen hobetu 
ditu; laburtuta, hauek egin ditu:

- Erakusketa iraunkorraren hirugarren eta laugarren 
solairuetako berrikuntza bukatzea, “Arte guztia da 
garaikidea” proiektuaren barnean.

- Fototeka berria sotoan instalatzea eta bertara le-
kualdatzea. Museoko hirugarren solairuan zegoe-
na desmuntatzea.

- Planimetria altxatzea, Quintanilla y Torres arkitek-
tura estudioaren kargura.

- Eraikineko barneko giroa monitorizatzea eta az-
tertzea, ETSAUNeko SAVIA ikerketa taldearen kar-
gura.

WEBGUNEA

BISITARIAK ETA ERABILTZAILEAK

2019an Nafarroako Museoak, guztira, 68.015 bisita 
eta erabiltzaile izan zituen. Hau da guztizko horren 
banaketa:

· 57.690 bisita (39.388 bisitari).
· 10.325 erabiltzaile.

Bisitari kopurutik, 8.838 ikastaldeetako kideak 
dira. Bisiten kopurua aurreko urtekoa baino % 24 
handiagoa izan da, eta nabarmen handiagoa (% 41), 
berriz, Museoaren jarduera eta ekitaldietan parte 
hartu dutenena (erabiltzaileena). 

AURREKONTUA

Nafarroako Museoak 1.111.259,06 euroko 
aurrekontua izan du 2019an (lantaldeko kideen 
gastuak kenduta).
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BILDUMA

INBENTARIOA

Karlismoaren Museoko funtsak inbentariatzen ja-
rraitu da, bai bilduma iraunkorrekoak, bai gordai-
lutuak. 

2019ko abenduaren 31n, guztira 1.762 pieza 
zeuden inbentarioan, horietatik 1.225 bilduma 
iraunkorrekoak eta 537 gordailututako ondasunen 
bildumakoak. 2019an 94 pieza gehiago (89 bildu-
ma iraunkorrekoak eta 5 gordailutuak) inbentaria-
tu ziren.

PIEZEN SARRERA

Dohaintzan jasotakoak:

9 dohaintza izapidetu ziren, Nafarroakoak (5), Bi-
zkaikoak (1), Gipuzkoakoak (1) eta Frantziakoak (1). 
Dohaintza horiez gain, gutun-azal anonimoetan 
entregatu zirelako izapidetu ez ziren hiru dohaintza 
egon ziren. 

Gordailuen bidez: 

Aurten, Karlismoaren Museoak piezen aldi bate-
rako gordailuen bi kontratu formalizatu ditu.

Erosita:

2019an pieza hauek erosi ziren Karlismoko Mu-
seoaren bildumarako:

1. Familiako argazkien albuma. XX. mendeko 30. 
hamarkada.

2. 1961eko “Ella y los veteranos” filmaren pro-
mozio argazkia.

3. “Arren, ez bedi galdu euskera”, Jon Zabalegui.

4. “Artzaya”, Jabi Landa “Corte”.
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5. “Otros reinos de lo irreal”, Leire Urbeltz.

6. “Santa Cruz Apaiza”, J. Ángel Perotxena “Mal-
mö”.

7.  “Style Wars”, Döner.

8. “Castigo de género”, Leire Urbeltz.

9. Valle Inclánen argazkiak dituzten 6 postal, Al-
fonsok eginak.

10. Sonaten DVDa, J. A. Bardem (1959).

11. Nuevo Mundo aldizkari ilustratua (191-02-13).

12. La Esfera aldizkaria (1916-03-11).

13. Diario de Navarra (1928).

Adskripzioz

2019ko martxoaren 8an, Guardia Zibilari honako 
arma hauek eman zitzaizkion, erregularizatzeko eta 
Karlismoaren Museoan erakusteko. Armak inbenta-
riatu egin ziren, baina Eibarko Proben Banku Ope-
ratiboan daude, ziurtatzeko eta, hala badagokie, 
ezgaitzeko: 

1. B.S.A.C. markako fusila. 1910 CLLE modeloa.

2. Steyr markako fusila. M95 modeloa.

3. Remington markako fusila. Armory 1917 modeloa.

4. Eskopeta, marka ezezagunekoa. Modeloa ez 
dago jasota.

5. Fusila, marka ezezagunekoa. 1937 modeloa.

6. Fusila, Oviedoko Armen Fabrika markakoa. 
1926 modeloa.

7. Karabina-errebolberra, marka ezezaguna. 
Modeloa ez dago jasota.

8. Fusila, St Etienne markakoa. 1907 modeloa.

9. Fusila, Mauser markakoa. 1893 modeloa.

10. Fusila, Chatellereault markakoa. 1884 modeloa.

11. Fusila, St Etienne markakoa. 1866 modeloa.

IRUDI DIGITALEN LAGAPENA

2019ko apirilaren 30ean Karlismoaren Museoko 
Argazki Digitalen Funtsari 5 irudi digital lagatzeko 
akta formalizatu zen.
- Dohaintzak: 15 dohaintza.
- Gordailuak: Piezen eta dokumentuen aldi bate-

rako bi gordailu. 
- Erosketak: 16 pieza eta dokumentu.

KONTSERBAZIOA

2019an zehar, Ondare Historikoaren Zerbitzuko 
Erregistroaren, Ondasun Higigarrien eta Arkeolo-
giaren Ataleko teknikariek zenbait bisita tekniko 
egin dituzte Karlismoaren Museoko eta Merkaton-
doan dagoen ondasun biltegiko instalazioetara, 
ingurumena kontrolatzeko eta anoxia tratatzeko 
lana egiteko, eta pieza sartu berriak eta erakuske-
ta iraunkorraren piezak zaharberritzeko.
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ERAKUSKETAK  

JARDUKETAK ERAKUSKETA IRAUNKORREAN

Karlismoaren Museoko erakusketa iraunkorrean 
guztira 142 pieza museografiko, bi erreprodukzio 
eta sei faksimile daude ikusgai 2019ko abendua-
ren 31n.

ALDI BATERAKO ERAKUSKETAK

- “Karlismoa zineman” aldi baterako erakus-
keta, 2018ko azaroaren 14tik 2019ko apirilaren 
28ra. Komisarioa: Eneko Tuduri Zubillaga.

 Lekua eta egunak: Karlismoaren Museoa. 
2018ko azaroaren 14tik 2019ko apirilaren 28ra 
arte.

 Bisitari kopurua (2018ko urtarrilaren 1etik 
2019ko apirilaren 28ra arte): 1.068 bisitari.

 
 Erakusketa sei ataletan dago banatuta: 

· Literaturatik zinemara.
· Karlismoa, erregimen frankistako zineman.
· 80ko eta 90eko hamarkadetako zinema his-

torikoa.
· Vacas-tik Handia-ra.

· Fantasia 1843an: Errementari.
· Azpigenero propioa da? 

- Aldi baterako erakusketa “Multiprisma. Mira-
das actuales al carlismo”, 2019ko maiatzaren 
18tik urriaren 6ra. Komisarioa: Deltadec.

 Lekua eta egunak: Karlismoaren Museoa. 
2019ko maiatzaren 18tik urriaren 6ra.

 Bisitari kopurua (2019ko maiatzaren 18tik urria-
ren 6ra arte): 2.186 bisitari.

 2019ko Museoen Nazioarteko Eguna ospatze-
ko antolatutako aldi baterako erakusketan bost 
artista gazteren lana erakutsi da, karlismoaren 
historiari buruzko hausnarketa grafikoa egi-
teko, eta horretarako Karlismoaren Museoko 
piezak eta dokumentuak erabili dira. Bost mu-
ral dira, oihal gainean hainbat teknika erabiliz 
eginak: 
· Jabi Landa “Corte” “Artzaya”.
· Jon Zabalegui: “Arren, ez bedi galdu euskera”.
· Leire Urbeltz: “Otros Reinos de los Irreal”.
· J. Ángel Perotxena “Malmö”: “Santa Cruz 

Apaiza”.
· Döner: “Style Wars”.

 Bost obra horiek eta Leire Urbeltzek egindako 
“Castigo de género” Karlismoaren Museoko 
bildumaren barne daude.

- Aldi baterako erakusketa, “Agonia ala eral-
daketa? Espainiako eleberriaren karlismoa 
1876-1912”, 2019ko urriaren 31tik 2020ko api-
rilaren 19ra. Komisarioa: Stephen Roberts.

 Lekua eta egunak: Karlismoaren Museoa. 
2019ko urriaren 31tik 2020ko apirilaren 19ra.

 Bisitari kopurua (2019ko urriaren 31tik aben-
duaren 31ra arte): 709 bisita.
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 Aldi baterako erakusketaren gaia karlis-
moaren ikuspegia da 1876-1912 aldiko hainbat 
idazle espainiarren bitartez; garai horrek bat 
egiten du eleberria genero literario gisa finka-
tu zen aldiarekin, non karlismoa gai ospetsua 
izan zen. 

 Hauek dira aukeratutako eleberriak: Doña Per-
fecta (1876), Benito Pérez Galdósena; Peñas 
arriba (1895), José María Peredarena; Paz en 
la guerra (1897), Miguel de Unamunorena; So-
nata de invierno (1905), Ramón del Valle-In-
clánena; eta Zalacaín el aventurero (1909), Pío 
Barojarena.

 
 Erakusketan, 7 alor hauen bitartezko ibilbide 

literarioa egitea proposatzen da: 
· Erakusketaren justifikazioa.
· Aldareko eta tronuko karlismoa. Valle-Inclá-

nen begirada goibela.
· Karlismo herrikoia. Kontrajarritako bi ikuspe-

gi: Galdós eta Pereda.
· Karlismoa eta Lizarra. Barojaren ikuspegia.
· Gerra.
· Karlismoaren etorkizuna, Miguel de Unamu-

noren arabera.
· Karlismoa gaur egun.
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PROGRAMAZIO KULTURALA

BISITALDI GIDATUAK

Karlismoaren Museoak 2019an bisita gidatuak es-
kaini zituen erakusketa iraunkorra ikusteko, otsai-
letik abendura bitartean. Urtarrilean bertan behe-
ra geratu ziren, erakusketa iraunkorra berritzen 
eta handitzen ari zirelako.

46 bisita programatu ziren, Museoen Nazioarteko 
Egunekoak barne, eta guztira 330 pertsona joan 
ziren. Horrek esan nahi du 7,17 pertsona egon zire-
la bisita bakoitzean (5,4 pertsona egon ziren bisi-
ta bakoitzean 2016an).

HITZALDIAK

- 2019ko urtarrilaren 26a. 12:00etan. Erremen-
tari filmaren sorrera eta sormen prozesua. Paul 
Urkijo eta Nerea Torrijos, Errementari filmeko 
zuzendaria eta jantzien burua, filmaren aurre-
produkzioko, produkzioko eta produkzio ondo-
rengo prozesuari buruz mintzatu ziren. Filmeko 
irudiak eta eszenak proiektatu zituzten.

- 2019ko martxoaren 15a. 19:00etan: Reconstru-
yendo la última guerra carlista. Crónica de la 
guerra Carlista filmerako dokumentazioa, ins-

pirazioa eta jantziak eta atrezzoa sortzea. José 
María Tuduriren hitzaldia, Crónica de la guerra 
Carlista (1988) filmaren zuzendariarena.

- 2019ko abenduaren 13a. 19:00etan: Stephen 
Robertsen hitzaldia, “Karlismo “herrikoiaren” 
edo “intrahistorikoaren” bila: Karlismoa Espai-
niako eleberrian 1876-1912”.

Hitzaldietan egon zirenak: 31 pertsona.

ZINEMA LANTEGIA 

Martxoaren 23an eta 30ean eta apirilaren 6an 
eta 13an museoan “Nahi duzu goiz batean zine-
man aritu?” izeneko lantegia antolatu zuten Eva 
Radaren kargura, eta saio guztietan gonbida-
tuak ere egon ziren.  

Hauek izan ziren aukeratutako filmak eta lante-
gietako gonbidatuak: 

- Martxoaren 23a. Crónica de la Guerra Carlista 
(1988, José María Tuduri). Gonbidatua: José Ma-
ría Tuduri.

- Martxoaren 30a: Zalacaín el aventurero (1954, 
Juan de Orduña) Gonbidatua: Joaquín Calderón.

- Apirilaren 6a. Errementari (2017, Paul Urkijo). 
Gonbidatua: Julio Mazarico.

- Apirilaren 13a: Pour Don Carlos (1920, Musido-
ra). Gonbidatua: Helena Bengoetxea.

26 parte-hartzaile egon ziren lantegietan. 

BOOKCROSSING-A 

Liburuen Nazioarteko Eguna (apirilak 23) zela-eta, 
Karlismoaren Museoak bookcrossing programan 
parte hartu zuen Nafarroako Museoarekin eta 
“Julio Caro Baroja” Nafarroako Museo Etnologi-
koarekin batera, eta Iruñeko, Lizarrako, Garesko, 
Astraingo eta Sarrigurengo hainbat lekutan 6 li-
buru utzi zituzten.
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MUSEOEN NAZIOARTEKO EGUNA ETA 
EUROPAKO MUSEOEN GAUA 

Museoen Nazioarteko Eguna eta Museoen Gaua 
zirela-eta, maiatzaren 18an (larunbata) honako 
jarduera hauek antolatu ziren: 

- “Multiprisma” proiektuaren aurkezpena.

- Gazteentzako graffiti tailerra, Jon Zabaleguiren 
kargura. 

- Bisitaldi gidatuak erakusketa iraunkorrean.

149 bisitari eta 26 erabiltzaile egon ziren progra-
matutako jardueretan. 

NAFARROAKO UNIBERTSITATEEN UDAKO 
IKASTAROA

Irailaren 24tik 26ra, Karlismoaren Museoa-Mu-
seoen Zerbitzuak Lizarran Nafarroako unibertsi-
tateen udako ikastaroa antolatu zuen Nafarroako 
Unibertsitate Publikoarekin eta Nafarroako Uni-
bertsitatearekin batera, honako izenburu honekin: 
“Historia eta memoria gatazkatsua museoan”. 
Ikastaroa “Fray Diego de Estella” Lizarrako Kultur 

Etxean eman zen, Lizarrako Udalak utzi baitzuen.  

Udako ikastaroan, 2017tik 2018ra Karlismoaren 
Museoan egindako erakusketa iraunkorraren be-
rrikuntza eta handitze prozesuari buruz hausnar-
tu zuten, baita memoriaren tratamenduari eta 
Espainiako eta atzerriko museoen eta erakundeen 
historia gatazkatsuari buruz ere. 

40 parte-hartzailek eman zuten izena, adin eta 
profil askotakoak.

ONDAREAREN EUROPAKO JARDUNALDIAK

Irailaren 28an, 2019ko Ondarearen Europako Jar-
dunaldien esparruan eta Ondare Historikoaren 
Zerbitzuarekin lankidetzan, bisita gidatua antola-
tu zen Arandigoiengo San Juan gotorlekura, Iban 
Roldan historiagilearekin. Goizeko 10:00etan hasi 
zen jarduera; oinez joan ziren Villatuertatik, eta 
in situ bisita egin zuten Arandigoiengo gotorleku 
karlistaren hondar arkeologikoetan. 

12 parte-hartzaile egon ziren jardueran.
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OCTUBRE PHOTO URRIA 2019

Asociación Fotográfica de Tierra Estella Lizarralde-
ko Argazki Elkartearekin batera, Karlismoaren Mu-
seoak honako jarduera hauek antolatu zituen: 

- Lizarrako leku literarioei buruzko argazki rally-a, 
aldi baterako erakusketa honetan inspiratua: 
“Agonia ala eraldaketa? Karlismoa Espainiako 
literaturan, 1876-1912”. Urriaren 6an egin zen. 

- Sarien banaketa azaroaren 23an izan zen eta 
mikroerakusketa bat ireki zen saritutako lanak 
erakusteko, 2019ko azaroaren 24tik abenduaren 
10era.

33 pertsona joan ziren sarien banaketara.

PROGRAMA DIDAKTIKOAK  

BISITAK ETA LANTEGI DIDAKTIKOAK

Karlismoaren Museoak 2019an erakusketa 
iraunkorrerako bisitaldi gidatuz eta lantegiz osa-
tutako programa didaktiko bat eskaini zien ikas-
tetxeei.

Erakusketa iraunkorrerako bisitak DBHko eta Ba-
txilergoko ikasleentzat antolatu ziren.

Lantegi didaktikoak Bakeola enpresako begira-
leek diseinatu eta egin zituzten, eta hauek izan 
ziren: 

· Gure hautua musika! Gure aukera bizitza!: Lehen 
Hezkuntzako 3. zikloko ikasleentzat (10-12 urte).

· Zer ote diote koadroek?: Bigarren Hezkuntzako 1. 
zikloko ikasleentzat (13-14 urte).

· Gure konpromisoa! BAKEA, Bigarren Hezkunt-
zako 2. zikloko eta Batxilergoko ikasleentzat (15-
17 urte).
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Jarduera horiek euskaraz eta gaztelaniaz eskaini 
ziren. 
 
2019an 311 parte-hartzaile egon ziren, eta, jardue-
ren arabera, honela banatu ziren: 

- Bisitaldi gidatuak erakusketa iraunkorrera: 232 
ikasle (2018an, 290).

- Lantegi didaktikoak: 79 ikasle. (2018an, 149).

Eskaintza didaktikoan parte hartu zuten ikaste-
txeak Nafarroakoak (Lizarra, San Adrian, Atarra-
bia), eta EAEkoak (Guardia) izan ziren. 

“AGONIA ALA ERALDAKETA? KARLISMOA 
ESPAINIAKO LITERATURAN” ERAKUSKETARI 
BURUZKO LANTEGIA, LIZARRALDEA BHIKO 
IKASLEEKIN

Abenduaren 12an, 13an eta 19an hiru saio egin zi-
ren Lizarraldea BHIko DBHko 4. mailako Historia 
eta Literaturako ikasleekin. Jardueraren koordi-
natzaileak Stephen Roberts, erakusketaren komi-
sarioa, eta Antonio Ros, Lizarraldea BHIko zuzen-
daria, izan ziren. 

127 ikaslek parte hartu zuten lantegian. 

LIZARRAKO ILZKO IRAKASLEEKIN EGINDAKO 
LANTEGIA

Abenduaren 17an (asteartea) antolatu zuten eta 
Lizarrako ILZri atxikitako ikastetxeetako Bigarren 
Hezkuntzako irakasleei zuzenduta egon zen. 

Lantegiaren helburuak hauek izan ziren: 

· [Diziplinartekotasuna:] Azaltzea nola landu dai-
tekeen historia ikasgeletan garaiko literatura 
erabiliz. 

· [Edukia:] Aztertzea zein izan zen Karlismoak ga-
raiko literaturan izan zuen eragina (1876-1912).

· [Esperientzia didaktikoa aberastea:] Kontzep-
tuak ikusarazteko erronka kontuan hartzea, bai 
komisarioentzat, bai irakasleentzat.

IKERKETA PROGRAMA ETA ARGITALPENAK

ARGITALPENAK

· Multiprisma. Karlismoaren gaur egungo begira-
dak aldi baterako erakusketaren katalogoa. Tes-
tuen egileak: Jabi Landa, Jon Zabalegui, Leire 
Urbeltz, J. Ángel Perotxena, Döner. 

· Agonia ala eraldaketa? Karlismoa Espainiako 
eleberrian (1876-1912) aldi baterako erakusketa-
ren katalogoa. Stephen Robertsen testuak. 
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IKERLARIENTZAKO ARRETA ZERBITZUA

Kontsultagileentzako – ikerlarientzako arreta

2019an kontsulta hauei erantzun zaie:

Irudiei buruzko eskubideak lagatzeko eskaerei 
erantzutea

2019an, zortzi eskaera egin dira, eta azkenean ho-
rietako zazpi formalizatu dira.

DOKUMENTAZIO ZENTROA ETA LIBURUTEGI 
ESPEZIALIZATUA

LIBURUTEGI ESPEZIALIZATUA

2019an, Nafarroako Liburutegien Sarearen bidez, 
Karlismoaren Museoaren liburutegi espezializa-
tuan (Absysnet) eskuragarri jarri ziren 317 liburu, 
hiru DVD, material grafikoko argitalpen bat, es-
kuizkribu bat, mapa bat eta 35 aldizkari. Atari 
horren bidez 2.293 ale katalogatu ziren funtsen 
bilduman.  

DOKUMENTUEN FUNTSA

Honako hauek dira 2019an Dokumentazio Zen-
troan gauzatutako proiektuak: 

- Erosketen erregistroa.
- Bulegoko Artxiboko dokumentuen inbentarioa 

egitea.
- Dokumentazioaren instalazio fisikoa.
- Artxibategi Historikoaren dokumentazioaren in-

bentarioa eta katalogazioa.
- Karlismoa ikertzeko artxibo iturrien erregistroa.
- Karlismoaren Ikerketarako Iturri Bibliografikoen 

erregistroa.
- Kontsultagileentzako – ikerlarientzako arreta.

- Karlismoaren Museoko bildumako irudiei 
buruzko eskubideak lagatzeko eskaerei erantzu-
tea.

- Dokumentu funtsak eta funts bibliografikoak di-
gitalizatzea.

- Dokumentazio Zentroa zabaltzeko jarduerak 
prestatzea.

- Biblioteka katalogatzea.

2.2.1.1. EDUKIEN LABURPENA

Erosketen erregistroa

Karlismoaren Museoaren erregistro eta inbenta-
rio liburuan bildumara gehitutakoak izapidetzea, 
erregistratzea eta deskribatzea.

Karlismoaren Museoko erakusketa iraunkorraren 
erregistro eta inbentario liburuaren egoera (funts 
museografikoak eta dokumentalak).

- 2019ko abenduaren 31n, inbentariaturiko piezak 
guztira 1.224 dira.

- 2019an zehar 91 pieza berri edo dokumentu 
multzo erregistratu dira.

5.3 KARLISMOAREN MUSEOA

TIPOLOGIA ERABILTZAILEAK

Aurrez aurrekoak 17

Telefono bidezkoak 14

E-maila 25

Erakundeetakoak 1

GUZTIRA 56
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Bulegoko Artxiboko dokumentuen inbentarioa egitea

Proiektua 2015ean hasi zen, sailkapen taula bat 
sortuta bulegoko artxiborako, eta sistematikoki 
inbentariatu zen museoak sortutako dokumenta-
zioa. Egun, bulegoko artxiboak 86 kaxa normali-
zatu, formatu berezi bat eta inbentariatutako 245 
CD dauzka.

Artxibo Historikoan dokumentazio fisikoa jartzea

Dokumentuak kokatzea GNA formatu normali-
zatuko kontserbazio kutxa batean, eta argazkien 
album bat, Karlismoaren Museoko Artxibo Histo-
rikoarentzat.

Jarritako dokumentazioa 2019ko funtsen % 100 
da.

Karlismoaren Museoko Artxibo Historikoko doku-
mentazioaren inbentarioa eta katalogazioa egitea

· Inbentariatuta

Proiektua 2016ko abuztuan hasi zen, Karlis-
moaren Museoko Artxibo Historikoko dokumen-
tazioaren inbentario berria sortzeko, ez dutelako 
deskribapenik Museoko ondasunen inbentario 

orokorrean zenbaki bakar batekin erregistratzen 
diren dokumentu multzoek.

Gaur egun, babestutako dokumentazioaren % 100 
inbentariatu da. Gutxi gorabehera, 2019ko aben-
duaren 31n, Museoaren Dokumentu Funts Histo-
rikoak 9.500 dokumentu dituela kalkulatzen da.

· Katalogazioa

Akordio hori 2018ko apirilaren 13an sinatu zen 
Nafarroako Gobernuko Artxiboen Zerbitzuarekin, 
eta helburu hauek ditu: Nafarroako Artxibo Na-
gusian eta Karlismoaren Museoko Dokumentazio 
Zentroan sustatzea karlismoari buruzkoak diren 
dokumentu funtsen artxiboen tratamendua eta 
funtsen artxibo kudeaketarako tresna bat ematea 
Karlismoaren Museoari; hasi da funtsak katalo-
gatzeko prozesua.

2019an gordailu bakarra katalogatu da, DEP 019, 
Archidoc web aplikazio berria probatzeko, hain 
zuzen ere. Baliozkotu egin behar da eta publi-
koarentzako eskuragarri jarriko da Nafarroako 
Gobernuaren Artxibo Irekiaren bidez.

Karlismoa ikertzeko artxibo iturrien erregistroa

Karlismoari buruzko dokumentazioa gordetzen 

duten artxiboei buruzko aitzineko dokumentu ba-
tetik abiatuta, eta jasotako kontsultei erantzute-
ko, dokumentazioa gordetzen duten artxiboen eta 
erakundeen erregistroa sortu zen 2016ko azaroan. 
Egun, banan-banan berrikusten da erakunde 
bakoitza, bakoitzaren funtsen eta sarbide baldint-
zen ezagutza areagotzeko. 

Erakundeak guztira: 118

Aurten berrikusitako erakundeak: 1

2019an, deskribapen tresnen bidez, Iruñeko Udal 
Artxiboaren hemeroteka erregistratu da.

Karlismoaren Ikerketarako Iturri Bibliografikoen 
erregistroa

Karlismoarekin zerikusia duten argitalpenen eta 
dokumentuen erregistro tematikoko informazioa 
emendatu da kontsultei erantzuteko, aurten be-
reziki arituta beste erakunde batzuetan digitali-
zatuta dauden eta datu base publikoen bidez sa-
rrera librea duten argitalpen karlisten bilaketan.  
Erregistro hauek gehitu dira:

5.3 KARLISMOAREN MUSEOA
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Era berean, 2019an, karlismoaren inguruko iturri 
dokumentalen lau gida sortu ziren, museoaren 
webgunean eskuratu daitezkeenak: Tronurik ga-
beko erreginak, Prentsa karlista digitalizatua, Ma-
ría Rosa Urraca Pastor eta Santa Cruz apaiza. 

Dokumentu funtsak eta funts bibliografikoak 
digitalizatzea

2019an, Gureak enpresak digitalizazioa egin zuen, 
honako lantalde hauek biltzen zituena: 

- DEP 144, Alderdi Karlistaren aldizkariak.
- DEP 144, Alderdi Karlistaren kartelak.
- DEP 015, Jesús Martín Alías, dokumentazioa eta 

aldizkariak Cj 05.

- DEP 015, Jesús Martín Alías, prentsa karlista .
- DEP 019, Emilio Majuelo nekazaritza elkarteen 

argazkiak eta aldizkaria. 
- Karlismoaren Museoko bilduma iraunkorreko al-

dizkariak.
- Karlismoaren Museoko bilduma iraunkorreko 

kartelak.

5.3 KARLISMOAREN MUSEOA

FORMATUA 2019AN AURKITUA ESKURA DAUDEN ITURRIAK GUZTIRA MODU DIGITALEAN KONTSULTATU DAITEZKE

Aldizkarietako artikuluak 343 2.556 1.537

Liburu digitalizatuak 232 2.312 2.294

Liburuen separatak 96 486 128

Doktorego tesiak 16 128 45

Ikerketa edo master lanak 5 10 9

Agiriak 104 104 104

Partiturak / Letrak (musika) 6 6 6

Hemeroteka (argitalpenak) 58 159 159

Prentsa satirikoa (aleak) 44 44 44

Aldizkariak 734 734 734

Ikus-entzunezkoak 27 27 27
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Dokumentazio Zentroa zabaltzeko jarduerak 
prestatzea

2019-04-23, Liburuaren Nazioarteko Eguna. Mu-
seoko liburutegiak erabiltzaileen irakurzaleta-
suna bultzatzeko ekimen batean hartzen du parte 
Bookcrossing programaren bitartez. Aste osoan 
zehar, doako katalogoak banatu zitzaizkien Kar-
lismoaren Museoko bisitariei.

2019-05-18 (maiatza-urria). Karlismoaren Doku-
mentazio Zentroak erronka bat proposatu zuen, 
Karlismoaren Museoko erakusketa iraunkorrean 
emakumeen presentzia gehitzeko.  Gurutzegrama 
formatua erabiliz, parte-hartzaileek merchandi-
sing-eko hiru ale eskuratzeko aukera zuten. Guzti-
ra, 20 bisitarik parte hartu zuten. 

2019-10-24 (urria-apirila). Erronka bat proposatu 
zuen Karlismoaren Dokumentazio Zentroak, aldi 
baterako erakusketa berria hizpide zuena: Agonia 
ala eraldaketa? Karlismoa Espainiako literatu-
ran. Aurreko kasuan bezala, zozketa bat eginen 
da parte-hartzaileen artean, 2020ko apirilean 
erakusketa bukatu ondoren.

WEBGUNEA

Honako bisita hauek izan ditu 2019an Karlis-
moaren Museoaren webguneak, Google Analytics-
en arabera:

BISITARIAK ETA ERABILTZAILEAK

BISITARIAK

Karlismoaren Museoak 8.238 bisita izan ditu 
2019an; hau da, 2018an (8.539 bisita) baino % 
3,53 gutxiago. 

2019an Karlismoaren Museoa bisitatu duten pert-
sonen profila hauxe da: helduak (% 92,71), bes-
te autonomia erkidego batzuetakoak (% 63,24), 
bakarrik bertaratutakoak (% 84,67), goizez ber-
taratutakoak (% 55,6) eta doan sartu direnak (% 
86,6).

ERABILTZAILEAK

2019an 1.910 erabiltzaile zenbatu ziren, 2018an 
baino % 45,18 gutxiago. Hala ere, jarduera kultu-
raletako erabiltzaileen kopuruak gora egin zuen: 
2018an % 14 izan ziren, eta, 2020an % 19,58. 

Karlismoaren Museoko erabiltzaileen profila hau-
xe da: 

5.3 KARLISMOAREN MUSEOA

ADIERAZLEAK 2016 2017 2018 2019

Ikuspegi bakarreko orrialde kopurua 6.706 7.133 9.274 7.199

Orrietara egindako bisita kopurua 9.807 10.364 12.940 10.274

ERABILTZAILE MOTA ERABILTZAILE KOPURUA %

Patioko bisitak 1.536 80,42%

Kultur jarduerak 374 19,58%

GUZTIRA 1.910 100%
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AURREKONTUA

2019ko museoko gastuen aurrekontua 460.986,87 
eurokoa izan da, plantillako langileak barne hartu 
gabe.

5.3 KARLISMOAREN MUSEOA
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BILDUMA

INBENTARIOA

Museo Etnologikoaren bilduma inbentariatutako 
16.338 piezaz osatuta dago. Beraz, 1.186 pieza 
gehiago ditu, horietatik 428 pieza 2019an esku-
ratuak.

PIEZA ETA FUNTS BERRIAK

- Diputazioaren Jauregiko Sakristiako funtsen do-
haintza. 134 pieza. 

- Jimeno Jurío Funtseko 106 piezen dohaintza.

- Fagoaga Funtseko 123 piezen dohaintza.

- Itzako 53 piezen dohaintza.

- Zainzuriak mozteko makinaren edo zizailaren 
dohaintza.

- Victor Eusak diseinatutako etxeko kaperaren do-
haintza.

- Interes etnografikoko 10 pieza eskuratzea.

BESTE ERAKUNDEEI EGINDAKO MAILEGUAK

- Herri erlijiotasuneko 33 pieza, emakumeen egu-
nerokotasuneko jantziak, erabilerak eta ohi-
turak, aldi baterako  “Agonia edo eraldaketa? 
Karlismoa Espainiako literaturan (1876-1912)” 
erakusketarako, zeina Karlismoaren Museoan 
egin zen (2019ko urria - 2020ko apirila).

- Herri erlijiotasuneko 10 pieza, Koldo Chamo-
rroren “El Santo Christo Ibérico” aldi baterako 
erakusketarako, Nafarroako Museoan (2020ko 
otsailetik maiatzera).

KONTSERBAZIOA

- Prebentziozko kontserbazioa: prebentziozko 
kontserbaziorako protokoloaren azpikontrata-
zioa, Erregistroaren, Ondasun Higigarrien eta 
Arkeologiaren Atalak kudeatuta.

- Sartu berri diren piezen garbiketa, aurretiazko 
erregistroa eta siglatzea.

- Anoxia poltsa bat jarri zen, eta bertan ezarri zi-
ren Itzako piezak eta azken erosketak, beste bat-
zuen artean, Nafarroako Museoko materialak, 
Karlismoaren Museoko materialak eta Nafa-
rroako Artxibo Orokorrekoak.

5.4 “JULIO CARO BAROJA” NAFARROAKO MUSEO ETNOLOGIKOA
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PROGRAMAZIO KULTURALA

BISITALDI GIDATUAK

IKERKETA PROGRAMA ETA ARGITALPENAK

EGINDAKO PROIEKTUAK

- Bi dokumental etnografikoren grabazioa: “Ba-
rranqueadores y cablistas del Irati” eta “Artista 
grabador, José Antonio Eslava”.

- DVD bat editatzea, “Barranqueadores y cablistas 
del Irati”, 88 minutukoa.

- Ikerlarientzako ematea (ikus liburutegiko era-
biltzaileentzako arreta).

5.4 “JULIO CARO BAROJA” NAFARROAKO MUSEO ETNOLOGIKOA

DATA BERTARATUAK

Museoen Nazioarteko Eguna Maiatzaren 19a eta 20a 5

Ondarearen Europako Jardunaldiak Irailak 27 eta 29 19

Esperientzia ikasgelako taldearen bisita Ekainaren 25

2019AN BERTARATUAK, GUZTIRA 49
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2019KO FUNTSAK
205 dokumentu
Monografiak: 198
CDak: 3
DVDak: 2
Aldizkariak: 1
Partitura: 1
Bildumako ale guztiak: 5.891

Liburutegiak Nafarroako ondare bibliografikoko 
datu basea elikatzen jarraitzen du.
 Aurten 17 ale gehitu ditu 12 titulutan.

LIBURUTEGI ESPEZIALIZATUA

FUNTS EDITORIALAK AREAGOTZEA

5.4 “JULIO CARO BAROJA” NAFARROAKO MUSEO ETNOLOGIKOA

 
 

Funtsak, guztira

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Fisikoak Elektronikoak

Monografiak 148 99 170 102 236 198 4535+ 198+

Aldizkako argitalpen berriak: 5 1 1 2 0 201+ 201+

Aldizkako argitalpen kopurua:        

- Ikus-entzunezkoak 11 24 4 2 16 5 537+ 33+

- Dokumentuak 1     205   

- Bestelakoak     2 2 114+  

     5891 250

     5891
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ERABILTZAILEENTZAKO ARRETA ZERBITZUA

- Aurrez aurreko kontsultak: ikertzaileen eta pu-
bliko orokorraren hiru bisita izan dira. 

· Gurutze Lasa Zuzuarregui (trikitixa Nafarroan, 
tesia egiteko).

· Charo Mateo (askotariko kontsultak).
· Edurne San Miguel (Anotzibarren, Odietan da-

goen bere etxeari buruzko informazioa).

- Online kontsultak: hiru izan dira. 

- Liburutegien arteko mailegua: 2019an bi eskari 
egin ziren. 

JARDUERAK 

- Torres del Ríoko eta Iberoko eskola zaharreko es-
kola funtsaren dohaintza katalogatzen jarraitu 
da. Gainera, beste erakunde batzuen dohaint-
zak jaso dira, besteak beste hauenak: Kanta-
briako Museo Etnografikoa, Valentziako Etnolo-
gia Museoa, Segoviako Kultura Tradizionalaren 
Institutua. Donostiako Seminarioa eta Lizarrako 
Liburutegi Publikoa.

- Aldizka argitaratzen den berrien buletina, liburu-
tegiaren bildumaren hedapena egiteko, eta nahi 
dutenek katalogoko nobedadeen berri jakiteko.

- Aurten kanpaiei eta kanpandorreei buruzko 
irakurketa gida bat egin da.

- BookCrossing-a: lau liburu zabaldu dira. 

- Berrien buletina: bi buletin egin dira. 

5.4 “JULIO CARO BAROJA” NAFARROAKO MUSEO ETNOLOGIKOA
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WEBGUNEA

Museo Etnologikoaren webguneak honako kont-
sulta datu hauek jaso ditu:

Bisitak: 2.294
Ikusitako orriak: 1.649

BISITARIAK ETA ERABILTZAILEAK

Guztira, 49 pertsonak bisitatu zituzten 2019an 
museoko instalazioak, Museoen Nazioarteko 
Eguna (maiatzaren 19a eta 20a) eta Ondarearen 
Europako Jardunaldiak (irailaren 27a eta 29a) di-
rela-eta egindako bisita gidatuen bi kanpainetan. 
Bisita gidatu horietan izan direnen kopurua ia au-
rreko urteko bera izan da. Aurten bisita estra bat 
izan dugu, Unibertsitateko esperientzia ikasge-
lakoak etorri baitira.

AURREKONTUA

Museo Etnologikoaren aurrekontua 2019an 
247.863,41 eurokoa izan da, plantillako langileak 
barne hartu gabe.

5.4 “JULIO CARO BAROJA” NAFARROAKO MUSEO ETNOLOGIKOA

Webgunea 2016 2017 2018
Aurreko 

urtearekiko aldea
%

Bisitak 4.353 3.623 2.294 - 1.325 - 36%

Orriak 2.940 2.387 1.649 - 738 - 31%

1. taula. Museo Etnologikoaren webguneak izandako bisiten erkaketa 2016-2018. Datuak eta grafikoa.

NAFARROAKO ATARIKO BISITAK

1649

2387

2940

Orrialde bakarreko 
ikuspegi kopurua

Orrietara egindako 
bisiten kopurua

2294

3623

4353

2018
2017
2016
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Iratxeko monasterioak 19.957 bisitari izan ditu 
2019an. Horrek esan nahi du aurreko urtean bai-
no 1.460 bisitari gutxiago izan direla. Ziur aski, 
datu horren arrazoia da eliza itxita egon dela jen-
dearen bisitetarako urtearen zatirik handienean, 
egindako zaharberritze eta arkeologia indusketa 
lanen ondorioz.

5.5 IRATXEKO MONASTERIOA
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Elizaren bisitaldi publikoa Lizarrako Done Jakue 
Bidearen Lagunen Elkartearekin egindako hitzar-
menaren bidez kudeatzen da. Apirilaren 15etik 
irailaren 30era arte egon zen ikusleei irekita. Mo-
numentu gunera egiten den bisitaz gain, bada 
Nafarroako Erromanikoaren erakusketa iraunkor 
bat ere: “Nafarroa erromanikoa: erreinua, artea 
eta kultura”. 2019an 3.118 bisitari izan zituen, 
2018ko zifraren antzera, eta horietatik % 23 Nafa-
rroatik iritsi ziren, % 59 beste autonomia erkidego 
batzuetatik, % 13 Europatik eta % 5 munduko gai-
nerako lekuetatik. 

5.6 ANDRE MARIA GAZTELUPEKOA ELIZA
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NAFARROAKO MUSEOEN ETA BILDUMA MU-
SEOGRAFIKO IRAUNKORREN ERREGISTROA

2019an, Nafarroako Museoen eta Bilduma Mu-
seografiko Iraunkorren (BMI) Erregistroan 13 zen-
tro egon dira, Museoei eta BMIei buruzko 10/2009 
Foru Legearekin bat. Kopuru hori 2017tik manten-
du da.

HITZARMENAK  

Foru Komunitateko Administrazioarekin lotura 
estua duten Nafarroako zenbait museoren eta bil-
duma museografiko iraunkorren gastuak finant-
zatzea da helburua, Administrazioak parte hartu 
baitu museo eta bilduma horien sorreran eta ku-
deaketan. 

Hauek dira 2019an Nafarroako Aurrekontu Oroko-
rretan partida izendunak izan dituzten ekipamen-
duak:

· Museoak (3). Jorge Oteiza Fundazio Museoa 
(Altzuza), Gustavo de Maeztu Museoa (Lizarra) 
eta Arte Modernoaren Muñoz Sola Museoa (Tu-
tera).

· Bilduma museografiko iraunkorrak (1). Julian 
Gaiarre Museo Etxea (Erronkari).

5.7 NAFARROAKO MUSEOAK ETA BILDUMA MUSEOGRAFIKO IRAUNKORRAK
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HITZARMENAREN IZENA PARTIDAREN ZUZKIDURA ESLEITUTAKO ZENBATEKOA

Fundación Jorge Oteiza Fundazio Museoa
Hitzarmena, funtzionamendu eta jarduera gastuak finantzatzeko 885.000 € 885.000 €

Jorge Oteiza Fundazio Museoa
Hitzarmena, inbertsio gastuak finantzatzeko 28.000 € 28.000 €

Gustavo de Maeztu Museoa
Hitzarmena, funtzionamendu gastuak finantzatzeko 25.000 € 25.000 €

Arte Modernoaren Muñoz Sola Museoa Hitzarmena,
funtzionamendu eta jarduera gastuak finantzatzeko 25.000 € 25.000 €

Julian Gaiarre Museo Etxea Hitzarmena,
funtzionamendu gastuak finantzatzeko 25.000 € 25.000 €

Julian Gaiarre Museo Etxea
Hitzarmena, inbertsio gastuak finantzatzeko 20.000 € 20.000 €

HITZARMENEN ZENBATEKOA, GUZTIRA 1.008.000 € 1.008.000 €

Museoen Zerbitzuak hitzarmenen partidetako aurrekontuetako zenbatekoaren % 100 eman du.
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DEIALDIAK  

Honako hau da helburua: Museoei eta Bilduma 
Museografiko Iraunkorrei buruzko 10/2009 Foru 
Legeak aitorturiko Nafarroako museoetako eta 
bilduma museografiko iraunkorretako gastuak fi-
nantzatzen laguntzea, Foru Komunitateko Admi-
nistrazioarenak ez izan eta Nafarroako Aurrekon-
tu Orokorretan partida izendunik ez dutenean.

2019an bederatzi museo eta bilduma museografi-
ko iraunkorrek jaso dituzte laguntza horiek:

· Museoak (4): Gustavo de Maeztu Museoa eta 
Arte Modernoko Muñoz Sola Museoa (bakarrik 
inbertsioetarako laguntzak jaso dituzte, funt-
zionamendurako eta jarduerarako hitzarmenak 
zituztelako), Tuterako Museoa eta Nafarroako 
Unibertsitateko Museoa.

· Bilduma museografiko iraunkorrak (5): Tu-
lebrasko Monasterioko Museoa, Zubietako 
Errota Ekomuseoa, Las Eretasko Museoa eta 
Aztarnategi Arkeologikoa (Berbintzana), Henri 
Lenaerts Zentroa (Irurre) eta Iruñeko Erresu-
maren Museo Etnografikoa (Arteta).

Hedapenerako jardueretarako eta jarduketeta-
rako laguntzak eta inbertsioetarako laguntzak 
aurrekontuan baino zenbateko txikiagoan eman 
dira, 25.103,30 euro gutxiago eman baitira, hau 
da, laguntzetarako aurrekontuan jasotakoa baino 
% 16,19 gutxiago. 

Emandako laguntzen zenbateko osoa, hitzarme-
nekoak eta norgehiagokakoak kontuan hartuta, 
1.137.896,70 eurokoa izan da.

5.7 NAFARROAKO MUSEOAK ETA BILDUMA MUSEOGRAFIKO IRAUNKORRAK

DEIALDIAREN IZENA AURREKONTUKO ZUZKIDURA ESLEITUTAKO ZENBATEKOA

Museo eta Bilduma Museografiko Iraunkorren 
funtzionamendurako laguntzak 75.000,00 € 75.000,00 €

Museoen eta bilduma museografiko iraunkorren 
zabalkunderako jarduera eta jarduketetarako 

laguntzak
30.000,00 € 14.715,40 €

Museo eta Bilduma Museografiko Iraunkorren 
inbertsiorako laguntzak 50.000,00 € 40.181,30 €

DEIALDIEN ZENBATEKOA, GUZTIRA 155.000,00 € 129.896,70 €
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AZPIEGITURA MOTA LAGUNTZA MOTA ZENBATEKOA GUZTIRA

FUNTZIONAMENDUA JARDUERAK INBERTSIOAK

MUSEOA

Jorge Oteiza Fundazio Museoa 885.000,00 €* 28.000,00 € 913.000,00 €

Gustavo de Maeztu Museoa 25.000,00 €* 4.899,16 € 29.899,16 €

Arte Modernoko Muñoz Sola Museoa 25.000,00 €* 10.000,00 € 35.000,00 €

Tuterako Museoa 11.782,84 € 1.329,44 € 2.458,72 € 15.571,00 €

Nafarroako Unibertsitatearen Museoa 10.456,34 € 10.000,00 € 20.456,34 €

GUZTIRA 957.239,18 € 1.329,44 € 55.357,88 € 1.013.926,50 €

BILDUMA MUSEOGRAFIKO IRAUNKORRAK

Tulebrasko Monasterioko Museoa 10.380,68 € 3.581,60 € 13.962,28 €

Julian Gaiarre Museo etxea 25.000,00 €* 20.000,00 € 45.000,00 €

Zubietako Errota Ekomuseoa 10.790,47 € 10.790,47 €

Las Eretasko Museoa eta Aztarnategi Arkeologikoa (Berbintzana) 10.607,64 € 3.603,11 € 2.114,20 € 16.324,95 €

Henri Lenaerts Zentroa (Irurre) 10.399,60 € 7.127,72 € 17.527,22 €

Iruñeko Erresumaren Museo Etnografikoa (Arteta) 10.582,43 € 9.782,85 € 20.365,28 €

GUZTIRA 77.760,82 € 13.385,96 € 32.823,52 € 123.970,30 €

Emandako laguntzak, ekipamendu eta laguntza motaren arabera:



MUSEOEN 
ZERBITZUA

BISITARIEN DATUAK

Nafarroako hamahiru museo-ekipamendu onar-

tuetan 134.110 pertsona egon ziren, eta 211.484 
bisita egin zituzten erakusketa iraunkorretan eta/
edo aldi baterako erakusketetan. Gainera, 66.128 

erabiltzailek parte hartu zuten 2019an zentroek 
hedapena gauzatzeko programatutako jarduere-
tan eta jarduketetan.

5.7 NAFARROAKO MUSEOAK ETA BILDUMA MUSEOGRAFIKO IRAUNKORRAK

ERAKUNDEA BISITARIAK BISITALDIAK ERABILTZAILEAK GUZTIZKOA*

Nafarroako Museoa 39388 57690 10325 68015

Karlismoaren Museoa (Lizarra) 4932 8238 1910 10148

Jorge Oteiza Fundazio Museoa (Altzuza) 20508 26032 1316 27348

Gustavo Maeztu Museoa (Lizarra) 4635 6816 311 7127

Arte Modernoko Muñoz Sola Museoa (Tutera) 3041 3851 966 4817

Tuterako Museoa 20101 20101 2543 22644

Nafarroako Unibertsitatearen Museoa 23061 67003 41958 108961

Tulebrasko Monasterioko Museoa 4065 4065 0 4065

Julian Gaiarre Museo Etxea (Erronkari) 5965 7502 5500 13002

Zubietako Errota Ekomuseoa 2468 2468 187 2655

Las Eretasko Museoa eta Aztarnategi Arkeologikoa (Berbintzana) 2182 3092 802 3894

Henri Lenaerts Zentroa (Irurre) 463 463 310 773

Iruñeko Erresumaren Museo Etnografikoa (Arteta) 3301 4163 0 4163

GUZTIZKOA 134110 211484 66128 277612

*Guztizkoa: bisitaldi kopurua gehi erabiltzaile kopurua.

Bisitarien datuak, erakundeen arabera:



MUSEOEN 
ZERBITZUA

Nafarroako Museoak jaso zituen bisitari gehien 
(39.388) eta Nafarroako Unibertsitateko Museoa 
izan da bisita gehien sortu duen ekipamendua 
(67.003).

Nafarroako Museoa, Eretasko Museoa eta Az-
tarnategi Arkeologikoa (Berbintzana) eta Julian 
Gaiarre Museo Etxea izan dira bisitari kopurua 
gehien handitu duten zentroak, aldi baterako 
erakusketak programatu zituztelako. 

Tuterako Arte Modernoko Muñoz Sola Museoak 
eta Henri Lenaerts Zentroak (Irurre) galdu dute 
bisita kopuru handiena.

Gustavo de Maeztu Museoa itxita egon zen obrak 
egiten ari zirelako, 2019ko abuztura arte.

Bisitariak hauek izan ziren: Nafarroan bizi diren 
pertsonak, % 53,80; bisita banaka egin dutenak, 
% 72,48; goizeko ordutegian bertaratu direnak, % 
67,05; eta doan sartu direnak, % 72,24. 

Bisitari gehien maiatzean, irailean eta urrian egon 
ziren.

Hamahiru museoetan, 2016tik aurrera, bisitarien 
datuak jasotzeko sistema bera erabiltzen dute. 
Hala, hauek bereizten dira: Erabiltzailea (zentroak 

eskainitako zerbitzu guztietara doazen pertso-
nak erregistratzen ditu, erakusketa iraunkorreko 
bisitak eta/edo aldi baterako erakusketen bisitak 
izan ezik) eta Bisita (zentro bakoitzeko erakuske-
ta iraunkorretako eta/edo aldi baterako erakus-
ketetako bisitak zenbatzen ditu). Bisita adie-
razleak museoan sartzen den pertsona bakoitzak 
erakusketetan egindako erabilera azaltzen du, 
eta bakarra izan daiteke (zentroetan erakusketa 
iraunkorra badago) edo anizkuna (zentroek aldi 
baterako proposamenak programatzen badituz-
te). 

2019. urtera arte, datuak biltzeko sisteman bisi-
ten kopurua zenbatzen zen, baina ez bisita ho-
riek egiten zituzten pertsonen kopurua. Museoen 
Zerbitzuak egokitzat jo zuen datu hori izatea, eta, 
horregatik, datuak biltzeko sisteman Bisitariak 
adierazlea gehitu du; adierazle horrek zehazten 
du zentroetan egon diren pertsonen kopurua eta 
horiek zenbat bisita egin dituzten.

DOAKO SARRERA  

Aurten, hamahiru zentroetako bisiten % 72,24 
doakoak izan dira. Doako sarrerarik ez duten ia 
ekipamendu guztietan, doan sartzeko egunak edo 
ordutegiak daude.

5.7 NAFARROAKO MUSEOAK ETA BILDUMA MUSEOGRAFIKO IRAUNKORRAK
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AURRE-INBENTARIOA

Balioztatze prozesuarekin jarraitu da 2016an aur-
keztutako aurre-inbentarioko toki erakundeekin 
(aurrez inbentariatutako 1.189 ondasun). % 50eko 
partaidetza gainditu da (beste 37 udalerrik erant-
zunak bidali dituzte; guztira, 173 dira). 

INBENTARIOA

2019an, Kultur Ondare Immaterialaren inbenta-
rioan, Dedalon, Nafarroako Kultur Ondare Im-
materialaren Aurre-inbentarioan jasotako hamar 
ondasun hauen fitxak gehitu dira: Nafarroako jota, 
Cintruenigoko Erraldoia, Berbintzanako txertoak, 
Faltzesko baratxuriak, Txantxigorri opilak egitea, 
Kanpai jotzea, San Nikolas Txikiaren jaia, Aralarko 
San Migelen kondaira, Mañeruko Olio Gurutzea-
ren kondaira eta Iruñeko Erraldoi eta Buruhandien 
Konpartsa.

KULTURA ONDASUNTZAT AITORTZEA

Nafarroako Jota Nafarroako Interes Kulturaleko 
Ondasun Immaterial izendatu da. Apirilaren 8ko 
119/2019 EBAZPENAREN bidez deklarazioaren 
espedientea hasi zen,  eta Nafarroako Gobernua-
ren 2019ko azaroaren 27ko EBAZPENAREN bidez 
egin zen deklarazioa.

5.8 KULTUR ONDARE IMMATERIALA
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HITZARMENAK

NUPen Ondare Immaterialeko Katedra: 2019ko 
hitzarmenarekin, katedraren programa finantza-
tu da, nagusiki, hiru alderdi hauetan: tesauroaren 
baliozkotzea bukatzea eta hastea, datu-baseko 
edukiak kudeatzea eta Navarchivo datu-baseko lan 
informatikoak, konexioa Euskarabideko euskara-
ren mediatekarekin eta Ortzadar Euskal Folklore 
Taldearen “Dantza Tradizionala Nafarroan” (dant-
zatlas) proiektuarekin; ikerketen emaitzak argita-
ratzea, hedatzea eta nazio mailako eta nazioarteko 
biltzarretan aurkeztea, doktorego tesien eta ikaske-
ta bukaerako lanen zuzendaritza, eta prestakuntza 
lanak bukatzea Víctor Manuel Saroberen hiztegia-
rekin; eta ondare hezkuntzako adituak prestatzea, 
mintegietan, jardunaldietan eta kongresuetan parte 
hartuz.

Hitzarmena Berako Udalarekin, Beran “Porttu” in-
terpretazio proiektua egiteko. Hitzarmen horren bar-
nean honako azterlan hauek egin ziren Porttu base-
rria egokitzeko: bideragarritasun eta finantzaketa 
iturrien azterketa; merkatuko azterketa (bideraga-
rritasun azterketaren osagarria); irisgarritasun uni-
bertsaleko azterketa (arkitektura proiekturako eta 
edukien proiekturako) eta antzeko espazioetako 
esperientzia arrakastatsuen azterketa -benchmar-
king-a- (edukien proiekturako oinarria).

JARDUERAK

- Landarten parte hartzea: Sesman espartzuaren 
kultura babesteko bi ekintza izan dira. Batean Ma-
rijose Rekalde artistak parte hartu du, eta bestean 
Pascal Janin artistak. Aurten, gainera, Landarteko 
parte-hartzeaz gain, espartzuaren kultura babes-
teko jardunbide egokien proiektu bat sustatu da, 
bai eskoletan eta bai, bereziki, emakume migrat-
zaileen bitartez. 2020an jarraitu eginen du proie-

ktuak, eta izen hau izanen du: salbatu ditzagun 
erleak: biodibertsitate erlauntzak.

- Espainiako Kultur Ondare Immateriala Zaintzea: 
gaiaren egoera eta etorkizuneko erronkak izeneko 
kongresuan parte hartu da. IPCk Madrilen antola-
tu zuen, maiatzean.

- Despopulazioari eta Kultura Tradizionalari buruzko 
Jardunaldietan parte hartzea. Segovian izan ziren, 
maiatzean.

- Kultur Ondare Immaterialari eta Jabetza Intelek-
tualari buruzko Jardunaldietan parte hartu zen; 
Nafarroako Museoan egin ziren, 2019ko irailean.

- Nafarroako kanpai jotzaileen elkartearen urteko bi-
leran parte-hartzea, Lakuntzan.

AURREKONTUA

Nafarroako Kultur Ondare Immaterialarekin zeriku-
sia duten lan eta jarduerek 45.018,13 euroko gastua 
izan dute.

5.8 KULTUR ONDARE IMMATERIALA
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ONDARE HISTORIKOAREN ZERBITZUA 
6.1 Aitzinsolasa 
6.2 Kultura-ondarea erregistratzeko eta kontrolatzeko ekintzak
6.3 Arkitektura-ondarearen esparruko zaharberritzeak 
6.4 Ondasun higigarriak babesteko eta ikertzeko ekintzak
6.5 Nafarroako Gobernuaren museoetan ondasun higigarrien mantentze- eta zaharberritze-lanak egiteko ekintzak
6.6 Ondare bibliografikoaren mantentze-lanak 
6.7 Ondare higigarriak zaharberritzeko ekintzak 
6.8 Esparru arkeologikoko esku-hartzeak eta ekintzak 
6.9 Ondare historikoa sustatzea eta zabaltzea



ONDARE 
HISTORIKOAREN 

ZERBITZUA 

Ondare Historikoaren Zerbitzua da Kultura Zuzen-
daritza Nagusia-Vianako Printzea Erakundeko 
zerbitzuetako bat. Kultura eta Kirol Departamen-
tuaren egitura organikoa onartzen duen urriaren 
30eko 273/2019 Foru Dekretuak bi ataletan ba-
natzen du Ondare Historikoaren Zerbitzua: On-
dare Arkitektonikoaren Atala eta Erregistroaren, 
Ondasun Higigarrien eta Arkeologiaren Atala. 
Zerbitzua 20 pertsonak osatzen dute: 15 teknika-
riak dira, 4 administrariak eta bestea zerbitzuaren 
zuzendaria da.

XEDEA

Ondare Historikoaren Zerbitzuaren ardura da Na-
farroako ondare historikoa kudeatzea. Funtsezko 
lau egitekotan aritzen da: ondasunen kontrola, 
kultura-ondareko ondasunen erregistroan oinarri-
tuta; ondasunak zaintzea, legezko babesetik eta 
haien ezaugarriak hobeto ezagutzetik abiatuta; 
ondasun higigarri eta higiezinak zaharberritzea, 
eta ondasun horien ezaugarriak ez ezik, haien 
hezkuntza-aukerak eta aukera komunitarioak ere 
Nafarroako lurraldean zabaltzea eta dinamizat-
zea. 

6.1 AITZINSOLASA 



ONDARE 
HISTORIKOAREN 

ZERBITZUA 

IKUSPEGIA

Zerbitzuak funtsezko helburu hau ematen dio 
bere buruari: gizartea gure ondare historikoarekin 
lotzea, gizartea haren kontserbazioan, erabileran 
eta kudeaketan inplikatuz. Helburu horrekin lotu-
ta dago herritarren eskubide bat aitortu eta garat-
zea, alegia, ondare historikoa ezagutzeko, hartara 
iristeko eta hura erabiltzeko eskubidea. 

Bi premisak ematen dute ikuspegi hori gauzatze-
ko euskarria eta bermea: 

- Aldez aitzinetik ezagutzea, inbentariatzea eta ikert-
zea ondare historikoa osatzen duten elementuak. 

- Ondare historikoa babestea, kontserbatzea eta 
zaharberritzea. 

HELBURUAK

- Ondare historikoa hobeto ezagutzea, hura osat-
zen duten elementuak identifikatuz, aztertuz eta 
beren testuinguruan kokatuz.

- Ondare historikoaren legezko babesaren tuto-
retza egitea. 

- Ondare historikoa kontserbatu eta aberastea.

- Esparru guztietan eta ahalik eta bide gehien era-
biliz zabaltzea kultura-ondarea, garapeneko eta 
balio sozialeko tresna gisa.

6.1 AITZINSOLASA 
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2019an laxoaren jokoak eta Nafarroako jotak Na-
farroako IKO (Interes Kulturaleko Ondasun) izen-
dapena jaso dute, Nafarroako kultura-ondareko 
ondasun immaterial gisa. Zalduko aztarnategia-
ren justifikazio-memoria prestatzeari ekin zaio, 
eta 2020an memoria hori aztarnategia (Auritz 
eta Erro udalerrietan dago) IKO izendatzeko espe-
dienteari hasiera emateko aurkeztuko da.

Bestalde, kultura-ondareko ondasunen erregis-
troa landu da. 2019ko abenduaren 31n, 11.645 on-
dasun zeuden erregistratuta, eta horietatik 6.000 
Internet bidez kontsultatzen ahal dira irekian. 
Kopuru horrek 504 herritan kokatutako 3.255 ar-
marri heraldiko eta Nafarroa osoan kokatutako 
1.759 disko-hilarri hartzen ditu. Horrez gain, onda-
re arkeologikoko IKO ondasunak kontsultatzea ere 
badago, hala nola trikuharriak (593), harrespilak 
(287) eta menhirrak (132). Informazio hori jendeak 
eskuragarri dauka culturanavarra.es webgunean.

Aurten, Nafarroako kanpaien aurreinbentarioa 
landu da, bai eta ehun-ondarearen, beirateen eta 
burdin-sareen inbentarioa ere; horretaz gain, apli-
kazioa hobetu egin da, etorkizunean ondasun hi-
giezinak sartzeko aukera egon dadin. Beste 1.080 
ondasun sartu dira; horien artean, nabarmentze-
koa da Zizur Nagusiko Errenazimentuko sagra-
rioa. Erregistroak ondasunei eragiten dieten le-
kualdaketak eta eskualdaketak ere jasotzen ditu, 
eta aurten aldi baterako zenbait lekualdaketa ku-
deatu dira, erakusketetarako edo zaharberritzee-
tarako maileguak direla eta.

Erregistroan egindako inbertsioa: 17.167,75€. 

6.2 KULTURA-ONDAREA ERREGISTRATZEKO ETA KONTROLATZEKO EKINTZAK 

https://administracionelectronica.
navarra.es/webextregistrobienes/pan-
tallas/gestionbienbusqueda.aspx?idio-
ma=eu-ES 

https://administracionelectronica.navarra.es/webextregistrobienes/pantallas/gestionbienbusqueda.aspx?idioma=eu-ES
https://administracionelectronica.navarra.es/webextregistrobienes/pantallas/gestionbienbusqueda.aspx?idioma=eu-ES
https://administracionelectronica.navarra.es/webextregistrobienes/pantallas/gestionbienbusqueda.aspx?idioma=eu-ES
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Ekintza hauek hartzen dute Zerbitzuaren aurre-
kontuan inbertsioen ehunekorik handiena. Hel-
burua da arkitektura-ondarea zaharberritzea, 
bereziki ekintza horrek komunitatearen ahalegin 
handia eskatzen duenean, kontserbazio-egoera 
txarra delako edo garrantzi eta berezitasun han-
dikoa delako. Halaber, lehentasuna ematen zaie 
titulartasun publikoko ondasunei, eta hain ezagu-
nak ez diren edo kontserbatzen zailak diren onda-
re-tipologietako ondasunei, hala nola defentsako 
dorreei edo zubi historikoei. 

A) IRURITAKO DORREA ZAHARBERRITZEA

2019ko udaberrian amaitu zen Iruritako dorrearen 
zaharberritzea, zenbait urtetan jarduketak egin 
ondoren. Dorrea Interes Kulturaleko Ondasuna 
izendatu zuten (1949ko apirilaren 22ko Dekretua), 
eta gaur egun Baztango Udalaren jabetzakoa da. 
Zenbait azterlan egin ondoren, 2014an egiaz-
tatu zen erortzeko zorian zegoela, eta aldamio 
egonkortzaile bat instalatu zitzaion. Zaharbe-
rritze osoari ekiteko beharra ikusi zen, dorrearen 
kontserbazioa bermatzeko. 
 
2016an perimetroko hormak sendotu, eta barne-
ko egiturak kendu ziren. 2017an, barne-konfigu-
razioa berregin zen. 2018an, berriz, jarduketek 
eraikinaren kanpoaldea babesten zuen saietera-
ren perimetroa aztertzea eta lehengoratzea izan 

zuten xede. Barrualdean, arotzeria eta beste zen-
bait xehetasun zaharberritzeko lanak hasi ziren, 
eta 2019ko maiatzean amaitu ziren.

Udalak dorrera sartzeko bidea bisitarien gozame-
nerako egokitzeko konpromisoa hartu du. Asmoa 

da eraikin berezi horrek dorrearen nahiz ibarreko 
eta inguruko beste batzuen historiaren eta arkite-
kturaren berri emanen duten erakusketa-elemen-
tuak izatea barnealdean. 2019an, 137.763 euro in-
bertitu ziren ondasun hori zaharberritzeko.

6.3 ARKITEKTURA-ONDAREAREN ESPARRUKO ZAHARBERRITZEAK
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B) ALTSASUKO BASALUZE DORREA 
ZAHARBERRITZEA

Altsasuko Basaluze telegrafia optikoko dorrea 
Ondasun Inbentariatu izendatuta dago eta Alt-
sasuko Udalaren jabetzakoa da. Telegrafia op-
tikoko Madril-Irun linearen parte da. Linea hori 
1844tik 1846ra bitartean eraiki zuten, eta Na-
farroan hiru dorre ditu. Beste biak, Ziordikoa 
eta Engarakoa, desagertuta daude, eta azken 
hori ere Altsasukoa da. Urbasa mendilerroaren 
magalean dago Basaluze dorrea. Bere hormak 
mantentzen zituen, baina egitura horizontala 
eta arotzeria galduta zeuzkan. Dorrea oinpla-
no karratukoa da, inguruko kareharriz eraikia; 
harlanduz egindako zimendua du, eta horren 
gainean zokalo bat. Erremate gisa erlaitz sen-
do bat du, kabeto formakoa, eta karel baxu bat. 
Horma-atalak harlangaitzezkoak ziren, eta ka-
rezko emokaduraren hondakinak zeuden. Alde 
eta solairu bakoitzean leiho angeluzuzen handi 
bat dago, zerrenda formako perimetro-irtenunea 
duena. Hegoaldeko aldean, beheko solairuan, 
ate bihurtzen da, goian. Barrualdea harlangait-
zezkoa zen, eta kareorezko emokaduraren zati 
bat bazuen artean, baita zurezko leihoburuak 
ere. Galdutako forjatuen horma-zuloak ikusgai 
daude.

Zaharberritzeko proiektuan, egitura horizontala 
eta estalkia jatorrizko antolamenduaren arabera 

jarri dira berriz, baoetako arotzeria berritu da eta 
eskailera xume batzuk eraiki dira dorrearen ba-
rrualdera sartzeko. Barne-eskailera kiribil metali-
ko bat ere jarri da, dorreak izan zuen trazadurari 
doitua. Barrualdeko beheko solairuan dorrearen 
jatorrizko zoladura mantendu da, kareharrizko 

lauza lodiz egina. Estalki laura dorrearen barrutik 
iristen ahal da, eta handik Altsasuren eta Sakana-
ren ikuspegi bereziak bistaratzen dira.

250.528 euroko inbertsioa egin da.

6.3 ARKITEKTURA-ONDAREAREN ESPARRUKO ZAHARBERRITZEAK
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C) TAFALLAKO BERATXA DORREA 
ZAHARBERRITZEA

Tafallako Beratxa dorrea eta Altsasuko Basa-
luze dorrea dira Nafarroan geratzen diren XIX. 
mendeko telegrafia optikoko dorreen adibide 
bakarrak. Ondasun Inbentariatu izendatuta dago 
eta Tafallako Udalaren jabetzakoa da. Beratxa 
dorrea hirugarren karlistaldian (1872-1876) erai-
ki zuten, Tafallan bilduta zeuden tropa liberalak 
eta Iruñean zeudenak komunikatzeko telegrafia 
optikoko linearen barruan. Dorrearen fisonomia 
bi oinarriren ondorioa zen: batetik, telegrafo 
optikoaren seinale-mekanismoak osatu behar 
zituen; bestetik, beheko solairuan kantonatuta 
zeukan garnizio txikia babesteko gotorleku izan 
behar zuen.

Hormak osorik zituen, baina egitura horizontala 
eta arotzeria galduta zeuzkan. Oinplano karra-
tuko dorrea zuen, inguruko hareharriz eraikia. 
Dorrearen gorputzak 5,60 metroko aldea eta 
4,90 metroko altuera ditu, eta bi solairutan ba-
natuta dago. Lehenengo solairuan hiru saietera 
irekitzen dira altxaeraz, eta barrualdetik nahiz 
kanpoaldetik txaranbelduta daude. Lau aitzi-
naldeetan, harlanduz inguratutako leiho ange-
luzuzen bat irekitzen da bigarren solairuan, 
hegoaldera begira dagoen ate bihurtzen dena, 
bai eta saietera bat ere alde bakoitzean. Erre-
matea progresioan dauden hiru zerrendaz eta 

goikoaren gainean dagoen isuri batez osatutako 
erlaitz batekin definitzen da. Goialdean karel ba-
ten hondakinak daude. 

Zaharberritzeko proiektuan, egitura horizontala, 
erremateak eta estalkia jatorrizko planoen ara-

bera jarri dira berriz, baoetako arotzeria berritu 
da eta eskailera xume batzuk eraiki dira, dorrea-
ren kanpoaldetik goiko solairura sartzeko, eta 
handik, beheko solairura eta estalkira. Lanak 
2019ko lehen seihilekoan egin dira, eta inbertsioa 
147.816,96 eurokoa izan da.
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D) ABLITASKO GAZTELUA ZAHARBERRITZEA

Ablitasko gaztelua Interes Kulturaleko Ondasun 
izendatuta dago 1949ko apirilaren 22ko Dekretua-
ren eta Espainiako Ondare Historikoari buruzko 
ekainaren 25eko 16/1985 Legearen bigarren xeda-
pen gehigarriaren arabera. Ablitasko Udalaren ja-
betzakoa da.

Herria lautada baten oinetan zabaltzen da, eta gaz-
telua lautada horretatik pixka bat aldenduta dagoen 
muino baten gailurrean dago. Gazteluak mendean 
zuen Ebrorantz eta Queileserantz doan Nafarroako 
lurraldea, eta Aragoi hurbileko gehiena ere bai. Erai-
kin hori aipatzen duen lehen dokumentua 1137koa 
da, eta errege-gaztelua zenez, XIII. mendetik aitzina 
ugariak dira hari buruzko dokumentuak.

Gaur egun zenbait hondakin kontserbatzen dira, 
hala nola dorre nagusia izan bide zena, oinplano 
zirkularrekoa. Dorre horrek galduta du ia kanpoko 
estaldura guztia. Nahiz eta orain behealdea bakarrik 
mantentzen den, haren hondakinei esker alanborra-
ren forma ondorioztatu ahal izan da, eta kanpoko 
perimetroa trazatu ere bai.

Proiektatutako zaharberritzea dorrearen zati bat 
berreraikitzean datza, haren altuera-segmentu 
bati buruzko egikeraren datuak baitaude. Zati hori 
lurrean bermatzen den eta dorrea babesten duen 
alanborrari dagokio, bai eta dorrearen zilindroari 
ere, gangadun ganberaren gaineko gelak zuen zola-
duraren mailaraino. Horrek dorrearen hormatik eta 
alanborretik desagertutako kanpoko orria harrizko 
harlanduz birjartzea dakar, eta harresia eskuairatu-
tako harlangaitzez eta karezko hormigoiz betetzea, 
jatorrizkoaren antzeko eraikuntza-sistema batekin. 
Beste lan batzuk ere egin beharko dira horrekin ba-
tera: egiteko nagusia koroa babestea eta handik ura 
ateratzea izanen da. Jarduketa garrantzitsu samarra 
da dorrearen tamainagatik eta lanen ezaugarrien-
gatik, horietako gehienak egiturazkoak eta egiten 
zailak baitira.

2010etik 2018ra aldez aitzineko zenbait ikerketa 
egin ziren, eta haiei esker, zaharberritze-proiek-
tua definitu ahal izan zen. Lanak 2019an hasi ziren 
603.342,79 euroko inbertsioarekin, eta 2020ko 
udan amaitzea aurreikusten da.
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E) ORBAIZETAKO ARMA-FABRIKAREN LABE-
ERAIKINA

Orbaizetako Errege Arma Fabrika 1784an sortu 
zen Karlos III.aren Errege Agindu baten bidez. Fa-
brikaren eraikuntzak bi fase izan zituen: 1785etik 
1789ra eta 1789tik 1794ra. Gerrarako munizioak 
ekoizten zituen. Gerra-gorabehera batzuen eta 
zenbait berreraikuntzaren ondoren, 1873an itxi 
zuten praktikan, eta 1884an behin betiko. 1893an, 
berriz, enkantean saldu zen. Fabrikaren eraikinak 
erortzen joan ziren; etxebizitzak, berriz, manten-
du egin ziren. 1982an, Estatuak Aezkoa ibarreko 
bizilagunei itzuli zien mendien aprobetxamen-
dua. Aezkoa Ibarreko Batzar Nagusiak, ondoren, 
fabrikako hondatutako eraikinek okupatutako lur-
zatiak erosi zituen, eta orain haien titularra da.

Aurri multzoa Interes Kulturaleko Ondasun 
izendatu zuen uztailaren 15eko 87/2008 Foru 
Dekretuak. Labe-eraikina fabrikaren erdian 
dago, eta han biltzen zen lan-prozesu guztia. 
Eraikina partzialki hondatuta dago, eta es-
ku-hartze bat proposatzen da, hain interesga-
rria den eraikin horren gainbehera eta galera 
gelditzeko eta fabrikara egiten diren bisitak 
arriskutsuak ez izateko. Idatzi den proiektuak 
ez du barne hartzen labe-gunea zaharberritzea, 
ez baita beharrezkoa berehala egitea eraikina 
kontserbatzeko.

Eraikinaren zaharberritze-lanak 2019ko bigarren 
seihilekoan egin dira, eta aurrenkontua 350.516 eu-
rokoa izan da.
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F) LIZARRAKO GUSTAVO DE MAEZTU MU-
SEOAN IGOGAILUA JARTZEA ETA OZTOPO AR-
KITEKTONIKOAK KENTZEA

Nafarroako Gobernua da Lizarran dagoen Erre-
ge-erreginen Jauregiaren jabea, eta eraikin hori In-
teres Kulturaleko Ondasun dago izendatuta (1931). 
Nafarroako Gobernuarena izanik, duela zenbait urte 
birgaitu egin zuen Gustavo de Maeztu Museoaren 
egoitza izan zedin, eta erabilera Lizarrako Udalari 
laga zion 1991n. Udala arduratzen da kudeaketaz 
eta funtzionamendu-gastuez. Proiektua igogailu 
bat ezartzean eta oztopo arkitektonikoak kentzean 
datza, denen irisgarritasuna ahalbidetzeko. Proiek-
tua asmo handikoa eta konplexua da, jauregi erro-
manikoaren ezaugarri arkitektonikoen ondorioz. 
2018an egin zen eraikina igogailuaren egiturara 
egokitzeko lanaren zatirik handiena, eta lan guztia 
2019an amaituko da. 2018an, ia 180.000 euro inber-
titu ziren ekintza horretarako. 

Fotografía: José Manuel Cutillas
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G) ERRIBERRIKO GAZTELUAN IGOGAILUA 
JARTZEA ETA HARRERA ERAIKITZEA

Erriberriko gaztelua Nafarroako monumentu ga-
rrantzitsuenetako eta ezagunenetako bat da. Interes 
Kulturaleko Ondasun izendatuta dago eta Nafa-
rroako Gobernuaren jabetzakoa da. Esku-hartzea-
ren helburua lehengo harrerak zituen arazo batzuei 
erantzutea izan da, hala nola txartelak saltzeko es-
pazio txikiari, bisitariei arreta ematen dieten langile-
entzako espazio egokirik ez izateari, bisitarientzako 
komunik ez egoteari, oroigarri-dendarako esparru 
desegokiari eta oztopo arkitektonikoei; izan ere, oz-
topo horiek nabarmen mugatzen zuten mugikorta-
sun murriztua duten pertsonak patiora (sarrerako 
atearen ondoan) eta behe-solairuko zenbait gela eta 
espaziotara sartzea.

Gabezia horiek konpontzeko, 2018an lehengo erai-
kina (bisitariei harrera egitekoa) botatzeko, bi eraikin 
berri (bata harrerakoa eta bestea komunena) erai-
kitzeko eta goi-solairura joan ahal izateko igogailu 
bat jartzeko proiektua landu zen. Sarbideko patioan 
jartzea aukeratu zen, sarrerako atearen ondoan.

2019an, Nafarroako Gobernuko Ondare Zerbitzuak 
hobekuntza-proiektu bat gauzatu du Erriberriko 
gazteluan, bisitariei zerbitzu egokiagoa emateko. 
Harrera egokitzeko eta igogailua jartzeko inbertsioa 
510.103 eurokoa izan da.
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H) IRATXEKO ANDRE MARIAKO BARNE-
ZOLADURA ZAHARBERRITZEA

Iratxeko Andre Maria Erreginaren monasterioko 
abade-eliza handia Nafarroako Gobernuarena da, 
eta Nafarroako arkitektura-ondare erromanikoko 
ondasun garrantzitsuenetako bat. Aiegin dago, Li-
zarratik bi kilometrora, eta Donejakue bide betean. 
Interes Kulturaleko Ondasun izendatuta dago. Le-
hendabizi, probintziako diputazioak eta, gero, Nafa-
rroako Gobernuak egin zituzten zaharberritze-lanak 
aitzineko mendeko 40ko urteetan. Jada lan egin da 
absideen kanpoaldean, zinborioan, mendebaldeko 
fatxadan, dorrean eta estalkietan. 2018an, eraikina-
ren barne-zaharberrikuntza egin zen, eta esku-hart-
ze zaharrenetan sartutako material desegokiak 
kendu ziren, betelanak saneatzearekin, arotzeria be-
rregitearekin, egoerarik okerrenean zegoen lekuetan 
harlandua berriz jartzearekin eta estaldurak garbit-
zearekin batera. 

2019an zoladura zaharberritzeko lanak hasi ziren, 
bai eta Iratxeko monasterioko elizaren barneko in-
dusketa-lanak ere, monasterioa baino lehenagoko 
eraikuntza baten hondakinak ezagutzeko (2017an 
egindako txosten geofisiko batek baieztatu zuen 
eraikuntza hori zegoela).

Indusketa-lanen zailtasunek eta egungo eliza baino 
lehenagoko bi eraikinen hondakinak agertu izanak 
urtea amaitu arte luzatu dituzte arkeologia-lanak, 

eta 2020ko lehen asteetan jarraitzea ere aurreikus-
ten da. Egitura arkitektoniko horietaz gain, azpima-
rratzekoak dira Teudano abadearen aipamena duen 
hilobi-harlauza bat, XII. mendearen erdialdeko beste 
inskripzio batzuk, elizaren oinean dagoen kanpai-la-
bea eta hegoaldeko horman dauden hilobi batzuk; 

azken horietan oinarrituta, X. mendea baino lehena-
goko ehorzketak daudela ondorioztatzen ahal da. 

2019ko esku-hartzeak, lurpearen ikerketa arkeolo-
gikoa xede izan duenak, 240.000 euroko inbertsioa 
izan du.
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I) BERTIZKO KAPERAREN BARNEA 
ZAHARBERRITZEA

Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamen-
tuko Eskualde Atlantikoa Kudeatzeko Atalak susta-
tu eta finantzatu ditu Bertizko Jaurerriko kaperaren 
barnea birgaitzeko lanak, eta 45.543 euroko gastua 
izan dute. Bertizko Jaurerriko kapera Tokiko Garrant-
zizko Ondasun izendatuta dago Nafarroako Kultura 
Ondareari buruzko azaroaren 22ko 14/2005 Foru 
Legearen 22. artikuluan ezarritakoaren arabera, eta 
Nafarroako Gobernuaren jabetzakoa da.

Kapera Tokiko Garrantzizko Ondasuna denez, aipa-
tutako lan horiek Ondare Arkitektonikoko Ataleko 
teknikari batek zuzendu ditu.
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J) IRUÑEKO KATEDRALEKO KLAUSTROA 
ZAHARBERRITZEA

Iruñeko katedraleko monumentu-multzoa Interes 
Kulturaleko Ondasuna da (1931), eta Nafarroako 
berezienetako eta adierazgarrienetako bat ere 
bai. Gure kultura-ondareko beste monumen-
tu batzuek bezala, haren kontserbazio-egoerak 
narriadura-sintoma nabarmenak zituen. Beraz, 
beharrezkoa zen agente atmosferikoen, kutsa-
duraren edo, besterik gabe, denbora igarotzea-
ren eraginak monumentu-multzo bikain horretan 
izandako ondorio negatiboak geldiaraztea. Baina 
katedraleko klaustrokoa diziplina anitzeko es-
ku-hartze konplexua izanik, aldez aitzinetik onda-
sunaren azterketa sakon bat egin behar zen eta, 
gero, esku-hartzea obraren diseinu pausatu eta 
mailakatu batekin gauzatu. 

Klaustroko esku-hartzea egiteko, 2016ko maiat-
zaren 31n lankidetza-hitzarmena sinatu zuten 
Nafarroako Gobernuak, Iruñeko eta Tuterako Art-
zapezpikutzak, La Caixa Gizarte Ekintzak eta Na-
farroako Kutxa Fundazioak. Proiektu konplexua 
eta luzea da, eta bi lan-eremu garrantzitsu izan 
ditu: arkitektonikoa bata, eta materialak eta estal-
durak zaharberritu, zaindu eta garbitzekoa bes-
tea. Lan gehienak harrizko euskarriari, ahal den 
neurrian, harri osasuntsuaren indarra itzultzen 
saiatzean oinarritu dira, pitzadurak itxiz, erortze-

ko zorian zeuden zatiei eutsiz eta jada erorita zeu-
denak jarriz. aurreikusitakoaren arabera, lanak 
2019ko amaieran bukatu ziren.

Aurten 391.000 euroko inbertsioa egin du Nafa-
rroako Gobernuak.

6.3 ARKITEKTURA-ONDAREAREN ESPARRUKO ZAHARBERRITZEAK



ONDARE 
HISTORIKOAREN 

ZERBITZUA 

Ondareari buruzko azaroaren 22ko 14/2005 Foru 
Legeak emandako eskumenen esparruan, Onda-
re Historikoaren Zerbitzua eratzen duten atalek 
txostenak prestatzen dituzte Nafarroako ondare 
arkitektoniko, higigarri edo arkeologikoan eragi-
ten ahal duten jarduketei buruz. Txosten horiek 
prestatzeko, beharrezkoa da proiektuak aztertzea, 
erregistroak, inbentarioak eta katalogoak alderat-
zea eta, batzuetan, lekuetara joatea haiei buruzko 
informazioa eman behar denean. Guztira, bi ata-
len artean ia mila txosten idatzi dira testuinguru 
horretan. 

Ondare Historikoaren Zerbitzuak bultzatu di-
tuen azterlanei dagokienez, 2019an hiru hel-
bururi erantzuteko izan dira: gutxi aztertu izan 
diren tipologiak eta gaiak hobeto ezagutzea, 
gure ekintzen bidez egindako aurkikuntza be-
rriak hedatzea eta helburu teknikoa zutenak 
gauzatzea (espazioak edo eraikinak aztertzeari 
buruzkoak). 

Azterketa tekniko ugari egin dira, hala nola 
Tuterako katedraleko indusketen memoriaren 
amaiera, Alkerdiri buruzko balorazio-azterla-
nak, Bertizko Jaurerriko beirate eta altzarien 
multzoaren azterketa historikoa, Bertizko bei-
rateetako eta Santa Brigidako horma-pinture-
tako materialen karakterizazioaren azterketa, 
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horma-pinturen azterlanak Iruñeko San Lorent-
zoren beheko estalkian nahiz Orisoainen eta 
Tuterako katedraleko Lope de Arceben hilobian 
sendotze-tratamendua egiteko bideragarrita-
sun-azterlanak. Santa Crizen , grafitoen azter-
keta egin da, haien antzinatasuna baliozkotze-
ko. Tuterako Monreal dorreko nekropoliko hatu 
interesgarrietan, azterketa gemologikora eta 
lantzeko teknika eta materialetara hurbiltzeko 
ahalegina egin da, 2020an jarraipena izanen 
duena. Katedraleko garbitegiko sarea kontser-
batzeko eta zaharberritzeko proiektuaren ba-
rruan, mikro-laginekin egindako aldez aitzineko 
azterlanak sakondu dira polikromia aztarnak 
agertu direlako, eta lanean jarraitzen da Nafa-
rroan paraleloak bilatzeko eta desagertutako 
burualde erromanikoaren jatorrizko sare baten 
bilakaera ulertzeko. Lan horiekin ere 2020an 
jarraituko da.

Oso garrantzitsua izan da Tuterako katedralaren 
hegoaldeko portada barrokoak ezkutatzen duen 
espazioaren barneko ortoirudia egitea egungo 
kontserbazio-egoeraren ezagutzarako, hedape-
nerako eta dokumentazio sakonerako. Espazio 
horretan meskitaren hormaren zati bat dago, bai 
eta gurutzaduraren besoko leihate bat ere, Erdi 
Aroko jatorrizko itxitura, igeltsuzko saretaz egina, 
kontserbatzen duena. Arriskuan dagoen ondarea 

berreskuratzeko beste ikerketa garrantzitsu bat 
Alfredo Sadaren berunezko eskulturak 3Dn es-
kaneatzea izan da, Tuterako NUPeko campuseko 
teknikariekin elkarlanean.

Tebasko gazteluko zeramika-zoladurari buruz 
egindako ikerketa da Ondare Historikoaren Zer-
bitzuak modu oso aktiboan parte hartzen duen 
ikerketa interesgarrienetako bat. NUPekin elkar-
lanean, jatorriari, tailerrei eta paraleloei buruzko 
nazioarteko ikerketa-proiektu bat da, Frantzian 
eta Ingalaterran hedadura duena.

Japoniako espezialistekin lankidetzan egiten ari 
den Nafarroako inportazio-laken ikerketa- eta 
kontserbazio-proiektuarekin jarraituz, Kenji Koba-
yashi, Tobunkeneko (Tokio) dokumentalista, etorri 
zen, eta bi jardunaldi trinkotan parte hartu zuen, 
Nafarroan kontserbatutako Namban lakak aztert-
zeko.

Horrez gain, desagertutako ondarearen ikerketa- 
eta dokumentazio-programak irekita jarraitzen 
du, garrantzi handikoa izanen dena gure ondare 
sakabanatua ezagutzeko eta hurrengo berres-
kurapenen oinarriak ezartzeko. Orain arte, leku 
ezezagunean dauden 293 pieza erregistratu dira. 
Esparru horretan, Iruñeko katedraleko jangelako 
horma-pinturaren zati bat salgai jarri nahi zuen 

enkantea geldiarazi zen, eta hala, ez deslokalizat-
zea lortu zen.

Inbertsioa azterlanetan: 44.878,12 €
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2016ko urritik aitzina, Erregistroaren, Ondasun Higi-
garrien eta Arkeologiaren Atalaren egitekoetako bat 
da Kultura Zuzendaritza Nagusiko gainerako zerbit-
zuekin koordinatzea ondarea kontserbatu eta zahar-
berritzeari dagokion alorrean, Nafarroako ondare 
higigarriari arreta orokorra eskaintzeaz gain. 

MUSEOAK ETA BILDUMA IRAUNKORRAK 
ZAINTZEA 

Museoei laguntza ematen zaie hango langileekin 
harreman zuzena izanez, instalazioak bisitatuz eta, 
koordinazio lana eginda, hobekuntzak planifikatuz. 
Aholkuak ematen dira hainbat arlotan: mantent-
ze-lanak, instalazioen garbiketa, argiak, izurriteen 
kontrola eta ingurumeneko kontrola, eta kontser-
batzeko nahiz zaharberritzeko tratamenduak. 

6.5.1 IKUSKAPENEKO ETA JARRAIPENEKO 
BISITAK 

2019an 22 museo eta erakusketa-zentro bisitatu 
dira: 

- Nafarroako Gobernuaren museoak. Hiru zentro 
dira eta urtean lau bisita egiten dira bakoitzera, 
salbu eta Nafarroako Museora; izan ere, azken ho-
rri astero egiten zaio kasu. 

- Museoen sistema. Hamar dira eta urtean bi bisita 
egiten dira. 

- Materialak erakusten dituzten aztarnategi eta mo-
numentuak. 5 daude eta urtean 2 bisita egiten dira. 

- Bilduma museografiko iraunkorrak. Zortzi dira eta 
urtean bi bisita egiten dira. 

Planifikatutako bisita horietaz gain, beste batzuk 
egiten dira dauden behar ugariei erantzuteko: DO-
MUS inbentarioa ezartzean egiten diren berrikuske-
tak, aldi baterako erakusketak muntatu eta desmun-
tatzea, edo gordetzen diren ondasunetan eragiten 
duen edozein tratamendu. 
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6.5.2 NAFARROAKO GOBERNUAREN 
MUSEOETAKO EKINTZAK 

Ekintzak Nafarroako Museoan: 

- Laguntza 3. eta 4. solairuetako erakusketa 
iraunkorra berrantolatzeko Artea Oro Garaikidea 
da programaren barruan.

- Nafarroako Museoak antolatutako aldi baterako 
erakusketetan eta mikro-erakusketetan, mun-
tatzeaz, desmuntatzeaz, argiztapenaz eta pre-
bentziozko kontserbazioari lotutako beste kontu 
batzuez arduratzea. Aurten, nabarmentzekoa 
da Prado Museo Nazionalak utzitako Tizianoren 
lanari eskainitako arreta, museo horren sorrera-
ren 200. urteurrena ospatzeko egitarauan. 

- Posta-lanetan aritzea kanpo-erakusketetarako: 
Zuloagaren “Retrato de José María Huarte” 
(Jose Maria Huarteren erretratua) Bilboko Arte 
Ederren Museoari maileguan uztea; Abaunzko 
Mapa Museo Arkeologiko Nazionalari maile-
guan uztea; On Kixote saileko zeta brodatue-
tako bat uztea Alcalá de Henaresko Museo Casa 
Natal de Cervantes museoari; Nafarroako Kutxa 
Fundazioaren Isabel Baquedanoren bi obra mai-
leguan uztea Bilboko Arte Ederren Museoari; 
José Ramón Andaren “Oh Italia” maileguan uz-
tea Donostiako San Telmo Museoari.

-  Beren funts guztiak, erakusgai dauden piezak 
bezala erreserban eta gordailuetan daudenak 

ere, zer kontserbazio-egoeratan dauden osorik 
berrikustea (egin gabe daude obra grafikoaren 
zati bat eta kanpo gordailu batzuk), eta erakus-
gai dauden beira-arasa eta ondasunen ohiko 
garbiketa.

- Izurriteak eta ingurumen-baldintzak kontrolatzea. 

- Bere funtsak osatzen dituzten ondasunen gai-
neko esku-hartzeak proposatu, kontratatu eta 
zuzentzea: Iruñeko katedraleko koruko aulkite-
riko ohorezko jarlekuak zaharberritzea; Deering 
bildumako eskola franko-nafarreko taulak za-
harberritzea; Aralarrerako margotutako Zigaren 
neurri handiko mihiseen premiazko tratamen-
dua; Lenaerts erakusketara eta Artea Oro Ga-
raikidea da programa berritzera bideratutako 
zenbait artelanen tratamendua; Iruña Aretoko 
horma-panelen eta biltegiratutako beste bat-
zuen tratamendua; Paleopatologia erakuske-
tarako piezak zaharberritzea, Lydia Anozen ar-
gazki-funtsen tratamendua eta metaeskulturak 
kontserbatzeko euskarrien hobekuntza.

- Museoko eta kaperako portaden aldez aitzineko 
azterlanen proposamena.

- Museoko patioetako armarriak eta hilarriak kont-
serbatzeko esku-hartze proposamena.

- Kontserbazio-egoeraren jarraipena, puntako te-
knologiaren laguntzarekin: hainbat patologia 
dituzten eremuak eskaneatzea Goyaren “Retrato 

del Marqués de San Adrián” (San Adriango mar-
kesaren erretratua), Zigaren “Un Viático en Baz-
tán” (Biderako bat Baztanen) eta Sadaren “Son-
risa de Plátano” (Platano Irribarrea), “Palmera” 
(Palmondoa) eta “Exvoto” (Ex-voto) obretan.

- Aldez aitzineko azterlana eta zaharberritze-tra-
tamenduaren hasiera Alfredo Sadaren “Sonrisa 
de Plátano” eskulturan. 

- Nafarroako Kutxa Fundazioaren funtsak txertat-
zeari lotutako lanak; besteak beste, kontserba-
zio-egoera aztertzea, zaharberritzeak kudeatze-
ko esku-hartzeak zuzentzea eta biltegiratzeak 
kudeatzea. 

Inbertsioa Nafarroako Museoan: 67.413,24 €
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EKINTZAK ARTE MODERNOKO MUÑOZ SOLA 
MUSEOAN

Aurten aretoak birgaitu ditu museoak, eta aldi ba-
terako erakusketetarako berariazko bat sortu du. 
Funtsen esposizioa, kontserbazioa eta leheneratzea 
hobetzeko lan handia egin da, eta premia handiena 
zutenei eman zaie tratamendua.

Inbertsioa Muñoz Sola Museoan: 7.246,69 €

EKINTZAK MUSEO ETNOLOGIKOAN

Museo Etnologikoan honako hauek egin dira: in-
gurumen-egoeraren jarraipena; izurriteen kontro-
la, eta gordailu berriak hartu eta anoxia bidez tra-
tatzea, bai eta aldi baterako erakusketetan parte 
hartzeko mailegatutako piezak zaharberritzea eta 
prest jartzea ere. 

Inbertsioa Museo Etnologikoan: 16.774,33 €

EKINTZAK KARLISMOAREN MUSEOAN

Antzeko jarraipena egin da Karlismoaren Mu-
seoan, non erakusketa iraunkorreko eta aldi ba-
terako erakusketen funtsen kontserbazio-egoera 
berrikusteaz gain, erakusketetarako zenbait pie-
zaren tratamendua egin den, bai eta Multiprisma 

erakusketaren ondoren eskuratu berri diren obrak 
egokitu ere.

Inbertsioa Karlismoaren Museoan: 6.294,24 €

6.5.3 EKINTZAK NAFARROAKO MUSEO 
SISTEMAREN MUSEOETAN  

EKINTZAK LIZARRAKO GUSTAVO DE MAEZTU 
MUSEOAN

Irisgarritasun-obrak eta igogailua instalatzeko la-
nak direla eta, jarraitu egin da kontrolatzen iaz in 
situ babestutako edo burbuila babesle handi batean 
instalatutako erakusketa iraunkorreko obren kont-
serbazio-egoera. Obrak amaitu ondoren, hala behar 
zuten obrak berrikusi, aretoan birkokatu eta tratatu 
egin ziren; horien artean, nabarmentzekoa da neu-
rri handiko “Los Siete Niños de Écija” (Écijako Zazpi 
Haurrak”) obraren zaharberritzea eta muntaketa. 
Artelan hori hainbat urtez egon da museoaren bil-
tegian gordeta.

Inbertsioa Lizarrako Gustavo de Maeztu Museoan: 
21.956,03 €
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6.5.4 EKINTZAK BESTE MUSEO BATZUETAN

Nafarroako Museoen Sistemako gainerako mu-
seoetan, zaintzen dituzten obren kontserba-
zio-egoeraren, ingurumen-baldintzen eta izurrien 
kontrolaren jarraipena egin da, eta doikuntzak egin 
dira beharrezkotzat jo den guztietan; horrez gain, 
Museoen Zerbitzuak ezarritako laguntza-progra-
mari esker, esku hartutako hainbat piezaren trata-
menduak baloratu, zuzendu eta gainbegiratu dira. 
Ekitaldi honetan egindako jarduketen artean, ho-
nako hauek nabarmentzen dira:

- Tuterako Dekano Museoa. San Jose Jesus Hau-
rrarekin ageri den mihisea, Vicente Berdus-
áni egotzia, zaharberritzea; astoko pinturaren 
erakusketa-sistemen berrikuspena eta hobe-
kuntza. 

- Tulebrasko Monasterioko Museoa: elizako erre-
taula nagusi zaharraren zatien erakusketa-siste-
ma berrikustea eta hobetzea. 

- Erronkariko Julian Gayarre Fundazioaren Museoa: 
Bataglia aldi baterako mikro-erakusketaren mun-
taia. Milango Scalaren gutuna erakusketa, Ga-
yarreren jaiotzaren 175. urteurrena ospatzeko. 

- Arradako harresitutako barrutiko erakuske-
ta-zentroa: erakusketa-elementuak hobetzea, 
erakusgai jarritako materialak kontserbatzeko 
euskarriak aldatuz.
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Nafarroako Liburutegi Nagusiarekiko lankidet-
zak indarrean jarraitu du; izan ere, horren bidez, 
liburutegiak zaintzen duen funts zahar baliot-
suaren beharrei erantzuten zaie, dokumentu 
grafikoa kontserbatzen eta zaharberritzen es-
pezializatutako langileen lana dela medio. In-
teres handiko zenbait piezaren tratamendua 
egin da: 1962an inprimatutako zeta; Nafarroako 
probintziako herri guztien mapa eta izendegia-
ren koadernoa, 1885ekoa; Periódico Gaztambi-
de egunkariaren zenbaki bakarra, 1902koa; 
Bartolozzik diseinatutako San Fermin egune-
ko zezenketak iragartzeko kartela frantsesez, 
1927koa; 1882ko Iruñeko planoa eta Nafarroako 
eta Euskal Probintzietako 1834ko mapa.

Inbertsioa liburutegiaren funts zaharrean: 
3.000,00€.

Nafarroako Errege Artxibo Orokorrarekiko lan-
kidetza oso garrantzitsua da, eta hainbat lan-
kidetza txikitan mamitzen da. Aurten, gainera, 
intsektu bibliofagoak erauzteko tratamendu 
bat egin da anoxia-ganbera bidez, dohaintza 
partikular bat gehitu ondoren, bai eta artxiboko 
materialak kontserbatzeaz sentsibilizatzeko eta 
prestatzeko jardunaldi bat ere.
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Ataleko teknikariek lan hauek egiten dituzte: aholku-
laritza; ikuskaritza; esku-hartzeak eta lekualdaketak 
baimentzea; proiektuak idaztea eta esku-hartzeak 
zuzentzea, eta, kasu batzuetan, kultura-ondasunen 
zuzeneko tratamendua. 2019an ere aholkularitza, 
jarraipena eta zuzendaritza teknikoa egin da parti-
kularrek sustatutako azterlanetan eta esku-hartzee-
tan, eta lankidetzan jardun da Segurtasun Indar eta 
Kidegoekin kultura ondarearen legez kontrako trafi-
koaren aurkako borrokan. Esku-hartze hauek nabar-
mendu behar dira:

BERTIZKO JAURERRIA
ELEMENTU ARTISTIKOAK ZAHARBERRITZEA 

Bertizko Jaurerriko interes artistikoa duten zenbait 
elementu zaharberritzeari jarraitu zaio. Kapera mo-
dernista XX. mendearen lehen urteetan eraiki zen, 
eta Mauméjean etxeak egindako beirate bikainak 
dituen forjazko markesina bat mantentzen da. Lau 
urtaroen alegoria bat garatzen du, eta erreferentzia 
argiak egiten dizkio jaurerriko lorategiko elementu 
batzuei. Nabarmentzekoak dira panelen kalitate te-
knikoa eta irudien fintasun modernista. Multzoak 26 
panel ditu, eta horietatik 13 original kontserbatzen 
dira (neurri handienekoak). Orain dela 30 urte bai-
no gehiago multzo guztia desmuntatu zen, eta bil-
tegiratuta zegoen. 2017an egindako zaharberritzea 
aurten jarri da ikusgai, eta, ekitaldi horri laguntzeko, 
jaurerriko ondare artistikoa zabaltzeko eta balioeste-

ko lan handia egin da. Asmo horrekin, aldi baterako 
erakusketa bat eta hitzaldi-jardunaldi bat antolatu 

dira, Ingurumen Departamentuarekin lankidetzan, 
Bertizen erakunde kudeatzailea baita. 
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Markesinako beirateak berreskuratzeari, sarre-
rako pergolan beirak berriz instalatzeari eta Ai-
zkolegiko beirateak eta mosaikoak erreskatatzea-
ri, gainera, lorategiko negutegia berreskuratzeko 
prozesua gehitu behar zaie; izan ere, garai har-
tako Europako beste lorategi garrantzitsu batzuek 
bezala, Orangerie bat du, eta mosaikoz (trencadís 
izeneko teknika) egindako lorontzi modernisten 
multzoari arreta handiz aplikatu zaio zaharberrit-
ze-lana. Trencadís teknikaz egindako mosaikoak 
dituzten 4 lorontzi eta berdez esmaltatutako 5 
hartu ziren 2020an zaharberritze-proiektuarekin 
jarraitzeko.

Inbertsioa Bertizko Jaurerrian: 35.697,13€. 

LIZARRA
SAN JORGEREN ESKULTURA 
ZAHARBERRITZEA ETA MUNTATZEA

2018ko ekainean, zaldi gaineko San Jorgeren iru-
dian prestakuntzarik gabeko pertsonen esku-hartze 
bat izan zela jakinarazi zitzaion Erregistroaren, On-
dasun Higigarrien eta Arkeologiaren Atalari. Ekint-
za larri horrek berekin ekarri du administrazio bidez 
lehen isuna jartzea ondarean kalteak eragiteagatik, 
bai jabeari eta kontserbazio-arduradunari, bai behar 
zen prestakuntzarik eta baimenik izan gabe jardun 
duten pertsonei.

Kalteen zenbaterainokoa ahalik eta ondoen jakiteko 
analisi erradiologikoa eta zundaketa-probak egin 
ondoren, gainean margotutakoa kontu handiz ken-
du zitzaion iaz, eta 2019an irudiaren azken berres-
kuratze-fasea egin zen, 300 lan-ordu baino gehiago 
behar izan dituena. Horrelako ekintza tamalgarririk 
berriro gerta ez dadin, zabalkunde-lan handia egin 
da komunikabideetan, bai eta ate irekien jardunal-
di bat ere, irudia bere lekuan jarri ondoren; horretaz 
gain, Nafarroako Unibertsitate Publikoarekin lanki-
detzan zenbait hitzaldi egin dira. 

IRUÑA 
KATEDRALEKO KLAUSTROA ZAHARBERRITZEA 

Esku-hartze arkitektonikoen atalean aipatu den be-
zala, 2019an klaustroaren zaharberritzea amaitu da. 
Aurten klaustroaren hego-mendebaldeko izkina le-
heneratu da; besteak beste, jantokiko eta janaritegiko 
portadak, Babesaren Atea eta Espoz y Minaren hilo-

bia. Harrizko materialen kasuan, babes-sareak kent-
zeaz gain, gatzen tratamendua egin, kaltegarritzat 
jotzen ziren eta kentzen ahal ziren elementu erant-
siak deuseztatu eta harrizko euskarriaren tratamendu 
guztiak egin ziren, hala nola azaleko geruza altxatuak 
finkatzea, puskak itsatsi eta jostea, eroritako puskak 
bere lekuan jartzea, pitzadurak eta arrailak betetzea, 
junturen tratamendua egitea, berrintegrazioak eta 
ordezkapenak, eta sendotzea. Gainera, bionarriadu-
ra sortzen duten eragileak kendu ziren, azala garbitu 
zen, eta babesteko eta akaberako patinak eman zit-
zaizkion. 

Azal polikromatuetan (giltzarrietan, arkuetan eta Ba-
besaren Atean daude, batez ere), geruza ezegonko-
rrak finkatzeko tratamendua egin zen, azala garbitu 
zen, pitzadurak zigilatu eta, kasu oso zehatzetan, ert-
zak eta hutsuneak berdindu ziren eta pintura berreza-
rri zen hutsune horietan. 

Dauden zurezko elementuek, berriz, akabera unifor-
mea izateko eta babesteko tratamendua jaso zuten, 
sendotze aldera.

Metalezko elementuei tratamendu hauek egin zit-
zaizkien: erantsitako material kaltegarriak kentzea, 
garbitzea, oxidazio- eta korrosio-produktuak kentzea, 
pieza ezegonkorrei eustea, inhibizioa eta azkeneko 
babesa. Alde horretatik, nabarmentzekoa da garbi-
tegiko burdin-hesian egindako esku-hartzea; Iruñeko 
katedraleko aurkikuntza nagusietako bat da hori, eta 
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benetako harribitxi erromanikoa. Burdin-hesi horren 
azterketak eta dokumentazio osoak gehiago jakiten 
lagunduko du ia ezezaguna den ondare bati buruz. 
Lanean jarraitzen dugu, Nafarroan paraleloak bilatze-
ko eta klaustroko garbitegi gotikoa ixten duen burual-
de erromanikoko burdin-sareren bilakaera ulertzeko.

HORMA-PINTURA ORIGINALAK BERRIZ 
JARTZEA

Iruñeko katedraleko klaustroaren esku-hartzearen 
erremate gisa, Ondare Arkitektonikoaren Atalare-
kin eta Nafarroako Museoarekin koordinatuta, Na-
farroako Museoan kontserbatzen diren klaustroko 
horma-pinturen erreprodukzioa egin da, jatorrizko 
lekuan berriz jartzeko. Ama Birjinaren horma-irudia, 
Sanchez Asiainen hilobiaren barnealdea eta Jese-
ren Zuhaitzaren eszena dira. Honako lan hauek egin 
zaizkie: horma-irudien argazkiak egitea Nafarroako 
Museoan, pinturak kokatu behar ziren klaustroaren 
paramentuetan mortero-geruza bat jartzea, eta pin-
turen erreprodukzioak inprimatuta dituzten gel-pa-
perezko xaflak luzituetan jartzea.

ERRIBERRI
SANTA BRIGIDAREN HORMA-PINTURAK 
AZTERTZEA ETA BERRESKURATZEA

Santa Brigidaren ermitako horma-irudi gotikoetako 
esku-hartzearekin jarraitu da; bertan, San Mart-
zialen bizitzako eszenak garatzen dituen dekora-
zio-programa oso bat agerira atera zen 2018an. 
Prozesuarekin batera, estalduren egoera ez ezik, 
zenbait tratamendu ere aztertu dira, xede hauekin: 
finkatzea, nabearen euskarria sendotzea eta erre-
taula desmuntatzea, haren atzean zeuden pinture-
tara iristeko. Gainera, azterlan interesgarri bat egin 
da ermitaren barnealdeko paramentuetan kontser-
batutako grafitoei buruz.

IRUÑA. JUSTIZIA JAUREGIA
FAMILIA SANTUA SAN JUANITOREKIN AGERI 
DEN MIHISEA ZAHARBERRITZEA

Justizia Jauregiak erakundearen egoitza zaharre-
tako margolanak gordetzen ditu, antzinako Probint-
zia Auzitegien garaitik datozenak. Kasu honetan, 
El Escorialen gordetzen den Lavinia Fontanaren 
jatorrizkoaren kopia bikaina da; jatorrizkoak aurten 
Prado Museoak egindako atzera begirako batean 
parte hartu du. Iruñeko mihisea kontserbazio-egoe-
ra txarrean zegoen: hausturak, oihalaren deforma-
zioak, pintura galduta eta berniza herdoilduta. Obra 
ezezaguna zen gure Komunitateko artearen panora-
man; beraz, haren berreskuratze materialarekin ba-
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tera, oraindik amaitu gabe dagoen ikerketa-azterlan 
sakon bat egin da.

Familia Santuaren mihisean egindako inbertsioa: 
6.050,00€.

Proiektu handi horietaz gain, jarduketa hauek ere 
egin dira:

- Aiegi. Iratxeko monasterioa. Eliza barruko indus-
keta arkeologikoan berreskuratutako elemen-
tuen jarraipena, aholkularitza eta dokumentazio 
fotografikoa, eta burualdeko horma-estalduren 
eta zoladuren aztarnak. Iparraldeko portadaren 
azterlanak eta kontserbaziorako esku-hartzea 
egiteko proposamena. 

- Azagra. Hilerria. Hilobi-eskulturaren multzoa 
kontserbatzeko planerako erregistroa eta 
aholkularitza.

- Eslaba.  Santa Crizko aldi baterako erakusketa. 
Erakusketa-espazioaren segurtasuna eta egokitza-
pena. Eslabako erakusketan zaharberritzeko, en-
balatzeko, lekualdatzeko eta muntatzeko beharra 
duten piezak hautatzea eta haietan esku hartzea. 

- Lizarra. Fray Diegoren barne-patioko dekora-
zio-igeltsuen kontserbazio-egoera aztertzea.

- Mélida. Herriko intereseko elementuak kontser-
batzeko aholkularitza teknikoko txostena, eta 

6.7 ONDARE HIGIGARRIA, ESTALDURAK ETA ESKULTURA 
MONUMENTALA ZAHARBERRITZEKO EKINTZAK ETA AHOLKULARITZA



ONDARE 
HISTORIKOAREN 

ZERBITZUA 

pintada bandalikoak Granero de Diezmos (Ha-
marrekoen Aletegia) eraikinean.

- Meotz. Parrokiko kanpaietan egiten ari diren es-
ku-hartzearen jarraipena. 

- Erriberri. Klaratarren monasterioa. Elizako erre-
taula nagusiaren zaharberritze-tratamendua 
baimentzea eta haren jarraipena egitea. San Pe-
dro parrokia: Aste Santuko ehunen eta gidoien 
kontserbazioari buruzko aholkularitza.

- Orisoain. Jarraipena eta aholkularitza elizako 
nabeko horma-irudien kontserbazioan.

- Iruña, San Lorentzo. Behe-estalkiko horma-iru-
diez egindako azterlanei buruzko aholkularitza 
eta jarraipena.

- Iruña. Udaletxea. Fatxadako eskulturak. Justi-
ziaren irudiarekin izandako gorabeherak (eskui-
neko eskuan zeraman ezpata atera zioten goi-
zaldean) eragindako esku-hartzearen jarraipena 
eta aholkularitza. 

- Iruña. Katedrala. Namban kutxatilen bilduma 
eta Fiteroko Kutxatila gainbegiratzen eta mani-
pulatzen ari diren ikertzaileei arreta eskaintzea. 
Hilobi Santuaren Erlikia-ontzia maileguan eman 
aitzinetik garbitzea eta prest jartzea.

- Iruña. Nafarroako Jauregia. Antzinako Artxi-
boaren barneko hormetan eta beirateetan egi-
ten ari den esku-hartzearen jarraipena. Jarrai-
pena egitea Teatro Realera bidaliko den Julián 
Gayarreren bustoa 3Dn eskaneatzeari.

- Iruña. Moja salestarren komentu zaharra. Erre-
sumaren erretaula zaharraren desmuntaketa, le-
kualdaketa eta xilofagoen aurkako tratamendua.

- Azkoien. Arlasko ermita. Larrialdiko esku-hart-
zea euri-jasa handien ondoren. Erretaularen za-
tiak kentzea eta zenbait horma sendotzea.

- Gares. San Pedro parrokiako organoari xilofa-
goen aurkako tratamendua egiteko aholkularit-
za eta baimena.

- Erronkari. Julian Gaiarreren mausoleoa, Mariano 
Benlliurek egina, berrikustea eta tratatzea, eta 
horri buruzko aholkularitza ematea.

- Orreaga. Altxorraren Ama Birjina eta Santa Ma-
rinaren Erlikia-ontzia piezak gainbegiratzen eta 
manipulatzen ari diren ikertzaileei arreta es-
kaintzea.

- Zangoza. Frantziskotarren komentua. Pietatea-
ren taula zaharberritzea baimentzea, obraren 
jarraipena egitea eta ikustera joatea. San Gre-
gorioren eskultura muntatzea; Nafarroako Mu-
seoak gordailuan utzita dago.

- Tebas. Ustez gaztelutik datozen bi mentsulen 
kontserbazio-egoera aztertzea; gaur egun eli-
zako plazan daude, loreontzi gisa.

- Torralba del Río. Kodesko Andre Mariaren San-
tutegia. Baimena ematea erretaula eta sarea za-
harberritzeko, eta obraren jarraipena egitea eta 
ikustera joatea.

- Tutera. Katedrala. Epaiketaren Atearen eta 
klaustroaren kontserbazio-egoeraren berri-
kuspenak, gatzak mekanikoki kentzea barne. 
Epaiketaren Atearen zaharberritzea 2019ko ot-
sailaren 12an amaitu zen. Ama Birjinaren Ateko 
esku-hartzearen ondorengo kontserbazio-egoe-
raren jarraipena egitea, portadaren beraren eta 
eraikinaren portaeraren berezko kalteak direla 
eta, hala nola portadaren beheko aldeetako 
gatz-efloreszentziak; dena dela, larrienak, eta 
etengabeak esku-hartzea amaitu zenetik, porta-
daren inguruari emandako erabilera okerrek eta 
bandalismoak eragindakoak dira. San Pedroren 
kaperako Lope de Arceben hilobian urgentziazko 
tratamendu bat egin zen, kanpai-harriaren pa-
tologiei buruzko ikerketekin lotuta egindako be-
rrikuspenen eta azterketen ondoren. Programa 
beraren barnean, Udal Artxiboko sotoan gorde-
tako piezen berrikusketa egin zen; pieza horiek 
Tuterako katedraletik ekarritakoak ziren. Cam-
pomanesen mihisea Murtzian erakusteko, azter-
tu eta garbitu egin zen, besteak beste.

6.7 ONDARE HIGIGARRIA, ESTALDURAK ETA ESKULTURA 
MONUMENTALA ZAHARBERRITZEKO EKINTZAK ETA AHOLKULARITZA



ONDARE 
HISTORIKOAREN 

ZERBITZUA 

- Uharte Arakil, Zamartze. Elizan, Nafarroako 
Gobernuak utzitako hondakin arkeologikoen 
erakusketa bat dago. Pieza batzuk kendu behar 
zirela ikusi zen, korrosio-prozesu indarberrituak 
zituztelako, eta Arkeologia Biltegira eraman zi-
tuzten, tratatzeko. 

- Untzue. Parrokiako erretaula nagusian termitak 
kontrolatzeko tratamendua egiteko baimena.

-  Luzaide. Ibañetako miliario erromatarra eta 
aldare-harri erromatarra aldi baterako uztea, 
“Orreagako Gatazka” erakusketaren parte iza-
teko. Piezak Ondare Zerbitzuko teknikarien ja-
rraibideen arabera jarri ziren, teknikariok bertan 
zirela.

Nobleen armarrietan (Interes Kulturaleko On-
dasun izendatuta daude guztiak) esku hartzeko 
aholkularitza, ikuskapena eta baimena Ondare 
Arkitektonikoarekin lankidetza estuan egiten da. 
2019an, Nafarroako lurralde osoan egin dira jar-
duketak; leku hauetan, besteak beste: Artazkot-
zen, Buñuelen, Lekunberrin, Morentinen eta Iru-
ñean. 

Beste zeregin garrantzitsu bat aldi baterako 
erakusketetarako posta-lanak egitea izan da, ma-
nipulazioak gainbegiratuz eta piezekin batera joa-
nez lekualdaketetan, muntaketetan eta desmun-
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taketetan, uneoro kontserbazio-egoera onean 
daudela ziurtatzeko:  

- Tuterako katedraleko Campomanesen erretra-
tua, Murtziako Floridablancari buruzko erakus-
ketarako utzia.

- Iruñeko katedraleko Hilobi Santuko Erlikia-ont-
zia, Alemaniako Paderborneko katedralerako 
utzia, tenplu horren sagarapenaren 800 urte 
betetzen direla eta.

- Sesmako parrokiko San Rafael arkanjelua, Ler-
man egin den Las Edades del Hombre erakuske-
tarako utzia.

Inbertsioa ondasun higigarrietan egindako jarduke-
tetan: 27.682,94€. 
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Ondare Arkeologikoan dokumentazio fotogra-
metrikoko lanak egin dira honako kokagune 
hauetan:

- Tuterako Pasajes kaleko XVIII.-XIX. mendeetako 
olio-errotan. 

- Tuterako Herrerías kaleko horma islamiarrean. 
- Muesko El Congostoko presa erromatarraren gilt-

za-ganberan, pantailan eta edalontzian. 
- Tuterako Monreal dorreko nekropoli mudejarrean. 
- Eugiko Munizioen Errege Fabrikako fundizio-la-

beetan. 

Eloko gazteluko uraska zaharberritzeko proiek-
tua idatzi da, bai eta 2019ko Los Cascajos (Los 
Arcos) eta Puy d ‘Ull (Zangoza) hirietako ur-
gentziazko esku-hartze arkeologikoen memo-
riak ere.

A) URTEKO INDUSKETA-PLANA

Kultura Zuzendaritza Nagusia-Vianako Print-
zea Erakundeko zuzendari nagusiaren ekaina-
ren 21eko 220/2019 Ebazpenaren bidez, urteko 
plana baimendu zen. Plan horretan, Nafarroan 
programatutako esku-hartze arkeologikoak jaso 
dira. Esku-hartzeen guztizko kopurua murriztu 
egin da 2018. urtearekin alderatuta; izan ere, 42 
tokitan jardun da, eta aitzineko urtean 48 izan 

ziren. Horietatik, 18 indusketak izan dira, eta 
zundaketak, berriz, beste hainbeste; gutxiago 
izan dira prospekzioak (4) eta sendotzeko eta 
balioa emateko ekintzak (2). Ondare arkeologi-

koan eta paleontologikoan esku-hartzeak egi-
teko, toki-erakundeentzako laguntzak eskatzen 
ahal dira.
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Toki hauetan egin dira indusketa arkeologikoak: 
Amaiurko gaztelua (Baztan), Irulegiko gaztelua 
(Aranguren), Piecordero I erromatar villa (Cascan-
te), Garañoko gaztelua (Ollo), El Villar erromatar 
villa (Ablitas), Larunbeko San Gregorio eliza (Itza), 
Eugiko Munizioen Errege Fabrika (Esteribar), Me-
hatzeko meatzaritza-konplexua (Luzaide), San 
Nikolas eliza (Tutera), Erdi Aroko hesia (Artaxoa), 
Corsera I-Pueblo viejoko Erdi Aroko eremua (Ca-
parroso), Zalduko erromatarren kokalekua (Auritz 
eta Aurizberri), Ostoloko hilobi-haitzuloa (Arant-
za), Ibañetako Jaun Done Salbatore ospitalea 
(Orreaga), Bargotako ospitalea (Mañeru), San 
Gregorioko buztinola erromatarra (Ribaforada) 
eta El Castillarreko herrixka protohistorikoa (Men-
dabia). Esku-hartze horiek guztiak urtetan ari dira 
garatzen epe ertaineko proiektuekin, eta ez dago 
indusketak egiteko ekimen berririk. Zundaketa ar-
keologiko eran egindako esku-hartzeetan, berriz, 
dinamika alderantzizkoa da, ia % 40k bi denbo-
raldi eskas baitaramatza. 

Ikertutako aztarnategiak modu homogenoan 
daude banatuta Nafarroa osoan, bai eta, oro 
har, haren esparru kronologiko-kultural guz-
tietan zehar ere, Historiaurrean izan ezik. Na-
barmentzekoa da Nafarroako protohistoriako 
bi kokaleku garrantzitsuren proiektuen sendot-
zea, hala nola Irulegiko kastroarena (Arangu-
ren) eta La Custodiako hiriarena (Viana); bietan 

ere aurkikuntza garrantzitsuak lortzeko itxa-
ropena dago, baskoien eta beroien eremuko bi 
biztanlegune aipagarrienetakoak baitira. Villa 
erromatarrak eta Erdi Aroko gotorlekuak nahiz 
kokaleku erlijiosoak dira ibilbide luzeena izan 
duten esku-hartzeak gaur egunera arte.
 

B) TOKI-ENTITATEENTZAKO LAGUNTZAK

Toki-entitateentzako dirulaguntzen deialdiarekin 
jarraitu da, udal-titulartasuneko ondare arkeo-
logikoan eta paleontologikoan esku hartzeko. 
Laguntza horien helburua da Nafarroako Foru 
Komunitateko Indusketen Urteko Planean bai-
menduta dauden indusketa arkeologiko progra-
matuak egitea. Dotazioa 2018koaren antzekoa 
da, 100.000 €, eta dirulaguntza horiekin proie-
ktu bakoitzak onartutako inbertsioaren % 75era 
arteko ekarpena egiten da, 10.000 € gehienez. 
Lehiaketa bidez ematen dira, eta Kultura Zuzen-
daritza Nagusia-Vianako Printzea Erakundearen 
zuzendari nagusiaren azaroaren 27ko 273E/2019 
Ebazpenaren bidez eman ziren. 

2019ko deialdian 18 proiekturi lagundu zaio, he-
rri hauetan: Ablitas, Andosilla, Artzi, Artaxoa, 
Caparroso, Cascante, Corella, Eugi, Fitero, Itza, 
Larraga, Mendabia, Ribaforada, Tutera, Untzue, 
Urdazubi, Valtierra eta Viana.  

C) PRESAKO ESKU-HARTZE 
ARKEOLOGIKOAK 

Esku-hartze arkeologiko hauek egin dira ofizioz; 
hau da, Kultura Zuzendaritza Nagusia-Vianako 
Printzea Erakundeak kudeatuta, haren teknika-
rien zuzendaritzapean eta presaz:
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- Monreal dorreko nekropoli mudejarreko indus-
keta (Tutera). La Anunciata eta Torre Monreal 
ikastetxeetako jolaslekuetako eraikuntza-obren 
ondorioz egin dira. Hezkuntza Departamentuak 
sustatu ditu, eta finantzazioan parte hartu du. 
350 hilobitan egin dira indusketak, Nafarroako 
XII.-XV. mendeetako mudejar komunitatearen 
maqbara nagusia izandakoan. Nekropolia bere 
okupazio-dentsitate handiagatik eta hilobi mo-
ten aniztasunagatik nabarmentzen da; Islama-
ren oinarrizko hiru aldaera Nafarroan elkarrekin 
bizi izanaren berri ematen duen lehen lekukota-
suna da. Halaber, nekropolia berezia da hatuak 
daudelako eta haien apaindurak aberatsak di-
relako. Nabarmentzekoak dira zenbait alderdi, 
hala nola hezurtegiak egotea eta hilobiak gain-
jarrita eta orientazioz aldatuta egotea, musul-
manen tradizioaren aurkakoak baitira. 

- Zundaketak El Congostoko (Mues) presa erro-
matarrean. 2018ko esku-hartzearekin jarrai-
tuz, kontserbatuta dagoen pantailaren oinarria 
aurkitu da, 20,34 metro luzekoa, bai eta gilt-
za-ganbera ere. Ganbera horretan, oso kont-
serbazio-egoera onean dago uraren igarobidea 
eta emaria kontrolatzeko egurrezko mekanismo 
berezia. 

- Prospekzioa zundaketekin Iturriapurregi in-
guruan (Orbaizeta). Metalen detektagailuaren 
bidez egindako espoliazioak eragindako es-
ku-hartzea; erromatarren garaiko eta Historiau-

rreko piezak aurkitzea eragin du, baina egiturak 
detektatu gabe. 

- Indusketa Galipentzuko gazteluan, non gotorle-
kuko uraska aurkitu den.

- Indusketa Burumendiko nekropolian (Deierri), 
non cistan kokatutako Erdi Aroko bi hilobi eta 
Burdin Aroko tumulu-nekropoli bat aurkitu zi-
ren. Gayarre kaleko (Ribaforada) nekropoli isla-
miarra, herriko kaleetan sareak instalatzen ari 
zirelako aztertua; bertan, XII.-XIII. mendeetako 
27 hilobiren indusketak egin ziren.  

- Arratondo IIIko cista (Urbasa mendilerroa), Iri-
mendi (Bakaiku) eta Urdolako (Aldatz, Larraun) 
sistema karstikoa, emaitza negatiboekin. 

Esku-hartze horietan 162.854,89 € inbertitu dira.

Ondare Historikoaren Zerbitzuak sustatzen di-
tuen monumentuak zaharberritzeko lanen artean, 
jarduketa arkeologikoak egin dira Iratxeko Andre 
Marian (Aiegi), Erriberriko jauregian, Orbaizetako 
Armen Errege Fabrikan eta Elizaberriko elizaren 
aurrietan (Getze).
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Kultura Zuzendaritza Nagusia-Vianako Printzea 
Erakundeak 57 esku-hartze arkeologiko egiteko 
baimena eman du, presakoak horiek ere, baina 
beste erakunde edo pertsona batzuek susta-
tutakoak. Jarduketa gehienek hiriak berritzea-
rekin dute zerikusia (19 Iruñean, 3 Tuteran, eta 
bana Artaxoan, Garesen eta Zangozan), bai eta 
azpiegiturekin ere (energia sortzeko proiektuen, 
komunikazioen, nekazaritza-produkzioen eta 
abarren ondoriozko 15 jarduketa). Azpimarrat-
zekoa da, halaber, Espainiako Gerra Zibileko 
fusilatuen desobiratzeekin jarraitu dela, Bakea-
ren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Zuzen-
daritzak sustatuta; horietako 11 baimendu dira 
2019an (Ardaitzen, Berriozarren, Garruesen, 
Ibargoiti-Urraulbeitin, Txulapainen, Txula-
pain-Ollakarizketan, Elon, Orrion, Soraurenen, 
Bidankozen eta Zandion). Azkenik, higiezin his-
torikoak egokitzeko 6 jarduketa egin dira Arta-
xoan, Arroitzen, Erratzun, Lizarran eta Eugin. 

D) AZTARNATEGIAK MANTENDU ETA 
SENDOTZEKO PLANA 

Nafarroako Gobernuaren jabetzako lursailetan 
dauden induskatutako aztarnategietan urteroko 
mantentze- eta kontserbazio-lanak egiten ja-
rraitzen da: Ledea eta Faltzesko villa erromata-
rretan (San Esteban eta Los Villares) Corellako 

La Torrecillako mausoleo erromatarrean eta 
Carako (Santakara) hiri erromatarrean. Gaine-
ra, 2017tik aitzina Santa Criz (Eslaba) hiri erro-
matarreko aurrien mantentze-lanekin jarraitzen 
da. Urtean bi lan-saio egiten dira aztarnategi 
bakoitzean: batetik, landaredia kentzeko; bes-
tetik, lan txikiak egiteko, aurriak sendotze eta 
hesiak konpontze aldera. Horrez gain, Santa 
Crizen nekropoliaren eta foroaren hegalak bir-
landatu dira, erosioari aitzin egiteko.  

2019an, 12.822 € inbertitu dira lan horiek egi-
teko. 

E) JARDUKETAK NAFARROAKO GOBERNUA-
REN ARKEOLOGIA-FUNTSETAN 

Arkeologia-funtsak Super Ser lantegiaren ant-
zinako eraikinean (Cordovilla) zaintzen dira 
1995etik, eta haietan egindako jarduketak lau 
ildotan garatu dira:

- Funtsak aberastea, material berriak jasoz eta 
haien kontserbazio-zaharberritzea eginez. 
2019an jaso diren material arkeologikoen bildu-
ma nagusiak esku-hartze hauekin daude lotuta: 
Monreal dorrekoarekin (Tutera), Iratxeko Andre 
Mariakoarekin (Aiegi), Gayarre kalekoarekin (Ri-
badorada) eta Foruen Pasealekukoarekin (Ga-

res), bai eta zenbait aztarnategi erromatarretan 
egindakoekin ere (hala nola Artzikoan, Cascan-
teko Piecordero Ien, Azkoiengo El Cortijon eta 
Mueseko El Congoston). Guztira, 359 kubeta 
jaso dira aurten, eta garbituta, siglak jarrita eta 
inbentariatuta jartzen dira materialak. Horrez 
gain, material horiek berrikusi, paketatu, erro-
tulatu eta kokapen topografikoko taula batean 
sartzen dira. 

- Material arkeologikoak maileguan uztea aldi ba-
terako erakusketetarako. Kultura Zuzendaritza 
Nagusia-Vianako Printzea Erakundeak Eslabako 
Udalari lagundu dio “Eslabako Santa Criz: Erro-
maren islak baskoien lurraldean” erakusketa 
prestatzen; horretarako, 117 pieza arkeologiko 
utzi dizkio. Horien artean, azpimarragarriak dira 
marmolezko togaduna (lehen aldiz erakutsi da), 
foroko kapitelak eta zenbait hatu (etxekoak na-
hiz hilobietakoak). Erakusketa hiru gai nagusitan 
egituratuta dago: eguneroko bizimodua, bote-
rearen hizkuntza eta hileten mundua; 2019ko 
ekainaren 30ean inauguratu zen eta 2020ko 
irailera arte luzatuko da.  

 Nafarroako Museoak sustatutako “Bizitza 
Hezurretan Imprimatua. Paleopatologia Na-
farroan / La vida impresa en los huesos. Pae-
lopatología en Navarra” erakusketari pieza 
guztiak utzi zaizkio; erakusketa museoaren 
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egoitzan egin da, eta 2019ko irailaren 27tik 
2020ko otsailaren 2ra arte egon da irekita. 

 Bi pieza arkeologiko (aldare-harri erromata-
rra eta Galieno enperadorearen miliarioa, biak 
Ibañetakoak) utzi zaizkio Luzaideko Udalari, 
herri horretako “Orreagako Gatazka” erakus-
keta-zentrorako. Monreal dorreko nekropoli 
mudejarreko indusketetan aurkitutako hatuak 

ere utzi zitzaizkion Tuterako Udalari, Dekano 
Museoan 2019ko abuztuaren 30etik irailaren 
8ra egin zen erakusketa baterako, Hiru Kultu-
ren Jardunaldiak zirela eta. 

- Material arkeologikoen kontsulta eta bisita 
gidatuak: 2019an, 54 ikerlarik eskatu dute 
Cordovillako materialak eta dokumentazio ar-
keologikoa une jakin batean aztertzea. Horiei 

iraupen luzeagoko eskaerak gehitu behar zai-
zkie, doktoretza-tesiak eta Master Amaierako 
Lanak direla eta. Iraupen luzeko ikasketeta-
rako gordailua ere kudeatu da, Cordovillako 
instalazioetatik kanpo, berezitasun teknikoen-
gatik; Nafarroako Unibertsitatean (Tebasko 
gaztelua, Marañongo Haitza eta Zatoiako 
koba), Granadakoan (Artzi eta Zaldua) eta Za-
ragozakoan (Abaunzko leizea) egin da. 

 Funtsen zaintza- eta kontserbazio-lanen za-
balkundearekin jarraitu da. Alde horretatik, 
bisita gidatuak adostu ziren, Ataleko teknika-
riak joan zitezen Uxueko Haur Hezkuntzako 
eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikora, 
Noaingo Elortzibar Institutura, Iruñeko Al-
de-Zaharra auzo-elkartera eta Iruñeko Arte 
Eskolara. 

- Instalazioen hobekuntza. Zaharberritze-lante-
girako eta ikertzaileen kontsulta-gelarako es-
pazioa egokitu da, eta material astunentzako 
gelan hidrogarbigailuz garbitzeko eremu bat 
sortu da, non indusketa-tresnak ere birkokatu 
diren.

Horretarako guztirako 15.290,62€ inbertitu 
dira.
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F) TOKI-ENTITATEETAKO AZTARNATEGIAK 
ZAHARBERRITZEA ETA BABESTEA 

2018an hasitako jarduketa-ildoari jarraitu zaio. 
Ildo horren helburua da udal-jabetzako lekue-
tan azpiegiturak sortzea, indusketa-prozesuan 
dauden hondakin bereziak babesteko eta haien 
egitura arkeologikoak zaharberritzeko. 

2019ko jarduketa nagusia Eugiko Munizioen 
Errege Fabrikako bi labeen aurriak sendotzea 
izan da. Bi egitura horiek (arma-ekoizpenaren 
gune nagusia ziren) estaltzen zituen landaredia 
ugaria kendu zen, bai eta hondatuen zeuden za-
tiak ere, geroago berriz beren lekuan jartzeko. 
Santa Barbarako labeko laborategiko ekialdeko 
hormaren atorra harlanduz berregin da. Santia-
goko labearen mendebaldeko ahoaren ganga 
ere erabat desmuntatu eta berregin da, zinbria 
gainean leundu gabeko harlandua erabiliz. Ja-
rraipen arkeologikoa egitean, ikusi ahal izan 
da bi labe independente direla, bata bestearen 
segidan egindakoak, eta kontrahormekin na-
hiz buztinezko eta adreiluzko horma faltsuekin 
egindako barne-egiturak dituztela, bai eta ar-
nasgailu-sistema konplexu bat ere, guztiak ere 
ezezagunak orain arte. 

Esku-hartze horretan 74.348,71 € inbertitu dira. 

Jarduketa-ildo horri jarraituz eraiki da, halaber, 
El Villar (Ablitas) villa erromatarraren estalkia.

G) NAFARROAKO INBENTARIO 
ARKEOLOGIKOA 

2019an, bi eremutan egin da inbentario arkeo-
logikoa: Urbasa mendilerroan (partziala) eta 
Cabredo, Genevilla eta Marañón udalerrietan; 
78,92 km2-ko azaleran, guztira. Lehenean 214 
aztarnategi arkeologiko katalogatu dira, eta 21 
bigarrenean (8 Cabredon, 7 Genevillan eta 6 
Marañónen). 

Urteko kanpainaren ondorioz, Nafarroan orain 
arte katalogatutako aztarnategi arkeologikoak 
% 4,05 ugaritu dira. Gaur egun 6.033 aztarna-
tegi daude katalogatuta Nafarroako inbentario 
arkeologikoan. 

55.539 euroko inbertsioa egin da.
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Ondare Historikoaren Zerbitzuaren beste ardatz 
estrategikoetako bat hedapenean eta hezkuntzan 
oinarritzen da, gizarte-garapeneko tresnarik hobe-
rena delakoan. Nahitaezkoa da esparru honetako 
ekintzak indartzea, lurraldean kultura-ondarearen 
balioa sendotu eta zabaltzeko lanean ari diren as-
kotariko eragileen lanaren lagungarri gisa. 

Webgunean erabiltzen ahal diren zerbitzuak man-
tendu eta hobetu dira:

- Interes Kulturaleko Ondasun (IKO) eta Inbenta-
riatutako Ondasun (IO) izendatzeko eskatzea.

- Indusketa eta prospekzio arkeologikoak egiteko 
lizentziak emateko eskatzea.

- Kultura-ondasunen salmentaren jakinarazpena.
- Kultura-ondasunak kontserbatzen eta zaharbe-

rritzen esku hartzeko eskatzea.
- Kultura-ondasunak lekualdatzeko baimena es-

katzea.
- Kultura-ondasunak kontserbatzeko eta zaharbe-

rritzeko aholkularitza teknikoa eskatzea. 

Gainera, irekita dago culturanavarra.es webgu-
nean aztarnategiei, megalitoei eta armarri heral-
dikoei buruzko Nafarroako Kultura Ondarearen 
Erregistroaren edukia; ondasun horiek guztiak In-
teres Kulturaleko Ondasun izendatuta daude, eta 
disko-formako hilarriak, berriz, Inbentariatutako 
Ondasuntzat hartzen dira. Jendearentzat irekita 
egoteak, gainera, gure ondarea herritarren lagunt-

zaz zabaltzeko aukera ematen du, eta laguntza 
horri esker, datu interesgarri berriak jasotzen dira.  

A) ONDAREAREN EUROPAKO 
JARDUNALDIAK 2019

Erregistroaren, Ondasun Higigarrien eta Arkeo-
logiaren Atalak Ondareari buruzko Europako 
Jardunaldien antolamendua koordinatzen du 
2016tik aitzina, urte horretan berreskuratu bait-
zituen jardunaldi horiek Nafarroarako. 

Jardunaldi horiek aukera paregabea dira nor-
malean jendearentzat itxita egoten diren onda-
sun eta tokien ateak irekitzeko eta Nafarroako 

ondare ezkutuak bisitatzeko. Helburua da kul-
tura-ondarea herritarrengana hurbiltzea, publi-
ko guztiari ematea doako bisiten bidez hartaz 
gozatzeko aukera, eta orotariko jendeari zuzen-
dutako programa bat eskaintzea: adituak eta 
zaletuak, bertakoak eta turistak, familiak, gaz-
teak, adingabeak, etab.

Ondareari buruzko Europako Jardunaldiak irai-
laren 27, 28 eta 29ko asteburuan egin ziren, 
“Artea eta aisialdia” goiburupean. 2019an, 
aitzineko urteko parte-hartzaile kopuruari eut-
si zitzaion, 10.000 pertsona inguru bertaratu 
baitziren Nafarroa osoan. 

Inbertsioa Jardunaldietan: 30.000€.
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ONDARE 
HISTORIKOAREN 

ZERBITZUA 

B) ARGITALPENAK ETA MATERIALEN 
EDIZIOA

Ondare Historikoaren Zerbitzua, bere jarduketei 
ikusgarritasun handiagoa emate aldera, www.
culturanavarra.es webgunean EnterArte buletina 
argitaratzen hasi zen, non hilero ekitaldi edo jar-
duketa garrantzitsu bat nabarmentzen den, jen-
deari eskuragarri jarriz ikus-entzunezko materiala 
eta informazio interesgarria.

Nafarroako mahastien paisaia berezien aurrein-
bentarioa lanaren bigarren fasea entregatu da. 
Lehen fasea 2017-2018an gauzatu zen. 2019an, 
Labrit SL enpresak mahasti tradizionalari buruzko 
datu-bilketa entregatu du. Ikusteko dago infor-
mazio hori 2020an liburu inprimatu edo digital 
gisa argitaratuko den Lurralde Antolamenduko, 
Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategi-
koetako Departamentuko Paisaiaren Atalarekin 
lankidetzan.

Bertizko Jaurerriko kaperako kanpoko markesina-
ren beirateari zabalkundea emateko programaren 
barruan, “Bertizko argia” aldi baterako erakusketa 
antolatu zen, non, beste material batzuen artean, 
azalpen-liburuxka bat eta webguneko edukiak 
argitaratu ziren, Ingurumen Departamentuarekin 
lankidetzan. 

Lizarrako San Jorgeren zaharberritze-lanak amai-
tu direla eta, horri buruzko artikulu bat idatzi zen 
International Institute for Conservation erakunde-
ko talde espainiarrak argitaratzen duen aldizkari 
espezializaturako.

Argitalpenen arloan, lan hauek nabarmentzen 
dira: La fragilidad de un legado. Patrimonio In-
dustrial de Navarra (Herentzia baten hauskorta-
suna. Nafarroako Industria Ondarea), Nafarroako 
Gobernua, 2019, Amaia Apraiz Sahagúnek koor-
dinatuta; eta La portada de Santa María de Olite, 
de la vid a la piedra (Erriberriko Andre Maria Erre-
ginaren elizaren portada, mahatsondotik harrira), 
Ondare Historikoaren Zerbitzuko espezialistek eta 
teknikariek fatxada zaharberritzean egindako az-
terlanak eta emaitzak jasotzen dituena.

Azken 25 urteetan Atalak Nafarroan egindako jar-
duketa arkeologiko nagusien memoriak prestat-
zeko lan-ildoarekin lotuta, Jesús Sesmaren eta Mª 
Inés Tabarren Santa María de Tudela: de mezquita 
a catedral. Doce siglos en la historia de la ciudad 
a través de la arqueología (Tuterako Andre Maria: 
meskitatik katedralera. Hiriaren historiaren ha-
mabi mende arkeologiaren bidez) monografia ar-
gitaratu da. Liburu horrek bi formatutan (liburua 
eta onlineko informazioa) jasotzen ditu tenplua-
ren barnean, 2002-2003an zaharberritu zenean, 
egindako indusketen emaitzak.
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Bertizko Jaurerria Natur Parkea 
Parque Natural Señorío de Bertiz

Oieregi-Bertizarana 
31720 Nafarroa-Navarra

Harremanetarako eta erreserbak egiteko telefonoa: 
Teléfono de contacto y reservas: 

948 592 421

Departamento de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administración Local 

Departamento de Cultura, 
Deporte y Juventud

Landa Garapeneko, Ingurumeneko
eta Toki Administrazioko Departamentua

Kultura, Kirol eta 
Gazteria Departamentua

cinberti@navarra.es
www.parquedebertiz.es

CIGA ETA 
BERE GARAIA

CIGA Y SU 
TIEMPO

10:30h

José Joaquín Roncal. 
Arkitektoa / Arquitecto

BERTIZKO BEIRATEAK: 
ILUNTASUNETIK ARGIRA

LAS VIDRIERAS DE BERTIZ: 
DE LA OSCURIDAD A LA LUZ

11:30h

Jokin Larumbe Arricibita
Biologoa / Biólogo 
Landa Garapeneko, Toki Administrazioko eta 
Ingurumeneko  Departamentua 

Departamento de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administración Local

Alicia Ancho Villanueva
Zaharberritzailea / Restauradora 
Kultura, Kirol eta Gazteria Departamentua 

Departamento de Cultura, Deporte y Juventud

BERINAPEKO BEIRATEAN
ESKU HARTZEKO PROZESUA

PROCESO DE INTERVENCIÓN 
EN LA VIDRIERA DE LA 
MARQUESINA

12:30h

Amaya Sánchez Bakaikoa
Harri(d)ura, 
Taller de vidrio artístico
Beira artistikoko lantegia

Mikel Delika González de Viñaspre
Vitrales Mikel Delika

EKAINAK 1, LARUNBATA
Bertizko Jaurerria Natur Parkeko jauregia

SÁBADO 1 DE JUNIO
Palacio del Parque Natural Señorío de Bértiz

          HITZALDIAK     /    CONFERENCIAS

13:20an, hitzaldiak amaitu eta gero, bertaratutakoek galderak egiteko denbora bat izango dute.
A las 13:20h una vez finalizadas las ponencias habrá un tiempo para preguntas de los asistentes.

http://www.culturanavarra.es/
http://www.culturanavarra.es/


ONDARE 
HISTORIKOAREN 

ZERBITZUA 

C) HITZALDIAK 

Ondare Historikoaren Zerbitzuko langileek hitzal-
di, txosten eta bisita anitz egin dituzte askotariko 
ekimen eta zikloen barruan. 

PartaidetzaBertizeko beirateak zaharberritzeari 
buruzko  “Bertizko beirateak: iluntasunetik argira” 
jardunaldi tekniko-hitzaldian, Ingurumen Depar-
tamentuarekin lankidetzan, ekainaren 1ean, Ber-
tizko Jauregian.

“Esperpentotik praktika onetara. Ondare kultura-
lean esku hartzea” jardunaldi teknikoan parte hart-
zea” NUPen udako ikastaroen programaren ba-
rruan, hitzaldi hauekin: “Estar o no estar, esa es la 
diferencia. Conservación / restauración en la exca-
vación” (Egotea edo ez egotea, hori da aldea. Kont-
serbazioa / zaharberritzea indusketetan), eta “La 
recuperación del San Jorge de Estella” (Lizarrako 
San Jorge zaharberritzea). Biak Nafarroako Errege 
Artxibo Nagusian eman ziren, irailaren 26an.

NUPen udako ikastaroetako “Esperpentotik prak-
tika onetara. Ondare kulturalean esku hartzea” 
dibulgazio-hitzaldietan partaidetza “El Baúl de 
Fagoaga” (Fagoagaren kutxa) hitzaldiarekin. Be-
rako Kultur Etxean izan zen, urriaren 22an.

NUPen udako ikastaroetako “Esperpentotik prak-
tika onetara. Ondare kulturalean esku hartzea” 
dibulgazio-hitzaldietan partaidetza “La recupera-

ción del San Jorge de Estella” (Lizarrako San Jor-
ge zaharberritzea) hitzaldiarekin. Lizarrako Fray 
Diego Kultur Etxean izan zen, urriaren 23an. 

Amerikako Museoak antolatutako “Barniz de Pas-
to” (Pastoko berniza) jardunaldi teknikoan parte 
hartzea “Arquetas de Barniz de Pasto en la Cate-
dral de Pamplona. Analítica y tratamiento” (Pas-
toko bernizezko kutxatilak Iruñeko katedralean. 
Analitika eta tratamendua) hitzaldiarekin. Madri-
len izan zen, ekainaren 28an.

Arkeologiaren arloan, Ataleko teknikariek jardunal-
di-mintegi hauetan parte hartu dute, gonbidatuta:

- “Herramientas de Educación Ambiental en el 
Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bar-
denas Reales de Navarra” (Ingurumen Hezkunt-
zako Tresnak Nafarroako Errege Bardeako Parke 
Natural eta Biosfera Erreserban), Nafarroako 
Errege Bardeako Komunitateak sustatuta. Tute-
ra, 2019ko martxoaren 15a. 

- “El ritual funerario islámico: tradiciones y ma-
nifestaciones”, (Hileta-erritual islamiarra: tradi-
zioak eta adierazpenak) Valladolideko Filosofia 
eta Letren Fakultateak antolatua. Valladolid, 
ekainaren 28a. -“Actualización sobre contextos 
funerarios y osteoarqueología en Navarra” (Na-
farroako hileta-testuinguruei eta osteoarkeo-
logiari buruzko eguneraketa), Nafarroako Mu-
seoak antolatuta. Iruña, 2020ko urriaren 2a.

D) BISITA PUBLIKOAK

Bisita bereziak zenbait obratara (Iruñeko ka-
tedraleko klaustroaren obretara, Tuterako ka-
tedraleko Epaiketaren Atearenetara, Bertiz 
jaurerriko beirateenetara eta Kodesko Andre 
Mariaren erretaularen eta burdin sarearene-
tara) beste erkidego batzuetatik etorritako es-
pezialistekin, enpresa zaharberritzaileekin, 
Nafarroako ondarean espezialistekin eta erki-
dego mugakideetako ikasleekin. Aipatu beharra 
dago eskola horretako Argazkigintza eta Eskul-
turako Goi Mailako Moduluko ikasleak argazki 
nahiz bideoak egiten ari direla, baita klaustroko 
elementu berezi baten kopia ere, beren esko-
la-programan txertatutako proiektu berri baten 
bidez. Nafarroako Unibertsitatearekin lankidet-
za-proiektu bat ere egin zen, Iruñeko hainbat 
ikastetxetan hezkuntza-tailerrak egiteko. Bisita 
guztiak proiektu bakoitzaren ardura duten tek-
nikariek gidatu dituzte. 

Tuterako Udalarekin lankidetzan, ate irekien 
jardunaldi bat eta 9 bisita gidatu egin ziren 
Monreal dorreko nekropoliko indusketetara. 

Ataleko teknikariak elkarlanean aritu ziren Ult-
zamako Udalarekin Abaunzko (Arraitz-Orkin) 
haitzulora bisita gidatuak egiteko jardunaldi 
batean, Sustraik proiektuarekin lotuta. Proiektu 
horretan Larraintzarko ikastetxe publikoko ikas-
leek parte hartu zuten.
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E) PRESTAKUNTZA-EKINTZAK 

Ataleko teknikariek etengabeko prestakuntza izan 
dute, eta horretarako zenbait ikastaro eta jardu-
naldi profesionaletan izan dira, parte-hartzaile 
eta entzule gisa: 

- Jardunaldi teknikoa, katedraleko aldarearen atze-
ko aldea zaharberritzen ari direla. Burgos, mar-
txoaren 29a.

- “Pintura mural arqueológica” (Horma-pintura 
arkeologikoa) ikastaroa Valentziako Unibertsita-

tean, ekainaren 17tik 22ra.

- Espoliazioei buruzko jardunaldi teknikoa, Idazka-
ritza Tekniko Nagusiarekin eta Aragoiko Diputa-
zio Nagusiko teknikariekin lankidetzan. Tutera, 
ekainaren 26a.

- Amerikako Museoak antolatutako Pastoko berni-
zari buruzko jardunaldia, Madrilen egina ekaina-
ren 28an.

- Kanpaietan esku-hartzeak egiteari buruzko jardu-
naldi teknikoa. Arabako Foru Aldundia. Gasteiz, 
ekainaren 28a.

- Erakunde kulturaletan ondasun kulturalak babes-
teko zaintza-planei buruzko jardunaldia, Kultura 
eta Kirol Ministerioaren Larrialdietarako eta Arris-
kuen Kudeaketarako Plan Nazionalaren barnean. 
Madril, irailaren 23a.

- Ondare kulturalean hondamendien arriskua pre-
benitzeari buruzko jardunaldi nazionala, PRO-
CULTHER-Protecting Cultural Heritage from the 
Consequences of Disaster Europako proiektuaren 
esparruan. Madril, Babes Zibilaren Eskola Nazio-
nala, irailaren 24a. 

- “Conservación y restauración de bienes arqueo-
lógicos” (Ondasun arkeologikoak kontserbatzea 
eta zaharberritzea) ikastaroa. IPCEk (Espainiako 
Ondare Kulturalaren Institutua) antolatua eta 
Nájerako Escuela Santa María la Real ikastetxean 
egina, urriaren 9tik 11ra.

- NUPeko udako ikastaroak. “Esperpentotik prak-
tika onetara. Ondare kulturalean esku hartzea”. 
Iruña, irailaren 26ko jardunaldi teknikoa. Dibul-
gazio-hitzaldiak, urriaren 9, 10 eta 23an.

- “Últimas tecnologías aplicadas a la conservación 
del patrimonio cultural: problemática y solucio-
nes” (Azken teknologiak ondare kulturalaren 
kontserbaziorako aplikatzea: arazoak eta irtenbi-
deak) ikastaroa. Zaragozako Unibertsitatea, aza-
roaren 25etik 27ra.
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