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Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendarit-
za Nagusiak foru dekretu honetan aipatzen diren 
eskudantziak ditu arlo hauetan:

a) Kultura, Estatuarekin koordinaturik.

b) Historia, arte, monumentu, arkitektura, arkeo-
logia eta zientzia ondarea, betiere ondare hori 
esportazioaren eta espoliazioaren aurka defen-
datzeko Estatuak dituen ahalmenak deusetan 
ukatu gabe.

c) Artxiboak, museoak eta kultura gordailurako 
gainerako zentroak, haien titularra Estatua ez 
bada.

d) Liburutegiak eta hemerotekak.

e) Indarra duten xedapenek Kultura eta Kirol De-
partamentuari esleitzen dizkiotenak, Vianako 
Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza Na-
gusiaren berezko esparruan.

1. Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzenda-
ritza Nagusiak zerbitzu hauek ditu bere egituran:

a) Ondare Historikoaren Zerbitzua.

b) Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Zerbit-
zua.

c) Museoen Zerbitzua.

d) Liburutegi Zerbitzua.

e) Kultur Ekintza Zerbitzua.

2. Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzenda-
ritza Nagusiari zuzenean atxikita, Baliabideen eta 
Garapen Estrategikoaren Atala dago.

VIANAKO PRINTZEA ERAKUNDEA-KULTURA ZUZENDARITZA NAGUSIA
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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 
Vianako Printzea Erakundea-
Kultura Zuzendaritza 
Nagusiko zerbitzuekin eta 
Nafarroako Kulturaren eta 
Arteen Kontseiluarekin, 
2017-2023 aldirako 
Nafarroako Kulturaren 
Plan Estrategikoaren 
ondoriozko planak eta 
proiektuak egiteko, baita 
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.

Funtzioak Kultura eta Kirol Departamentuaren 
egitura organikoa ezarri zuen urriaren 30eko 
273/2019 Foru Dekretuan daude jasota. 

SARRERA

www.lexnavarra.navarra.es/
detalle.asp?r=52108
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Kultura da COVID-19ak eragindako osasun larrial-
diak larrien kolpekatu duen sektoreetako bat. Bi-
rusaren hedapena saihesteko hartutako neurrien 
bitartez, geldiarazi egin ziren jarduera kultural 
guztiak eta erakusketa espazioak itxi egin ziren. 
Liburutegiak, antzokiak, auditoriumak, zinemak, 
kontzertu aretoak, erakusketa gelak, liburutegiak, 
museoak eta monumentuak itxi egin ziren eta ber-
tan behera utzi ziren jarduera guztiak espazio ireki 
zein itxietan (azokak, jaialdiak, filmazioak, kont-
zertuak, antzezlanak eta dantza...); aurrekaririk 
gabeko geldialdia izan zen.

Deskonfinamenduaren hasieran, pixkanaka eta 
mugekin baimendu zen zenbait jarduera kultural 
garatzea, betiere, higiene, osasun eta segurtasun 
neurri zorrotzekin, bai artistentzako, bai profesio-
nalentzako eta bai parte hartzen zuten herrita-
rrentzako. 

“Respira cultura. Kultura arnastu” kanpainarekin, 
ongi etorria eman nahi izan zitzaien kulturaren 
profesionalentzat zein herritarrentzat horren be-
harrezkoak ziren ekitaldi kultural berriei. Azkenik, 
publiko gisa gozatzen eta hunkitzen hasten ahal 
ginen, gure orekarako ezinbestekoa zena. Kultu-
rak funtsezko rola izan du itxialdiaren lehen hi-
labeteetan eta hala izaten jarraitzen du. Kultura 
segurua, kalitatezkoa eta gozamenezkoa. 

1.1 “RESPIRA CULTURA. KULTURA ARNASTU” KANPAINA

IKUSI KANPAINA: http://www.culturanavarra.es/es/respira-cultura
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Lehen asteetan, alarma egoera deklaratu ondo-
ren, jarduera guztiak bertan behera geratu zire-
nean eta espazio kulturalak itxi zirenean, Kultura 
webgunean, administrazio desberdinetatik sekto-
rera zuzenduta hartutako neurriak jasotzen zituen 
biltegi bat sortu zen. Gainera, sektoreko eragileek 
egindako kontsultei erantzun zitzaien eta horiek 
inpaktuari eta haien kezkei buruzko datuak eza-
gutzeko balio izan dute.

Gero eta informazio gehiago eskatzen zenez, eta 
gero eta espezifikoagoa, Kultura Zuzendaritza 
Nagusiak aholkularitza bat gaitu zuen lanari, gai 
juridikoei eta finantzaketari buruz, sektoreko pro-
fesional, enpresa eta erakundeei zuzenduta.

Kultura Zuzendaritza Nagusiak laguntza hori 
Arpa Accounting-i eskatu zion, enpresa txiki eta 
ertainen eta banakako enpresaburuen esparruko 
aholkularitzari; hori kontabilitate, zerga, merkata-
ritza, ekonomia eta lan kudeaketa eta aholkularit-
zan dago espezializatuta.

Webgunean eskuragarri dago aholkularitza zer-
bitzua (lan arlokoa, zerga arlokoa, juridikoa eta 
finantzaketa eskuratzeari buruzkoa, sektoreko 
profesional, enpresa zein erakundeei zuzendua).

Zerbitzua posta elektronikoz bidali beharreko 
inprimaki bat betetzean jartzen da martxan, eta 
espezialista batek artatzen du. Hori kontsultagi-
learekin harremanetan jartzen da hurrengo 24 or-
duetan (asteburu eta jaiegunetan izan ezik).

1.2 COVID-19A. KULTURA SEKTORERAKO INFORMAZIOA
      ETA AHOLKULARITZA

www.culturanavarra.es/eu/
covid-19-informazioa-eta-
aholkularitza-kulturgintzarako
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Kontsulta arloak batez ere lanari, zergei, arlo 
juridikoari eta finantzei buruzkoak dira, baina 
beste arlo batzuk ere gehitzen ahal dira, hala 
nola datuen babesa edo administrazio gaiak. 
Zerbitzua Nafarroako kultura sektoreari zuzen-
duta zaio eta osasun krisiaren ondorioak jasa-
ten ari den sektore honen inguruko gaiak jorra-
tuko dira.

Horrez gain, COVID-19ari loturiko legeriari 
buruzko informazioa eskuragarri jartzen da, 
baita Arpak egin eta bere webgunean agertzen 
dituen ohiko galdera eta erantzunak ere, eta 
gai horri buruzko buletinak eta eguneratzeak 
bidaltzen zaizkie hala eskatzen duten enpresa, 
erakunde eta profesionalei.

Enpresa, erakunde eta autonomo kulturalentzako 
aholkularitza zerbitzuak 65 kontsulta artatu ditu 
guztira maiatza eta azaroa bitartean. Kontsulten 
ehunekoak honako hauek izan dira:

SEKTOREAK LAN ESPARRUA KONTSULTA MOTA

Arte eszenikoak 51% SA / SL / Kooperatiba 20% Lan arloa 26%

Arte plastikoak eta ikusizkoak 9% Autonomoak 49% Fiskala 5%

Ikus-entzunezkoa / zinema 2% Hirugarren sektorea 6% Finantzaketa 11%

Liburua 2% Besteren konturako langilea 6% Arlo juridikoa, orokorrean 11%

Musika 22% Beste batzuk 18% Datuen babesa 2%

Ondarea 2% Administraria 9%

Beste batzuk 14% Beste batzuk 26%

1.2 COVID-19A. KULTURA SEKTORERAKO INFORMAZIOA
      ETA AHOLKULARITZA
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Vianako Printzea Saria 1990ean sortu zen, Vianako 
Printzea Erakundearen sorreraren 50. urteurrena 
ospatzeko. Nafarroako Kultura Kontseiluaren eki-
menez, “Gobernuak urtero emateko sari bat sortu 
zuen, berariaz kulturaren alorrerako zena, bakar-
kako zein taldeko lanak goraipatzearren. Haren 
bitartez, sarituen jarduna aitortzearekin batera, 
modu sinbolikoan adierazi nahi zen erakundeek 
nolako garrantzia ematen dioten kulturari, gizar-
teen eraikuntza eta garapenari begira”. Izendapen 
horrekin, “bereziki saritu nahi dira lan jarraituak 
eta jardun nabarmenak”.

Izendapena Karlos III.a Nobleak Karlos Trastama-
rakoa eta Evreuxekoa (1421-1461) bere biloba eta 
koroaren oinordekoaren alde 1423 urtean eratu 
zuen titulutik dator. Vianako Printzea titulua sort-
zeko erabakia etorri zen Europako erresumetan 
Erdi Aro Berantiarrean zabaldu zen ohituragatik. 
Haren arabera, tronuko oinordekoak bazuen bere 
titulu berariazkoa: Ingalaterrakoa, 1283tik aurre-
ra, “Galesko Printzea” zen; Frantziakoa, 1346tik, 
“Vienneko Delfina”; Aragoikoa, 1350etik, “Giro-
nako Printzea”; eta Gaztelakoa, 1388tik, “Astu-
riasko Printzea”.

Vianako Printzea Kulturaren Saria 2020 Carlos 
Cánovas argazkilariak jaso zuen, Nafarroako Ate-
neoak hautagaitza aurkeztuta. 

Aurtengo edizioan beste bi hautagai zeuden: Berri 
Txarrak taldea eta Jaime Ignacio del Burgo legela-
ri, politikari eta idazlea.

Hautagaiak honako hauek aurkezten ahal dituz-
te: “Nafarroako Kultura Kontseiluko kideek eta 
edozein herrialdetako erakunde publikoek (go-
bernuak, ministerioak, udalak, unibertsitateak, 
akademiak, ikerketa zentroak, enbaxadak, kont-
sulatuak eta abar), baita legez eratuta dauden 
edozein herrialdetako hezkuntza, kultura, gizarte 
entitateek zein GKEek ere; orobat, erakundeak 
gonbidatutako pertsonalitateek eta epaimahaiko 
kideek”.

Azken urteetako ibilbideari jarraituz, Kultura eta 
Kirol Departamentuak, sarituarekin bat, difusio 
proiektu bat eginen du, 20.000 euroko zenbate-
koarekin. Vianako Printzea Erakundea-Kultura 
Zuzendaritza Nagusiaren ardura da kalitatezko 
proiektu horretan lan egitea, haren sorkuntzaren 
balioa nabarmenduz eta haren lanaren alderdi 
nagusien berri emanez gizarteari.

CARLOS CÁNOVASEN BIOGRAFIA

Carlos Cánovas Ciaurriz argazkilaria 1951ean jaio 
zen Hellínen (Albacete), baina Iruñean bizi izan 
zen jaio zen urtetik bertatik.

1970eko hamarkadan bere lehen lana egin zuen, 
dokumental zinematografiko bat, eta 1972an bere 
lehen argazki kamera erosi zuen. 1970eko hamar-
kadan, eguneroko egoeren eta Nafarroako hiri 
paisaiaren argazkiak egiten zentratu zuen bere 
lana.

1975 eta 1980 urte bitartean, trebatzen jarraitu 
zuen eta zenbait lehiaketa eta topaketetan parte 
hartu zuen, arlo horretako beste profesional bat-
zuekin. 1977an, Argazkilaritzako Errege Erakun-
dean bere erakusketa egin zen eta, 1980ko ha-
markadan, erakusketa gehiago egin zituen; horien 
artean Lleidako Fotomostra (1983) nabarmentzen 
da. Hamarkada horretan argazkiak berreskura-
tu zituen eta erakusketa berri bat antolatu zuen 
“Paisajes Furtivos” izenburupean, Nafarroako 
eraikin abandonatuen eta hiri paisaiaren deskri-
bapenean oinarrituta. Horrez gain, lehen liburua 
argitaratu zuen: “Fotomontaje, cartelismo y publi-
cidad” (1984).

Portoko Arte Modernoko Museoak argazkilaria-
ren erakusketa antolatu zuen 1988an. Urtebete 
geroago, Foru Komunitateko argazkilaritzaren 
historiari buruzko artikulu bat idatzi zuen, “Apun-
tes para una historia de la fotografía de Navarra” 
izenburuarekin.

1.3 VIANAKO PRINTZEA SARIA, 2020
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1991n, “4 direcciones: fotografía contemporánea 
española” erakusketa egin zuen. 2002an, bere 
lana Cervantes Institutura iritsi zen. Lau urte ge-
roago, 2006an, “Paisaje anónimo” lana egin zuen, 
eraikin zaharren deskribapenean zentratuta.

Azkenik, nabarmentzekoa da bere lana Frant-
ziako Liburutegi Nazionaleko eta Instituto Valen-
ciá d´Art Modern erakundeko argazki funtsen zati 
dela.

Halaber, bere lan nabarmenen artean, aipatze-
koak dira “Extramuros”, “Paisaje anónimo”, “Re-
tornos”, “Dolientes plantas”, “Paisaje sin retorno”, 
“Ría de hierro” edo “Séptimo cielo”.

SARIA EMATEA

Nafarroako lehendakari María Chivitek eman 
zion saria irailaren 19an. Sariaren ekitaldia, CO-
VID-19aren pandemiaren ondorioz sortutako egoe-
ra zela eta, Erriberriko Frantziskotarren komentuko 
eliza desakralizatuan egin zen. Ekitaldiko buru 
Chivite lehendakaria izan zen, eta honako hauek 
ere bertaratu ziren: Parlamentuko presidente Unai 
Hualde; Erriberriko alkate Maite Garbayo; eta Kul-
tura eta Kiroleko kontseilari Rebeca Esnaola, era 
berean, Nafarroako Kulturaren eta Arteen Kont-
seiluko presidente dena. Ekitaldira Gobernuaren 

ordezkari José Luis Arasti bertaratu zen, baita Foru 
Gobernuaren zati handi bat eta Nafarroako Parla-
mentuko ordezkariak ere, Kontuen Ganberako pre-
sidente Asun Olaecheaz gainera.

Cánovas zenbait seniderekin etorri zen, besteak 
beste, bere emazte Juana Arleguirekin, baita kultu-
raren munduko ordezkariekin ere, hala nola Javier 
Torrens arkitekto eta Nafarroako Ateneoko presi-
dentearekin; hain zuzen ere, erakunde hark propo-
satu zuen Cánovasen hautagaitza.

1.3 VIANAKO PRINTZEA SARIA, 2020
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Talentu Artistikoa Sustatzeko Saria 2020an sor-
tu zen, “gazte ekintzaileek Nafarroako artearen 
eta kulturaren arloetan duten ekimena babestu 
eta bultzatzeko, gazteentzat erreferente bihurt-
zeko eta Nafarroan sortzen ari den talentua iku-
sarazteko” asmoarekin. Sarituaren parte-hartzea 
izan duten lanek edo jarduerek Nafarroan duten 
eragin sozial eta kulturala ere baloratzen da.

IVÁN CARMONA, TALENTU ARTISTIKOA SUS-
TATZEKO SARIAREN IRABAZLEA

Talentu Artistikoa Sustatzeko sorkuntza berriko 
saria hogeita zortzi urteko Iván Carmona musi-
kariari eman zitzaion. Lehen edizio honetan lau 
hautagai gehiago zeuden. CreArte Kolektiboa, 
Iruñeko Gazte Orkestra, Marta Ramírez biolin-jot-
zailea eta Iker Ibero errealitate birtualeko progra-
matzailea.

Ignacio Apezteguía Kulturako zuzendari nagu-
siak, departamentuko kideek eta Nafarroako Kul-
turaren eta Arteen Kontseiluko ordezkari batek 
osatzen dute epaimahaia, eta saridunarengan 
honako hau baloratu zuen: “komunitatetik eta ko-
munitaterako sorkuntza garapenaren ikuspuntua; 
eta bere proposamen artistikoetan erabilitako es-
tilo eta diziplina aniztasuna”.

Halaber, azpimarratu zuen “etengabe egon dela 
Nafarroako ondare historiko eta immaterialarekin 
lotuta, eta errepertorioa eguneratzen eta berrit-
zen parte hartzen duela”, eta “izaera ekintzailea 
duela kulturaren esparruan”.

Kultura Departamentuak, irabazlearekin adostu-
ta, proiektu artistiko bat programatu eta erakutsi-
ko du bere programa propioen barnean edo beste 
agente kultural batzuekin elkarlanean garatzen 
dituen programen barnean 2021ean.

IVÁN CARMONAREN BIOGRAFIA

Ivan Carmonak hogeita zortzi urte ditu, Iruñean 
jaio zen eta Noainen bizi da. Musikari aktiboa eta 
sortzailea da, biolontxeloan eta kontrabaxuan 
espezializatua. Goi mailako ikasketak bukatu 
ondoren, “premisa argietan oinarritu du bere au-
rrerapen profesionala: berezko nortasuna duen 
musikaria izatea eta ohiko ibilbideetatik kanpo 
egotea, musikan eta arte eszenikoetan berrikunt-
zak egiteko”. Hala jasotzen da bere hautagaitza 
bultzatzen zuen proposamenean.

Suakai enpresaren sortzaile eta zuzendarietako 
bat izan da, Claudia Osés biolin jotzailearekin ba-
tera, eta ekoizle, moldatzaile eta konpositore na-

barmena da. 2017an gaitari eta Nafarroako folklo-
reari buruzko ikerketa zabala egin zuen, “Raíces” 
izenekoa; diziplina anitzeko ikuskizun horrek mu-
sika, drama eta narratiba uztartzen zituen. Ondo-
ren, “Suakai Elektrikoa” sortu zuen, eta, udazke-
nean, “Suakai… a lo Clásico” lana aurkeztu zuen. 
Azaroan, Foru Komunitateko kultura eta “Juego 
de Tronos” telesailaren musika uztartzea erabaki 
zuen “Tronuen Jolasa – Nafarroako Gaztelu eta 
Gotorlekuen Ibilbidea” izeneko lanean. 

2018an, “Suakai Revolution” proiektua sortu 
zuen, eta Medicus Mundi GKEarekin lankidetzan 
aritu zen. Zaragozako Bortzirietako Eskualdeko 
Erraldoientzako Musika Konposizioaren V. Txape-
lketaren saria jaso zuen “Tuste y Ejea” balsari es-
ker, eta eskualde horretan ere beste sari bat eman 
zioten “Anochecer en las Pedrosas” lanagatik.

2019an #Top10Sarasate aurkeztu zuen, konpo-
sitore nafar ospetsuaren musikaren egokitzapen 
bat dena. Aurten bi disko kaleratu ditu Alos Quar-
tet taldearekin eta Ezpelurreko gaitariekin, eta 
horietan moldaketa, konposizio, biolontxelo-jot-
zaile eta ekoizle lanak egin zituen.

1.4 TALENTU ARTISTIKOA SUSTATZEKO SARIA 2020
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SARIA EMATEA

Nafarroako Gobernuko presidente María Chivitek 
Talentu Artistikoa Sustatzeko I. Saria eman zion 
Iván Carmona musikariari, eta haren “talentu 
ukaezina”, “bokazio goiztiarra” eta “nortasun pro-
pioa” nabarmendu zituen. 

Ekitaldia Baluarten egin zen, eta bertan izan zi-
ren, besteak beste, Parlamentuko lehendakari 
Unai Hualde, eta Kultura eta Kiroleko kontseilari 
Rebeca Esnaola, eta Nafarroako Orkestra Sinfoni-
koko metal boskoteak girotu zuen.

Presidenteak Carmonaren figura nabarmendu 
zuen. Izan ere, hogeita zortzi urterekin, ibilbide 
profesional nabarmena eta anitza du musikako 
ekintzaile, biolontxelo-jotzaile, ekoizle, moldat-
zaile eta konpositore gisa. Sariaren merezidun 
egiten duten merituen artean, María Chivitek 
honako hau nabarmendu zuen: “industria kultu-
rala eta horren protagonistak duintzeko eta pro-
fesionalizatzeko egindako lana, laneko harreman 
duinak sustatzeko ahaleginarekin”. Hori guztia 
Suakai enpresaren fundatzaile-kide eta zuzenda-
ri-kide gisa egin du, Claudia Osés biolin-jotzailea-

rekin batera, eta Nafarroako folkloreari buruzko 
zenbait ikerketa lan egin ditu. Nortasun kultural 

hori bere lan artistiko guztian bateratu du pixka-
naka, klasikoetatik hasi eta musika elektronikora. 
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Next Generation EU funtsak Europar Batasunak 
sortutako tresna bat dira, Estatu kide guztietan 
susperraldi jasangarri, uniforme, inklusibo eta 
bidezkoa bermatzeko sortua, lurralde eta gizarte 
kohesioko, berrikuntza digitaleko eta eraldaketa 
ekologikoko estrategien barruan.

Nafarroako Gobernuko Kultura eta Kirol Depar-
tamentuak datozen urteetarako ingurunea eta 
ibilbide orria zehazten duten zenbait dokumen-
turekin lan egiten du, hala nola Nafarroako Kul-
turako Plan Estrategikoa 2017-2023, Nafarroako 
Kultura Eskubideei buruzko Foru Legea edo Nafa-
rroako Foru Komunitatea Suspertzeko Plana. 

Kulturako Plan Estrategikoak bere hamar ardat-
zetan egituratzen ditu lurraldearen aktiboak, par-
taidetza, komunikazioa, jasangarritasuna, kultura 
eta sormen industriak eta digitalizazioa. Nafa-
rroako Kultura Eskubideei buruzko 2019ko urtarri-
laren 15eko 1/2019 Foru Legeak erraztu egiten du 
kulturarako eskubideak eskuratzea, giza eskubi-
detzat hartuz, eta kulturarako nahiz sorkuntza 
artistikorako irispidea izateko eta kultura bizitzan 
parte hartzeko aukera unibertsalak izan daitezen; 
orobat, sormen gaitasunerako pizgarri izanen da, 
eta arte adierazpenetarako babes, eta kultura ar-
loan lan egiten dutenen eta kultura eta sorkuntza 
industrietako ekintzaileen zereginari babesa eta 
aitortza emanen dizkio.

Aurreko testuinguruan, eta COVID-19ak sortutako 
egungo egoerarekin, Nafarroako Gobernuak, arlo 
bakoitzeko departamentu eskudunen bitartez, 

Nafarroa Suspertu Plana sortu du. Kulturaren ka-
suan, zenbait apartatu dagozkio, datozen urtee-
tarako ikuspegi estrategikoan. 

1.5 NEXT GENERATION
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AURKEZTUTAKO PROIEKTUAK:

1.5 NEXT GENERATION

PROIEKTUAK

Digitalizazioa

1. Nafarroako Kulturaren Behatokia. Big Data. 

2. Errealitate birtuala ondare kulturaleko ondasunak eskuratzeko. 

3. Blockchain sistemaren gaineko kultura kontsumoa. Euskarri digitaleko sistema, kultura jardueren eskaria eta parte-hartzea sustatzeko.

4. EKB - Espazio Kultural Birtualak. Zerbitzuak eta sektore kulturalak hobetzea.

5. Nafarroako Liburutegi Publikoak, administrazio elektronikorako lurralde sarbideko gune gisa.

6. Nafarroako Kulturaren Atari Digitala.

7. Nafarroako Orkestra Sinfonikoaren eraldaketa digitaleko prozesua.

8. Zero Paper. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan dokumentu digitalak eta artxibo elektronikoak kudeatzeko sustatzea.

Green

10. StepEnergy: Energia sortzea, pertsonak pilatzen diren tokietan gertatzen diren igarotzeei esker.

11. Nafarroako Museoaren eraginkortasun energetikoa leheneratzea.

12. Urecycle – Nafarroa Arenako gernua birziklatzea laborantzarako.

Kultura industrien eta kirol industrien 
lerro espezifikoa

13. Ikus-entzunezko HUB.

14. Animazioaren sektorea nazioartekotzeko plana.

15. Navarra Music Commission.

16. Kulturaren Zentro Teknikoa.

17. Landa ingurunea eta kultura garaikidea. Landarte.

Kultura eta Kirol Departamentuaren proiektuek Nafarroako Gobernuak zehazten dituen lerro estrategikoei jarraitzen diete eta horiek, aldi berean, bat datoz 
Europako politikekin: digitalizazioa, trantsizio ekologikoa, eta gizarte zein lurralde kohesioa.
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2017an, Nafarroako Gobernuko Vianako Printzea 
Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagusiak lan 
talde bat sortu zuen –Nafarroako Kultura Kont-
seiluaren barnean–, eta kanpoko aholkularitzaren 
lizitazioa atera zuen Nafarroako Kulturaren 2017-
2023ko Plan Estrategikoa (NKPE) egiteko.

Planaren helburuak dira, besteak beste, kultura 
premiak hautematea Nafarroako Foru Komuni-
tateko lurraldean, eta, Departamentuak azken bi 
urtean abiatuak dituen jarduerekin batera, epe 
ertain eta luzeko kultura politika finkatzea, aldi 
berean elkartuko dituena tradizioa eta garaikide-
tasuna, hiri eta landa munduak, programazioa eta 
kultura eta sormen sektoreen hodeiertzaren za-
balkuntza eta parte-hartze prozesuen jarraipena. 
Nafarroako Kulturaren Plan Estrategikoak Nafa-
rroako kultura sektoreak balioetsi ditu eta 2023ra 
arteko ibilbide orria sortu du lurralde osorako.

Plana martxan jarri zenetik, Baliabideen eta Gara-
pen Estrategikoaren Atalak NKPEaren segimen-
dua egin du eta, Nafarroako Kulturaren Behato-
kiarekin bat, zenbait ikerketa eskatu ditu. 2020an, 
jakina, aurreikusitako azterketak aldatu egin dira 
COVID-19aren inpaktuaren ondorioz. Egoeraren 
larritasunaz ohartuta, 2020ko martxoaz geroztik, 
zenbait alderdi landu dira, sektoreko eragileekin 
batera krisi honen helmena ezagutzeko eta jar-
duketa proposamenak diseinatu ahal izateko.

Plan osoa honako esteka honetan kontsulta de-
zakezu:

2.1 KULTURAREN NAFARROAKO BEHATOKIA ETA NAFARROAKO          
 KULTURAREN PLAN ESTRATEGIKOAREN (NKPE) JARRAIPENA 

www.culturanavarra.es/eu/aurkezpen 

www.gobiernoabierto.navarra.es/eu/
partaidetza/prozesuak/nafarroako-
kulturaren-plan-estrategikoa-2017-2023 
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COVID-19AREN KRISIAK NOLA ERAGITEN DIE 
NAFARROAKO KULTURA SEKTOREEI?

Krisiak Foru Komunitateko sektoreetan eragin 
duen inpaktua neurtzeko azterketa honen xedea 
adierazle multzo bat sortzea da, egungo egoera 
COVID-19az aurreko egoerarekin konparatu ahal 
izateko eta datozen hilabeteetako eboluzioaren 
aldian behingo segimendua egiteko, baita sekto-
reak jasandako inpaktua arintzen duten neurriak 
hartzeko ere.

COVID-19AREN INPAKTUA KULTURA 
SEKTOREETAN I ETA II (2021EAN JARRAITUKO 
DUELA AURREIKUSTEN DA)

COVID-19ak Nafarroako kulturaren sektorean duen 

inpaktuaren behaketa eta segimendua egiteko gailu 
dinamikoa. Enpresa ehunean, enpresen ekonomian 
eta enpleguan izandako inpaktua.

INKESTA, NAFARROAKO ETXEETAN 
ITXIALDIAN KULTURAK BETE ZUEN 
ZEREGINARI BURUZKOA

Itxialdian zehar kulturak izandako rolari buruzko 
azterketa, ekainean gauzatutako inkesta prozesu 
baten emaitza dena. Inkestak Nafarroako etxeetan 
egin ziren itxialdiak iraun zuen bitartean, kulturak 
bete zuen zereginari buruz, eta inkesta haren emait-
zak bildu dira txosten honetan. Alarma egoerak he-
rritarrengan eta kultura sektoreetan izandako ondo-
rioak neurtzeko egiten ari diren ikerketen esparruan 
sartzen da. 

Nafarroako Eskubide Kulturalei buruzko Foru Legea 

2019an onetsi zen, helburu hau zuela, besteak bes-
te: jende orok kultura eskuratu ahal izateko eta kul-
turaz gozatzeko duen eskubidea bermatzea eta sus-
tatzea. Ildo horretatik, kultura kontsumoari buruzko 
azterketaren bidez, itxialdiko ohitura eta jardun 
kulturalak ezagutarazi nahi izan dira, baita jakin ere 
ea etxeetatik gauzatu ahal izan den kultura eta sor-
kuntza ekoizpena libreki eskuratzeko eskubidea.

2.1.1 2020AN ESKATUTAKO AZTERKETAK

KONTSULTATU AZTERKETAK HEMEN:
www.culturanavarra.es/eu/estudios

2.1 KULTURAREN NAFARROAKO BEHATOKIA ETA NAFARROAKO          
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Nafarroako Kulturaren Behatokiak lankidetza eta 
lan ildo bat ireki du LURSAREA enpresa publi-
koarekin, NKPEaren eta 2030 Helburuen ezarpe-
naren segimendua egiteko. 

Segimendua errazteko eta informazio gakoa 
emateko, Nafarroako Kulturaren Behatokiaren 
webgunean integratutako bistaratze tresna bat 
prestatzen ari da. Tresna horren bidez, funtsezko 
informazioa bilatu, deskargatu eta bistaratzen 
ahalko da, helburuko adierazleak barne, eta Nafa-
rroako 2030 Agendari egiten dion ekarpena eba-
luatzen ahalko da. Halaber, mapa batean, Nafa-
rroako kultura intereseko baliabideak bistaratzen 
ahalko dira.

Tresna hori 2021eko lehen seihilekoan egonen da 
ikusgai.

2.1.2 NAFARROAKO 2017-2023 KULTURA PLAN ESTRATEGIKOA NAFARROAKO GOBERNUAREN GARAPEN JASANGARRIRAKO 2030 AGENDAREKIN ERLAZIONATZEA
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Nafarroako kultura eta sorkuntza sektoreen in-
guruko ideien eta pentsamenduen laborategiak 
dira. Ekimena 2018. urtean sortu zen. Nafarroako 
Kulturaren Behatokiari lotuta dago, eta 2017-
2023 aldirako Nafarroako Kulturaren Plan Estra-
tegikoaren ardatz nagusietakoa da.

10º THINK TANK LABORATEGIA: 
“KULTURAREN LEKUA 2030 AGENDAN”

Garapen Jasangarrirako 2030 Agenda da Na-
zio Batuetako kide diren estatuen konpromisotik 
sortzen den ekintza plan bat, eta helburu nagusia 
du pertsonak, Planeta eta guztion oparotasuna 
babestea. Lehen begiratuan badirudi Agendaren 
diseinuan eta plangintzan ez dela kultura ageri, 
baina zaila litzateke pertsonen eta Planetaren al-
deko estrategia bat garatzea aintzat hartu gabe 
gizabanakoek beren inguruarekin dituzten ha-
rreman sistemak. Bizitza bete bat bizitzeak esan 
nahi du politika publikoen diseinuan kultura ar-
datz gisa hartzen duten Agenda 2030eko gara-
pen helburuak lantzea.

Laborategi hori urtarrilaren 20an, astelehenean, 
egin zen eta Alternativas Fundazioko Kultura eta 
Komunikazio Behatokiko zuzendari Inma Balles-
terosek zuzendu zuen. 30 lagunek eman zuten 
izena

11º THINK TANK LABORATEGIA: “IBILTZEA, 
ARIKETA KULTURAL KRITIKO GISA”

Laborategia martxoaren 10erako zegoen aurrei-
kusita eta bertan behera geratu zen COVID-19ak 
eragindako egoera zela eta.

Laborategi honek esperimentu soziokultural bat 
proposatzen zuen, oinez ibiltzea herritarren ekint-
za kritikotzat hartzen zuena. Flâneuraren tradi-
zioa eguneratu nahi da, oinez ibiltzeak gaur egun 
duen bilakaera aintzat hartuta, alegia, hiria be-
hatu eta interpretatzeko ekintza gisa eta kultura 
tresna kritiko gisa. Egun eztabaida dago kulturak 
GJHak garatzeko funtsezko elementu gisa duen 
funtzioari buruz, eta horrek garrantzi berezia hart-
zen du laborategi honetan, herritarrek jabetu be-
har baitute kulturak duen funtsezko eginkizunaz.

Laborategiak saio esperimental oso praktikoa 
proposatzen zuen, taldean egindako ibilbide-ibi-
laldi-noraez baten bidez, Javier Espinosa sozio-

logo eta ikertzaile kulturalak zuzenduta. Praktika 
kultural eta sozial mota horren garrantzia ulertze-
ko, noraezean (paseoan) ibili baino lehen, testuin-
guruan jarriko da kultura garaikideenean ibiltzeak 
duen garrantzia; historia hurbilenean duen ga-
rrantzia azalduko da eta egungo adibide batzuk 
aipatuko dira. Azkenik, ibilaldi-paseoan ikusi-
takoa eta landutakoa bateratuko dira, eta lotuko 
da hiriaren kulturarekin lotura estua duten GJHen 
funtsezko elementu batzuekin.

2020an zehar, asko ugaritu ziren online ikastaro 
eta hitzaldiak; horregatik iruditu zitzaigun ga-
rrantzitsua zela hilabete horiei atseden hartzen 
uztea eta prestakuntza programarekin ez jarrait-
zea.  

JARRAITUTASUNA

Bilera ugari egin dira sektore kulturalarekin, lehen 
eskutik ezagutzeko zein diren haien kezka nagu-
siak eta zer arazori egiten dioten aurre, hartara, 
sektorea suspertzeko neurri egokiak hartzeko. 
Haiek adierazitako beharrek zehaztuko dituzte 
2021eko prestakuntzaren gaiak.

2.1.3 PENTSAMENDU LABORATEGIAK (THINK TANK) NAFARROAKO KULTURAREN PLAN ESTRATEGIKOAREN BARRUAN

www.culturanavarra.es/eu/10-laborategia
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Nafarroako Parlamentuaren Osoko Bilkurak Na-
farroako Eskubide Kulturalei buruzko Foru Legea 
onetsi zuen 2019ko urtarrilaren 11n.

2019ko urtarrilaren 26an hartu zuen indarra, 
NAOn argitaratu eta biharamunean:

 

Gobernuak bultzatutako foru lege horren xedea 
da “herritarren kultura eskubideak bermatu eta 
sustatzea, honakoak defendatuko dituzten kul-
tura politikak bultzatuz: kulturaren balioa, denon 
ondasuna den aldetik, eta kulturarako irispidea 
izateko eta kultura 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 kultura eskubideen erabilera errazten: 
“sormen gaitasunerako pizgarri izanen da, eta 
arte adierazpenetarako babes, eta kultura 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-
ratura sorkuntzari, eta hura sustatu eta babes-
teko berariazko planak, programak eta tresnak 
ezartzen dira, beste arte jarduera batzuekin eta 
giza eta gizarte zientziekin zerikusia duten gaien 
azterketara, kritikara eta ikerketara heda dai-
tezkeenak.

Hala, bada, “askatasuna, aniztasuna, pluralismoa 
eta diskriminazio eza”, besteak beste, “kultura 
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 
kultura ekipamenduetarako irispide fisikoa eta 
birtuala arautzen dira, azken kasu horretan infor-
mazioaren teknologiak eta kultura bitartekotza 

direla medio. Horretarako, Nafarroako Kultura-
ren Atari Digitala aipatzen da, kultura ekipamen-
duen hedapenerako eta informaziorako tresna 
izanen dena. Nafarroako Gobernuak gehienez 
hiru urteko epea izanen du hura ezartzeko. Aldez 
aurretik, legea onesten denetik sei hilabete igaro 
baino lehen, atariaren diseinuaren proiektua aur-
keztu beharko du, “Parlamentuak ezagutu eta 
hartan parte hartu ahal dezan”.

Bereziki, Nafarroako Kultura Ondarearen parte 
diren ondasunetarako irispidea sistematizatzen 
da, ondare immateriala eta dokumentu ondarea 
ere barnean hartuta (horien digitalizazioa susta-
tuko da), eta azaroaren 22ko 14/2005 Foru Le-
gean adierazitako bisita publikoa baimentzeko 
betebeharra ezartzen da. Aurreikuspen hori Eliza 
Katolikoaren jabetzako ondasunei ere aplikatuko 
zaie.

Nafarroako Kultura Ondareko ondasunen jabe 
edo edukitzaile diren pertsonen edo entitateen 
betebeharretako 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.

2.2 1/2019 FORU LEGEA, URTARRILAREN 15EKOA, NAFARROAKO 
  ESKUBIDE KULTURALEI BURUZKOA

www.parlamentodenavarra.es/eu/
komunikazio/nafarroako-  
kultur-eskubideei-buruzko-foru-
legea-onetsi-da
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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 Kultura Ondare-
ko Ondasunen Erregistroan inskribatuta dauden 
ondasunetarako sarbidea izan dezaten. Kasu ho-
rietan 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-
tea sorrera eskubideak lortzeko eta gerora la-
gatzeko (copyfarleftlizentziak), 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 kultura 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 
helburuen artean 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 kultura politikak prestatzen 
eta garatzen parte hartzeko aukera emanen zaio, 
sektore profesionalaren kalterik gabe.

Kultura bizitzan eta kultura 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 “kultura eta sorkuntzako adie-
razpideen sustapenean” parte hartzeko eskubi-
dea aldarrikatzeko, beste arau batzuetan xedatu-
takoa ukatu gabe.

Bestalde, kultura sektoreetan lan egiten dute-
nen profesionalizazioa bermatzeko helburuaz, 
Departamentuak sustatu eginen ditu kudeatzai-
le, liburuzain, artxibozain, sustatzaile, ikertzaile, 
bitartekari, teknikari eta beste batzuen aitortza, 
prestakuntza, gaikuntza eta espezializazioa, “de-

safio berriei erantzun kualifikatua emateko eta 
kultura sektoreen garapen jasangarria bermatze-
ko”.

Legean jasotakoak udalerrien eskumenei ere 
eragiten die. Bereziki, udalerriek kultura onda-
re immaterialari zabalkundea eta balioa ematea 
begiratuko dute, herri kulturak eta kultura tradi-
zionalak beren testuinguru historiko eta kultu-
ralean nahiz lurraldean kokatuz. Eremu oroko-
rragoan, kultura ekintzarako planak prestatuko 
dituzte eta kultura elkarteak sustatu eta babes-
tuko dituzte. Legeak adierazten du, halaber, uda-
lerriek kultura zerbitzu jakin batzuk sustatu behar 
dituztela, bakarrik edo udalez gaindiko entitateen 
bitartez.

Esparru horretan, erabiltzen ez diren espazio 
publikoen “errentagarritasun soziala” hobetze 
aldera, proiektatzen da espazio horiek erabilga-
rri egotea sorkuntzaren edo kudeaketaren aldetik 
berritzaileak diren arte eta kultura ekimeneta-
rako, eta espresuki aurreikusten dira “kogestioa 
eta autogestioa”.

Era berean, Nafarroako udalerriei agintzen zaie 
neurriak har ditzatela hurbiltasuneko kultura eki-
pamenduak edukitzeko (langile profesionalak di-
tuztenak), “kogestio edo autogestio” ereduaren 
bitartez.
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Nafarroako Kulturaren eta Arteen Kontseilua 
kultura arloko kontsulta eta aholkularitza orga-
noa da. Eskumena duen kontseilaria izanen da le-
hendakaria, eta genero parekotasuna bermatuko 
da osaketan. Kontseiluko kideak Foru Adminis-
trazioaren ordezkariak, toki entitateenak, kultura 
entitateenak eta Nafarroako Gazteriaren Kontsei-
luarenak izanen dira, kultura esparruan entzute 
handia duten pertsonez gain. Nolanahi ere, Nafa-
rroako Kultura Kontseiluko egungo kideek berek 
osatuko dute hura ordezkatuko duen kontseilu 
berria, agintaldia amaitzen zaienera 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, 
dirulaguntzen eta bestelako laguntzen ezarpena, 
kultura mezenasgoaren hedapena (batez ere mi-
kromezenasgoarena), eta kultura ekintzailetza-
rako funtsen sorrera eta krediturako irispidea.

Xede horrekin, sortzaileen, artisten eta kultura 
arloko 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 urtebe-
teko epean, Kultura Departamentuak zerbitzu gu-
tunak onetsi beharko ditu, eta bertan zehaztuko 
du zein diren bermatutako prestazioak bere esku-
men 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.

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

www.lexnavarra.navarra.es/
detalle.asp?r=5951081
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1/2019 FORU LEGEAK, URTARRILAREN 
15EKOAK, NAFARROAKO ESKUBIDE 
KULTURALEI BURUZKOAK, XEDAPEN 
GEHIGARRI BAKARREAN, HONAKO HAU 
EZARTZEN DU:

ZERBITZU GUTUNAK

Foru lege honek indarra hartu eta urtebeteko 
epean, kultura arloko eskumena duen depar-
tamentuak zerbitzu gutunak onetsiko ditu, eta 
bertan zehaztuko da zein diren prestazioak bere 
eskumen esparruetan, haien kalitatea hobetzeko 
eta herritarren beharrei, gogoei eta eskaerei ho-
beki erantzuteko, baita, azkenik, foru lege hone-
tan aitortzen diren kultura eskubideak baliatzea 
bermatzeko ere.

2.2.1 ZERBITZU GUTUNAK
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Kulturaren Atari Digital berriak, Foru Gobernuak 
sustatzen duenak, Nafarroako artxibo, museo eta 
liburutegi publikoetako 281.300 baliabide biltzen 
ditu guztira, hala nola dokumentu historikoak, li-
buruak, aldizkarietako artikuluak, eskuizkribuak, 
argazkiak, mapak, koadroak edo partiturak.

Plataforma berri honen helburua herritarrei kul-
tura informazioa eta dokumentazioa helaraztea 
da, Foru Komunitateko kultura espazio digitala 
garatzen eta indartzen laguntzeko. Urte hauetan 
guztietan lortu nahi izan den helburua da kultura 
eskuratzeko eskubidea sustatzeko tresna bat sort-
zea, herritarrek Kultura Zuzendaritza Nagusiak 
kudeatzen dituen objektu digitalak kontsultatu 
ahal izan ditzaten.

Itxialdian eman ditugun hilabeteetan, kultura 
digitala funtsezko elementua izan da eta erakut-
si digu eraldaketa digitalerantz jo behar dugula. 
Baliabide bat, aliatu bikaina, sorkuntzarako, be-
rrikuntzarako eta irisgarritasunerako.

Ataria portalcultura.navarra.es helbidean dago 
eta Foru Administrazioko informazioa jasotzen 
du. Hasiera orrian hiru esteka zuzen daude: Na-
farroako Liburutegi Digitala (BINADI), Nafarroako 
Museoa eta Ireki Artxiboa. Gainera, erabiltzaileei 
bilaketak egitea ahalbidetzen die, baita “Nabar-
mendutako bildumak” izeneko apartatu batean 
sartzea ere; horretan, arte, kirol, arkitektura, nu-
mismatika, musika eta eskuizkribu monografi-
koak daude eta pixkanaka hedatu eginen da bil-
duma berriekin, etorkizunean.

Dokumentuetan sartzean, fitxa bat ageri da da-
gozkien datuen laburpenarekin, eta loturiko iru-
diarekin (baldin badu), baita jatorrizko datu itu-
rrian dauden objektu digitalerako estekak ere. 
Gainera, fitxan erlazionatutako edukiei buruzko 
apartatu bat dago, antzeko aukeren iradokizu-
nekin. Bilaketa etiketak lau hizkuntzatan daude: 
gaztelaniaz, euskaraz, ingelesez eta frantsesez. 

Atarian 281.300 fitxa daude argitaratuta. Horie-
tatik, 267.000 Ireki Artxibokoak dira; 12.900 Na-

farroako Liburutegi Digitalekoak; eta 1.400, Nafa-
rroako Museoko bildumakoak. Objektu digitalek 
zenbait formatu dituzte, hala nola dokumentu 
historikoak, liburuak, aldizkarietako artikuluak, 
eskuizkribuak, argazkiak, mapak, koadroak edo 
partiturak.

Berriki, Nafarroako Errege Artxibo Nagusian 
12.000 argazki zahar baino gehiago sartu dira, 
Foru Komunitatearen historiarekin erlazionatu-
takoak. Horiek, behin digitalizatu ondotik, atarira 
irauli dira Ireki Artxibotik.

Azkenik, nabarmentzekoa da, baliabide berriak 
dauden heinean, areagotu egiten direla Atarian 
eskuragarri dauden emaitzak.

2.2.2 NAFARROAKO KULTURAREN ATARI DIGITALA

https://portalcultura.navarra.es/
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Helburua izan zen Departamentuak hasitako ekint-
zen hedapena indartu eta zabaltzea xede duen 
kontratuaren baldintza juridiko, administratibo 
eta ekonomikoak arautzea, baita “kultura” marka 
indartzea helburu zuten eta 2020an egin ziren ko-
munikazio jarduera guztiak ere.

Baliabideen eta Garapen Estrategikoaren Atala ar-
duratuko da komunikazio lanetarako laguntza kon-
tratuaren lizitazioaz eta jarraipenaz.

Obrak egiteko gehieneko epea 2020ko abenduaren 
31ra artekoa da, eta beste urtebetez luza daiteke.

LANAK:

 - VPE-Kultura Zuzendaritza Nagusiaren Komuni-
kazio Plana 

 - Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzenda-
ritza Nagusiaren komunikazioaren koordinazio 
orokorra, kultura arloan eskumena duen depar-
tamentuaren ikuskaritzapean: prentsa oharrak, 
dosierrak eta materialak prestatzea antolatutako 
ekitaldien prentsaurrekoetarako; artikulu eta 
erreportajeak prestatzea; multimedia albisteak 
prestatzea (argazkiekin eta audioarekin); eta ko-
munikazio arloko aholkularitza.

 - Landarte, DNA, Kultur, SMADE eta Kultur Ekintza 
Zerbitzuaren Organoaren Ziklorako komunika-
ziorako materialak prestatzea, Vianako Printzea 
Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagusiarekin 
eta Nafarroako Gobernuko Komunikazio Zerbit-
zuarekin koordinatuta. 

 - Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendarit-
za Nagusiko zerbitzuei komunikazio materialen 
inguruko aholkularitza ematea.

 - Kultura arloan eskuduna den Departamentuko 
sare sozialak kudeatzea.

 - Culturanavarra.es webgunea kudeatzea eta man-
tentzea, gaztelaniaz eta euskaraz:

· Gaurkotasuna apartatua elikatzea, berriak pro-

posatzeko berezko ekimenarekin eta berri 
zein kanpaina guztiak txertatuz, gertatzen 
diren heinean.

·   Sartu beharreko informazio eta jarduera guz-
tiak diseinatzea, prestatzea eta webgunean 
jartzea.  

·   Webguneko edukiaren eguneratze orokorra 
eta aldian behingo segimendua, gaurkota-
sun handikoak ez diren zatiak kenduz eta iru-
dien eta testuen multzoa berrikusiz. 

 - Adierazleen eta ebaluazioaren dokumentua.

2.3  VIANAKO PRINTZEA ERAKUNDEA-KULTURA ZUZENDARITZA    
 NAGUSIAREN KOMUNIKAZIO LANETARAKO LIZITAZIOA

HEMEN KONTSULTA DEZAKEZU 
LIZITAZIOAREN IRAGARKIA: 

https://hacienda.navarra.es/
sicpportal/mtoAnunciosModalidad.
aspx?Cod=2005130932178B87BD38 



BALIABIDEEN 
ETA GARAPEN 

ESTRATEGIKOAREN 
ATALA 

2020an, alarma egoera eta itxialdia deklaratu on-
dotik, telelana ezarri zen Nafarroako Gobernuan 
eta, jakina, Kultura eta Kirol Departamentuko lan-
gile guztien artean. Denbora gutxian, Eraldake-
ta Digitaleko Zuzendaritza Nagusiarekin batera, 
orain arte ezarri gabe zegoen eta ia ezagutzen ez 
zen sistema bat antolatu behar izan zen. Baliabi-
deen eta Garapen Estrategikoaren Atala arduratu 
zen telelaneko alta guztiak kudeatzeaz eta Eral-
daketa Digitaleko Zuzendaritza Nagusiarekiko lo-
tura izan zen.

Guztira 200 alta kudeatu ziren. 

2.4 ERALDAKETA DIGITALA
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Erabiltzaileen informazioa jasotzen duen datu 
basea, jarduerak eta deialdiak sustatu, jakinarazi 
eta merkaturatzeari eta interes orokorreko kultura 
informazioa emateari begira. Bidaltzen den infor-
mazioa honelakoa da:

 - Programazio kulturala: zinema eta ikus-entzu-
nezkoak; dantza; genero lirikoa; musika klasikoa; 
musika herrikoia; eta antzerkia.

 - Dirulaguntzak, laguntzak eta bekak.

 - Jardunaldiak, ikastaroak eta hitzaldiak.

Programazioari, laguntzei eta ikastaroei buruzko 
informazioarekin batera, beste erakunde batzuen 
informazioa bidaltzen da, interesgarria izaten 
ahal dela uste badugu. 

Bidalitako mezuak:

 - Kultura programazioa: 22.

 - Dirulaguntzak, laguntzak eta bekak: 58.

 -  Jardunaldiak, ikastaroak eta hitzaldiak: 68.

Kontaktua, guztira: 3006.

2.5 DIFUSIORAKO TRESNA

IZENA EMATEKO ESTEKA:

administracionelectronica.navarra.
es/AccionCultural/Pantallas/Inicio.
aspx?idioma=eu-ES
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Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzenda-
ritza Nagusiak Tomás Yerro idazle, ikertzaile eta 
irakaslearen lanak argitaratu ditu: Lerín. Buque 
varado sobre el río Ega y Personas mayores, patri-
monio de primera. Bi liburu horiek, Vianako Print-
zea Kulturaren 2019ko Sariaren irabazlea izaki, 
bere lana ezagutarazteko proiektuaren esparruan 
egin ditu.

Lehen lanaren jatorria Lerinen dago, idazlearen 
jaioterrian, bere garapen pertsonalerako gakoa 
izan den agertokian. Udalerri hartan, kolektibo 
zaurgarrienengan eta adindunengan interes han-
dia eragin zioten bizipen ugari izan zituen Yerrok, 
prentsaurrekoan azaldu duen moduan.

Bi lanetan erabiltzen dira kontakizuna, deskri-
bapena, poesia, kronika edo elkarrizketak, irakur-
leak lehen pertsonan sentitu ahal izan ditzan egi-
leak berak bizi izandako esperientziak.

HAURTZAROA ETA NERABEZAROA LEHEN 
PERTSONAN

Lerín. Buque varado sobre el río Ega lanaren ardat-
za aipatu udalerria da. Egileak bertan igaro zituen 
haurtzaroa eta nerabezaroa 1950eko hamarka-
dan eta 1960ko hamarkadaren hasieran. Liburu 
honetan, dibulgatzaileak Leringo komunitatearen 
esentzia ezagutarazi nahi du, oroitzapen izaerako 
zein izaera sozialeko osagai pertsonalak erabiliz.

Liburua sei kapitulutan banatzen da eta egileak 
udalerri historiko horri buruz lehendik argitaratu-
tako zenbait testuz osatuta dago. Lehen bi kapitu-
luak bere haurtzaro eta nerabezaroari buruzkoak 
dira, bere bizitzako etapa horiek markatu zituzten 
pertsonekin. Jarraian, “Estampas”, “Imágenes” 
eta “Leyendas” kapitulua Yerrok herriko kaleetan 
bizi izandako oroitzapen eta egoerez osatua dago, 
baita bertan ezkutatzen diren kondairez ere. 
Azken orrietan, Lerinen “Pasado, presente y por-
venir” (iragana, oraina eta geroa) jasotzen dira, 
eta bertako ondare material eta immaterialaren 
deskribapen xehakatua dago.

ADINDUNAK DIRA BIGARREN LIBURUAREN 
PROTAGONISTA

Aurreko lanari Personas mayores, patrimonio de 
primera liburua gehitzen zaio, protagonismoa 
pertsona adindunei ematen diena. Horiek, egilea-

ren hitzetan, eta sarreran aipatzen duen moduan, 
“maizegi baztertzen, diskriminatzen eta kanpo 
uzten den kolektiboa dira, batzuetan duintasuna 
ere kentzen zaiona”.

Sei kapitulutan, Yerrok bakardadea, mendekota-
suna eta depresioa jorratzen ditu, besteak beste, 
baina, batez ere, zahartze aktiboko formula be-
rriak nabarmendu nahi ditu, etengabeko pres-
takuntzan, sozializazio grinan, altruismoan eta 
beste gai ugaritan oinarrituta, saridunaren hitze-
tan, “lehen mailako giza ondarea” baitira. Ikuspe-
gi hori bere bizitzan zehar egindako kontakizun, 
irakaspen akademiko, hitzaldi, artikulu, zutabe, 
elkarrizketa eta antzekoekin osatzen du.

Tomás Yerrok sektore sozial horri buruz duen eza-
gutzaren oinarrian daude bere curriculum profe-
sionala, biztanleriaren sektore horrekin izandako 
elkarrizketa ugari eta bere zahartze prozesua 
bera. Halaber, 2011z geroztik Nafarroako Geriatria 
eta Gerontologia Elkarteko boluntario gisa izan-
dako esperientziak asko aberastu du gai horren 
inguruan duen jakinduria.

Yerrorekin adostutako difusio proiektuan hiru-
garren argitalpen bat ere badago, prestatzen ari 
dena eta aurrerago aurkeztuko dena.

Nafarroako Gobernuak Tomás Yerro idazleari 
eman zion Vianako Printzea 2019 Saria, gaztela-
niazko literaturaren eta, zehazki, Nafarroako li-
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teraturaren irakasle, ikertzaile, sustatzaile eta di-
bulgatzaile gisa egindako lanarengatik. Halaber, 
bere bizi ibilbidearen barruan, kolektibo zaurga-
rrienek kultura eskuragarri izan dezaten laguntze-
ko konpromiso pertsonala nabarmendu zen. 

BARANDIARAN FUNDAZIOA

Hitzarmenaren xedea Eusko Folklorearen urteka-
riaren 54. alearen edizioa finantzatzen laguntzea 
da. Helburuaren erabilgarritasun publikoa On 
José Migel Barandiaranek hasitako ikerketa lana 
bultzatzean oinarritzen da, José Miguel de Baran-
diaran Fundazioak burutzen duena Historiaurrea, 
Arkeologia, Antropologia eta Etnologia dizipline-
tan.

Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzenda-
ritza Nagusiak 4.000 euro ordaindu zituen Na-
farroako 2020rako Aurrekontu Orokorretako 
A20000 A2000 4309 334104 partidaren kargura 
(José Miguel de Barandiaran Fundazioarekiko Hit-
zarmena izenekoa).

ASOCIACIÓN DE EDITORES INDEPENDIENTES 
DE NAVARRA / NAFAR EDITORE 
INDEPENDIENTEEN ELKARTEA

Hitzarmen honen xedea Nafarroako Edizioaren 
IV. Azokaren finantzaketa bermatzea zen. Azoka 
2020ko irailaren 25etik urriaren 4ra arte egin 

zen Iruñeko Gazteluko plazan. Hitzarmen honek 
onura publikoa du helburu; izan ere, egoitza Na-
farroan duten entitateen edizio lan profesionala 
babestu eta bultzatu nahi du, editatzen dituzten 

kultura produktuak (liburuak, diskoak eta beste-
lako euskarriak) jendarteratzeko.

Aipatu kantitatea Nafarroako 2020ko Aurrekon-
tu Orokorretako “Nafar Editore Independenteen 
Elkartearekiko Hitzarmena” izeneko A20000 
A2010 4816 334105 partidaren kargura ordaindu 
zen, 70.000 euroko gehienekoarekin.
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AMADO ALONSO FUNDAZIOA

Amado Alonso Fundazioa Nafarroako Gobernuak, 
Nafarroako Unibertsitate Publikoak eta Leringo 
Udalak sortu zuten 2001eko martxoaren 20an, 
Leringo irakasle eta ikertzailearen bizitza eta lana 
ezagutzen laguntzeko helburuarekin. Urtero, 
“Amado Alonso” Literatura Kritikaren Nazioarte-
ko Sarirako deialdia egiten du, eta hamasei edizio 
egin dira jada. Sari honen bidez, Amado Alonso-
ren figura gogorarazi nahi da, literaturaren kri-
tikari buruzko ikerketa eta dibulgazio jarduerak 
bultzatuz.

Amado Alonso Fundazioak 9.000 euroko ge-
hieneko dirulaguntza jaso zuen Vianako Print-
zea Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagusia-
ren aldetik, 2020ko gastuetarako aurrekontuko 
A20000 A2000 4309 921900 partidaren kargu-
ra (“Amado Alonso Fundazioarekiko hitzarmena, 
programak finantzatzeko”), Literatura Kritikaren 
Nazioarteko 2020ko Sarien XVII. edizioa progra-
matzea eta antolatzea finantzatzeko.

Epaimahaiak XVII. .Amado Alonso saria Cristian 
Crusaten La huida biográfica (Nuevas formas de la 
biografía, nuevas representaciones del artista) ize-
neko lanari ematea erabaki zuen. Egilea zenbait 
idazleren (W. G. Sebald, Pascal Quignard, Pierre 
Michon, Antonio Tabucchi, Max Aub, Ricardo Me-
néndez Salmón, Stefan Hertmans eta J. G. Ba-

llard) ahalegin biografikoetan zeinen nolako dis-
tiraz eta sakontasunez murgiltzen den balioetsi 
du epaimahaiak. Nobelagile horiek idazteko edo, 
zehazkiago, biografiak imajinatzeko egiten dituz-
ten ahaleginak hartuta, egileak argitasun handiz 
problematizatzen du biografiaren nozioa bera, 
eta generoaren estatutu benetako edo fikziozkoan 
ikertzen du, baita beste batzuek bizitzak kontat-
zeko edo imajinatzeko ahaleginak nahitaez ekart-

zen dituen zailtasunak ere. Horrez gain, biografia 
“erreal” edo “irudimenezko” horien irakurketa 
xehe eta zorrotzak autorea digresio distiratsue-
tan gelditzera edo, batzuetan, desbideratzera 
eramaten du, nortasun malenkoniatsutik, artetik, 
politikatik edo gerra handiek Europako historiaren 
azken mendeetan izan duten eraginetik.
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Martxoaren 12an, lehen Foru Agindu bat sina-
tu zen, 60.000 euroko aurrekontuarekin. Alar-
ma egoera deklaratu ondotik, eta administrazio 
prozesu guztiak geldiarazi ondoren, Foru Agindu 
hura beste Foru Agindu batekin ordezkatu zen, 
ekainaren 2an, 110.000 euroko partidarekin. Ho-
rrekin, Foru Gobernua, ahal den heinean, CO-
VID-19ak argitalpen enpresetan izandako eragina 
arintzen saiatu da.

Liburu bakoitzerako laguntzaren zenbatekoa ez 
da inola ere izanen onartutako aurrekontuaren % 
70 baino handiagoa eta gehienez ere 4.000 euro 
izanen da liburuko.

Deialdiak hauxe du xede: dirulaguntzak ema-
tea argitalpen enpresei eta profesionalei kultura 
edukia duten liburuak argitaratzeko, bai ohiko 
euskarrian (papera) bai euskarri elektronikoan. 
Obrak jatorrizkoak eta argitaragabeak izanen 
dira, faksimileak edo aurrenekoz euskaratutako 
edo gaztelaniaratutako lanak. Aurkeztutako li-
buruek genero hauetako batekoak izan beharko 
dute: eleberria, ipuinak, poesia, antzerkia, haur 
eta gazteentzako literatura, komikia, saiakera eta 
giza zientziak.

Deialdiaren helburua da Nafarroan edizioa eta ka-
litatezko eskaintza anitza sustatzea, egileen lite-
ratura jarduna eta lana bultzatzen dituena. Irakur-
ketari, liburuari eta liburutegiei buruzko ekainaren 
22ko 10/2007 Legearen atarikoak adierazten due-
nez, irakurketa garapen pertsonal eta sozialerako 
oinarrizko tresna da: “Liburua euskarri fisiko bat 
da, bere baitan giza pentsamenduaren, zientzia-
ren eta literatur sorkuntzaren isla biltzen duena, 
gizakientzat traszendental eta bakarra den egint-
za posible eginez, irakurketa alegia”. Irakurketak 
“aberastu eta garatzen du pertsonen gaitasun kri-
tikoa, hain beharrezkoa dena”. Liburuaren izaera 
oinarrizkoaz gain, kultura zabaltzeko tresna den 

aldetik, argitalpenaren sektoreak eragin ekono-
miko handia du, industria askok lotura baitute 
harekin: inprimategiak, liburu dendak, diseinua, 
egileak, ilustratzaileak, banaketa eta abar.

Proiektuak 100 punturekin balora daitezke gehie-
nez ere, eta honela banatzen dira: 

 - Argitalpenaren kalitatea eta interesa, gehienez 
ere 70 puntu.

 -  Proiektua bat etortzea Vianako Printzea Erakun-
dea-Kultura Zuzendaritza Nagusiaren argitalpe-
nen helburuekin, gehienez ere 10 puntu:

 -  Nafarroarekiko lotura, gehienez ere 10 puntu.

 -  Argitalpen enpresaren edo enpresaren ibilbidea, 
gehienez ere 10 puntu.

14 eskabide eta 37 argitalpen jaso ziren.

Eskabideak telematikoki aurkeztu ziren Izapideen 
Katalogoaren bidez.

Honako argitaletxe hauek lagundu ziren diruz:

2.8.1 EDIZIORAKO LAGUNTZAK ARGITALETXE ETA PROFESIONALENDAKO
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Greylock (Susana Garcia Romanos)

El coleccionista 55,14 4.000,00

8.400,00Hutsune 65,14 2.900,00

El hijo de Virgil Timár 57,71 1.500,00

Cenlit ediciones

Amor, miedo y soledad. Venturas y desventuras 65,29 2.610,44

9.436,58
Akna. Los pescadores de la tierra de hielo 62,00 1.954,27

Cuentos de lamias del país de los vascos 71,14 2.736,53

112 poema. Biziari hegalak jartzeko 69,57 2.135,34

Eunate (María Oset García)

Julián Gayarre. De roncal al mundo 61,29 3.850,00

6.450,00 Navarra: del estatuto rechazado al frente popular (1932-1936) 61,43 1.500,00

Que venga la Julia 70,50 1.100,00

De par en par (Lesmes Zabalegui Santiago) La increíble historia de la pelota vasca 71,07 4.000,00 4.000,00

T6 ediciones SL La Industria icono y espacio de progreso para la arquitectura en el arranque de la modernidad. 58,71 4.000,00 4.000,00 

Mónica Revenga Pinto Siempre estuvimos aquí, Siempre fuimos Guerreras II.lib. 58,14 3.255,00 3.255,00 

Errementari SL

Mi adolescencia trans 73,29 4.000,00

13.765,00
Brillant imperfection (behin-behineko izenburua) 69,29 3.500,00

Superbollo 71,07 2.835,00

(h)amor 5_deseo 68,29 3.430,00

Txalaparta argitaletxea SL

Rojos. Fútbol, política y represión en Osasuna 68,36 4.000,00

16.000,00
Si te mandan una carta 71,86 4.000,00

Baginen 76,43 4.000,00

Fermín Balentzia. Vivir para cantarla 73,14 4.000,00
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Pamiela argitaletxea SL

Entre rejas 76,57 4.000,00

16.000,00
Francisco Lorda Yoldi. Un vecino y concejal de Iruñea (1877-1939) 72,36 4.000,00

Nabarrikadas. Historia, folclore y creencias populares de Navarra 76,57 4.000,00

Pequeño diccionario sentimental. 50 palabras para empezar a amar el euskera 72,43 4.000,00

Estudio Ken SL Porque somos Osasuna 61,57 3.990,00 3.990,00

Mintzoa argitaletxea SL Las victorias de los vencidos. La resistencia navarra a la conquista española 1512-1527 61,86 2.300,00 2.300,00

Kilikids SL Brauliaren bidaia 54,64 2.403,42 2.403,42 
(soberakina) 

1978 Kooperatiba sociedad Cooperativa 
Katakrak

Excepcionalismo sexual. Narrativas de la superioridad en el rechazo a la migración y el populismo de derechas 71,64 4.000,00

16.000,00
Ramón Bengaray. Osasuna y República 71,86 4.000,00

La poesía de la clase. Anticapitalismo romántico y la creación del proletariado 64,71 4.000,00

La brecha orgásmica 71,71 4.000,00

Analekta ediciones y libros SL Viana. Historiaren 800 urte 61,71 4.000,00 4.000,00 
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Deialdi honen xedea irabazi-asmorik gabeko 
erakundeak diruz laguntzea da liburuak edo aldizka-
riak argitara ditzaten, euskarri tradizionalean (pape-
ra) edo euskarri elektronikoan, Foru Komunitateko 
bi hizkuntza ofizialetako edozeinetan, baita edizio 
diskografikoak ere, horien edukiek izaera artistiko, 
kultural edo zientifikoa dutenean. Lan jatorrizko eta 
argitaragabeak izan behar dute, 2019ko azaroaren 
23aren eta 2020ko azaroaren 23aren bitartean ar-
gitaratuak. 

Erakunde onuradunek irabazi-asmorik gabeko 
erakunde kulturala izan behar dute, 2019ko urta-
rrilaren 1a baino lehenagotik egon behar dute legez 
eratuta eta egoitza soziala eta fiskala Nafarroan 
izan behar dituzte. Laguntza hauek (35.000 euro 
gehienez) Vianako Printzea Erakundea-Kultura 
Zuzendaritza Nagusiaren 2020ko gastu-aurrekon-
tuaren kargura finantzatuko dira. Proiektu bakoitze-
rako laguntzaren zenbatekoa ez da inola ere izanen 
onartutako aurrekontuaren % 70 baino handiagoa 
ez 3.000 eurotik gorakoa. Aurreko paragrafoan au-
rreikusitakoaren arabera eman litezkeen laguntzen 
baturak deialdian ezarritako zenbatekoa gainditzen 
badu, entitate onuradunen artean hainbanatuko da 
eta proportzionalki jaitsiko da zenbatekoa, puntua-
zioaren arabera.

Aurkeztutako proiektuak baloratzeko eta laguntzen 
zenbatekoa zehazteko, Batzordeak irizpide hauek 
izan zituen kontuan:

 - Argitalpenaren kalitatea eta interesa, gehienez 
ere 70 puntu.

 -  Proiektua bat etortzea Vianako Printzea Erakun-
dea-Kultura Zuzendaritza Nagusiaren argitalpe-
nen helburuekin, gehienez ere 10 puntu:

 -  Nafarroarekiko lotura, gehienez ere 10 puntu.

 -  Entitate eskatzailearen ibilbidea (gehienez ere 10 
puntu).

Deialdia Kultura eta Kirol Kontseilariaren mar-
txoaren 16ko 8E/2020 Foru Aginduaz onetsi zen. 
Sinatu ondoren, administrazio prozesu guztiak gel-
diarazi ziren, eta berriro ekin zitzaien ekainean. Es-
kabideak telematikoki aurkezteko epea ekainaren 
22an itxi zen eta emateko ebazpena uztailaren 13an 
sinatu zen. Eman beharreko laguntzen zenbatekoa, 
guztira, 52.031,77 euro izan zen; beraz, emandako 
dirulaguntza eskatutako dirulaguntzaren emaitza 
da, hainbanatu ondoren, eta 35.000 euroko guzti-
zko zenbatekoa esleitutako zenbatekora doituta, ho-
nako emaitza honekin:

2.8.2 EDIZIORAKO LAGUNTZAK IRABAZI-ASMORIK GABEKO ENTITATEENTZAT
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ENTITATEA PROIEKTUA Eskatzen den 
dirulaguntza

Emandako 
dirulaguntza

Nafarroako Argazki eta Zinema Elkartea Contraluz aldizkariaren 43. zk. 2.218,21 € 1.722,11 €

As. Komikia sustatzeko Tiza elkartea Zart! 2.a 2.980,00 € 2.277,89 €

Asociación cultural El vértigo de la trapecista - Trapezistaren zorabioa kultur elkartea Perdonad, pero el lenguaje también es nuestro 2.660,00 € 2.033,28 €

Ezpelur Atzo, gaur eta beti 3.000,00 € 2.190,69 €

Nafarroako Almadiazainen kultur elkartea Cultura, bosque, Pirineo 2.826,74 € 2.011,06€

Estellerria ikergunea CETE-LI “Terra Stellae” aldizkari zientifikoa. 11. zk.-a. 2.590,00 € 1.818,30 €

Merindad de Tudela ikerketa zentroa Tuterako merindadea, 28. zk.-a. 1.612,40 € 1.123,72 €

Zorongo musika taldea 20 urte zuzenean 3.000,00 € 2.085,64 €

Euskal Herriko Txistulari Elkartea Txistulari Aldizkaria, 261 2.900,00 € 2.008,69 €

Pamplona jazz Iruña Iruña Jazz Brass Band meets Craig Klein feat. Kloy MC (PJIJ,2020) 1.662,80 € 1.150,32 €

San Benitoren ordena. Solesmesko kongregazioa “Leireko Monasterioko Liber antiphonarius” (I. zatia) 2.023,00 € 1.387,41 €

Albreteko Endrike II.a Kultura Taldea Zangozarra aldizkaria 1.236,00 € 846,62 €

Nabarralde Alde zaharren birsorkuntza. La recreación de los cascos históricos 3.000,00 € 2.039,52 €

Río Arga poesiako elkartea Río Arga, 145. eta 146. zk.-ak 917,28 € 597,75 €

Lamiñarra Kultura Elkartea La Bizkaia de Navarra. Memorias de un valle en silencio 3.000,00 € 1.934,47 €

Peña Pregón kultur elkartea Pregón, 55. eta 56. zk.-ak. 2.300,00 € 1.457,56 €

Beterri Lugares de Memoria en Navarra (Tudela y la Ribera) 2.520,00 € 1.575,45 €

Lesakako musika banda Pepito Yanci soinularen oinarri 3.000,00 € 1.872,98 €

Altaffaylla Kultura Fundazioa Historia de la Pelota en Tafalla 3.000,00 € 1.852,48 €

Intangia Intangia monografikoak (4 aldizkari) 1.275,00 € 747,01 €

Arkupeak Erretirodunen Elkartea Arkupeak. 35 años de historia. Arkupeak. 35 urteko historia 3.000,00 € 1.591,13 €

Lizarrate gizarte eta kultura elkartea Recetas con cariño II, Pintxos y Entrantes 1.310,34 € 675,95 €
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Interreg Europe tokiko / eskualdeko gobernuen-
dako laguntza programa bat da, beren politikak 
hobetzeko esperientzia trukearen eta arazo ko-
munetarako konponbide bilaketaren bidez. FE-
DER funtsek finantzatzen dute eta proiektuen 
sustatzaile / bazkideen aldetik kofinantzatzea es-
katzen du.

Proiektua bi fasetan banatuko da.

I. FASEA
2016KO EKAINA-2018KO IRAILA

Lehendabiziko fase honetan honako hauek egin 
ziren:

 -  Eskualde analisi bat.

 -  8 estudio bisita eta lan saioak kideekin.

 -  7 barcamp.

 -  Adituen berrikuspenen txosten bat.

 -  8 lantegi operatibo, elkarren ebaluazioak eta 
ikaskuntzaren emaitzak ezagutarazteko.

 -  Aurrerapenari buruzko 6 txosten.

E2018ko irailean, proiektuaren I. fasea amaitu zen, 
II. fasean garatuko den ekintza plana aurkeztuta.

II. FASEA
2018KO URRIA-2020KO IRAILA

Ekintza plan hori bazkideen ekintzetatik 
ikasitakoaren eta adituen gomendioen emaitza 
da. 

Ekintza planeko lan ildoak hauek dira:

1. lan ildoa – KSIei buruzko ikuspegi partekatua 
sustatzea interesa duten aldeen eta haiek 
garatzeko 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 
zuzeneko nahiz zeharkako sostengua emateko 
tresna berriak ezartzea.

6. lan ildoa – Eskualde garapenarekiko instituzio 
publikoen konpromisoa indartzea kulturaren 
bitartez.
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2020ko martxoan azken bilera egitea eta ekintza 
planen balorazioa Materan (Italia) aurkeztea ze-
goen aurreikusita. Bilera hori urtebete atzeratu 
zen eta, azkenik, lineako bilera bat egin zen haren 
ordez, 2021eko martxoan.  

PROIEKTUAREN WEBGUNEA

www.culturanavarra.es/eu/
proyecto-interreg-europe-crehub

www.interregeurope.eu/crehub/
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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.

- Los vascones y sus vecinos (siglos II a. C.-VIII 
d. C.). 

Saila: Historia zk.: 140.
Egilea: Jokin Lanz Betelu.
Liburu honek K.a. II. mendetik K.o. VIII. mendera 
arte Pirinioen mendebaldeko eskualdean bizi zi-
ren komunitateei buruzko azterketa historikoan 
sakontzea proposatzen du. Testuan, eskualdeko 
biztanleek beren interesak atzerriko potentzien 
edo erromatar agintarien aurka defendatzeko zer 
mekanismo erabiltzen zituzten azaltzen da. Hala, 
konponbidea ematen zieten sortzen zitzaizkien 
bizikidetza arazoei, izaera politiko-administrati-
boko harremanen bitartez.

- El pecado contra natura en Navarra (siglos 
XVI-XIX).

Saila: Historia zk.: 139.
Egilea: Javier Ruiz Astiz.
Lan honek Aro Modernoko mendeetako Nafa-
rroan ezarritako ordena hausten zuten ohitura eta 
praktika sexualak azaleratzen ditu, modu xeha-
tuan aztertzen baitu contra natura bekatua bere 
adierazpenetako bitan: sodomia eta bestialismoa. 
Ikerketa hori egiteko, Errege Auzitegien aitzinean 
egin ziren epaiketa-prozesuak erabili dira; proze-
su horiei buruzko informazioa Nafarroako Artxibo 
Orokorrean gordeta dago.

2.10 KULTURA ZUZENDARITZA NAGUSIAREN ARGITALPEN PLANA
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- Centrales hidroeléctricas de Navarra (1898-
2018).

Egilea: Susana Herreros Lopetegui (koord.), Pablo 
Guijarro Salvador, Francisco Galán Soraluce, José 
Javier López Rodríguez, Justo García Ortega, Ra-
fael García Santos, Josean Garrués-Irurzun, Mar 
Rubio-Varas, Joseba de la Torre Campo, Javier 
Ilundáin Chamarro, M.ª Rosario Ruiz Rodríguez.
Industriak paisaia aldatzeko ahalmen izugarria 
du, geldiezina bezain azkarra, eta oso zaila da XX. 
mendeko industrializazio-prozesuen eraginik jaso 
ez duten lekuak aurkitzea. Industria horiek zuten 
energia-eskariaren ondorioz, instalazio hidroelek-
triko ugari garatu ziren Nafarroako lurralde osoan. 
Argitalpen honek azpiegitura hidroelektrikoetan 
jarri nahi du azpimarra, Nafarroako industrializa-
zio-prozesuaren adibide argia eta esanguratsua 
baitira. 

- Bortzirietako Nobiliarioa. Noblezia, Kaperota-
sun eta Odol-Garbitasunen frogaketak (XVI-XIX. 
mendeak) / Nobiliario de Bortziriak. Probanzas 
de Nobleza, Hidalguía y Limpieza de Sangre (si-
glos XVI-XIX)

Bortzirietako udalekin batera argitaratua: Arant-
za, Igantzi, Etxalar, Lesaka eta Bera.
Egileak: Iñaki Garrido Yerobi eta Carlos Rilova Je-
ricó.
Bortzirietako Nobiliarioa lanaren xedea da egiazko 
berriak ematea Nafarroako erresuma zaharreko 
Bortzirietan errotutako deituren ondorengoei, ja-
kiteko noiztik agertzen diren han, noiz paratu zen 
haien leinuaren noblezia erakusten duen armarria 
etxeko atalburuetan. Ez hori bakarrik. Deitura eta 
armarri horiek izan dituzten arbasoen goiti eta 
beheitiak ere ageri dira, besteak beste, inolaz ere 
agortu nahi izan gabe liburuko informazio baliot-
sua. Marx eta Engels seguru ziren haiek teorizatu-
tako iraultza komunistak arrakasta izanen zuela. 

XIX. mendearen erdialdean iragarri zuten gizarte 
berriak ez zituela deusetarako ere erabiliko heral-
dika eta genealogia. 
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- Fontes Linguae Vasconum 50 urte. Ekarpen 
berriak euskararen ikerketari/Nuevas aporta-
ciones al estudio de la lengua vasca.

Editoreak: Ekaitz Santazilia, Dorota Krajewska, 
Eneko Zuloaga, Borja Ariztimuño (ed.).
Nafarroako Gobernuaren Vianako Printzearen 
Erakundeak argitaratzen duen euskal hizkuntza-
laritzari buruzko Fontes Linguae Vasconum: stu-
dia et dokumenta aldizkariak 50 urte egin zituen 
2019an.
Urteurrena omentzeko, liburu honek euskal hi-
zkuntzalaritzaren eta literaturaren gaur egungo 
egoerari buruzko azterketa egin nahi du.

- Vianako Printzea saria, 2019

Lerín, buque varado sobre el río Ega, Tomás Yerro. Personas mayores, patrimonio de primera, Tomás 
Yerro.
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-La ciudad de los campesinos. Villas nuevas, 
pequeñas villas, villas mercado (XLVI Semana 
Internacional de Estudios Medievales. Lizarra. 
16/19 de julio de 2019) / Nekazarien hiria. Hi-
ribildu herriak, hiribildu txikiak, merkatu-hiri-
bilduak (XLVI Erdi Aroko Ikerlanen Nazioarteko 
Astea. Lizarra. 2019ko uztailak 16/19).
Egilea: Beste batzuk.
Frantziako, Italiako, Erresuma Batuko, Portugalgo 
eta Espainiako espezialistek ikuspegi desberdine-
tatik jorratzen dute Europan, lurralde desberdine-
tan, XI. eta XIV. mendeen artean sortu ziren “hiri 
berrien” rola. Europako hiri ehuna azaltzen duten 
alderdi sozialak, ekonomikoak, instituzionalak eta 
politikoak aztertzen dira. Horiek, helmen handiko 
hirigintza hedakor baten bidez, hiribildu asko edo, 
oro har, apalak izan ohi diren biztanle asko sort-
zea eragiten duten migrazio fenomenoen ondorio 
dira, eta horiek erabakigarriak izan ziren artisau 
merkatu eta jardueren artikulazioan. Ikuspegi 
kartografikoak, migrazio mugimenduak, hiribildu 
eta merkatuen arteko erlazioa, eliz jaurerriko eta 
nobleen etxeak, “lur berriak” eta “zentro txikiak” 
azpimarratzen dira (azken horiek Nafarroan zen-
tratuta daude).

- La catedral de Tudela (colección Panorama).
Egilea: Alberto Aceldegui, Alicia Ancho, Alicia 
Andueza Pérez, Jesús Arraiza Frauca, José Javier 
Azanza López, Ricardo Fernández Gracia, Con-
cepción García Gainza, María Gembero Ustárroz, 
Vicente Ilzarbe Gorosquieta, Mercedes Jover, Án-
gel Marcos, Carlos J. Martínez Álava, Javier Mar-
tínez de Aguirre, María Luisa Melero Moneo, Fer-
mín Miranda García, María del Burgo Moreno lzal, 
Asunción de Orbe y Sivatte, Esteban Orta Rubio, 
Basilio Pavón Maldonado, Emilio Quintanilla Mar-
tínez, Javier Sancho Domingo, Julio R. Segura Mo-
neo, Jesús Sesma Sesma, M.ª Inés Tabar Sarrias.
Liburu hau argitaratzearen, Tuterako katedra-
la zaharberritzearen, haren legatuari buruzko 
erakusketen eta beste azterketa batzuen, zein De-
canal Jauregiari eta Erretaula Nagusiari buruzko 
edizioen ondorioz, monumentu multzo hau gure 
Komunitatean gehien ikertzen denetako bat da 
eta, aldi berean, aipatu multzoarekin zegoen zo-
rra ordaintzen da.

- Arte y monarquía en Navarra (1328-1986).
Egilea: Javier Martínez de Aguirre.
Evreux dinastiako hiru monarka nafarren arte 
mezenasgoa aztertzen da liburu honetan. Dinas-
tia haren nortasuna nabarmena da Nafarroako 

erresumaren historian eta Behe Erdi Aroko men-
debaldearen panoraman. Ikerketaren jatorrian 
hiru egoera hauek frogatzea dago: batetik, Na-
farroako monarkiak izandako une distiratsuare-
kin batera, arte sustapenean gorakada paraleloa 
egon zelako ustea. Bigarrenik, Nafarroako Artxibo 
Nagusian garai hartako artista eta lanei buruzko 
erreferentzia ugari egotea. Eta, hirugarrenik, orain 
arte gutxi jakitea Nafarroako gotikoaren amaierari 
eta horren barruko errege sustapenaren diment-
sioari buruz.

- Empresas y empresarios en Navarra. La indus-
tria eléctrica, 1888-1986.
Egilea: Josean Garrués Irurzun.
Elektrifikazioa, bizitza modernoaren ia alder-
di guztian aztarna utzi duen heinean, fenomeno 
konplexua da eta, hortaz, ikuspegi ugaritatik azter 
daiteke. Horrela, liburuaren helburua Nafarroako 
sektore elektrikoaren garapena helburu bikoitza-
rekin aztertzea da: batetik, hark eskualdeko in-
dustrializazio prozesuan izan zuen garrantzia eta 
eragina ezagutzea; eta, bestetik, sistema elektriko 
tradizionalen sorrerari, garapenari eta, batez ere, 
krisiari buruzko konparazio eta azalpen esparru 
bat sortzea.

2.10.2 DIGITALIZAZIOAK
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- Príncipe de Viana.
 Nafarroari eta nafar ondareari buruzko ikerketa 

historiko eta kulturalen gaineko aldizkaria, erki-
dego zientifikoari zuzendua eta 1940. urteaz ge-
roztik argitaratzen dena.

 · 275 (2019): Las bibliotecas de Navarra / Na-
farroako liburutegiak. Liburuki monografiko 
horren agerian jartzen du Nafarroako liburu-
tegien aberastasuna eta aniztasuna, horien 
baliabideak, bildumak eta zerbitzuak, baita 
irakurketa klubak eta ondare dokumental abe-
ratsa ere.

 · 276 (2020).
 · 277 (2020).

- Fontes Linguae Vasconum.
 Euskal hizkuntzalaritzaren gaineko aldizkaria, 

erkidego zientifikoari zuzendua eta 1969. urteaz 
geroztik argitaratzen dena.
· 129 (2020).
· 130 (2020).

- Cuadernos de Etnología y Etnografía.
 Gizarte zientziei eta antropologiari buruzko aldi-

zkaria, erkidego zientifikoari zuzendua eta 1969 
urteaz geroztik argitaratzen dena.
· 93 (2019).

2.10.3 ALDIZKARIAK

WEBGUNEAN

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

Aldizkariak: 
http://w w w.culturanavarra.es/eu/
aldizkariak
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Baliabideen eta Garapen Estrategikoaren Atalak 
zeharkako lan batzordeetan parte hartzen du, 
273/2019 Foru Dekretuan jasotako eginkizunen 
barnean.

2020. urte honetan, programak honako helburu 
hauek izan ditu:

 -  Genero berdintasuneko unitateak finkatzea Nafa-
rroako Gobernuko departamentuetan, berdinta-
sun printzipioa eta genero ikuspegia txertatzeko 
giltzarri gisa.

 -  Politika guztietan genero ikuspegia txertatzeko 
prozesuak ezartzea, plangintzaren, gaikuntzaren 
eta ordezkaritza orekatuaren bitartez.

 - Berdintasuna “Reactivar Navarra / Nafarroa sus-
pertu” planean.

Sormena sustatzea gazte esparruan.

 -  Gazteriaren III. Foru Planeko (2021-2023) kultura 
ekintzak planifikatzea.

 - III. Plan horrek, neurri handi batean, Gazteriaren 
II. Planak iraun zuen bitartean NGIk egin zuen la-
nari jarraipena eman eta hobetu ere egin nahi du, 
haren lanerako ekintza guztiak ebaluatu ondoren. 

Bizi agertoki berri baterako Plana da, eta ezauga-
rria izanen du, zalantzarik gabe, nolabaiteko ziur-
tasun eza, gero eta handiagoa baita gaur -gazte 
izateak berez duenaz gain- eta horrekin batera, 
pandemiak gazteen bizitzan hemendik aurrera 
ere izaten ahal dituen ondorio pertsonalak eta 
sozialak.

Gazteriaren III. Foru Planaren xedea da gaur-
ko gazteen gizartearen arabera egokitzea, eta 
apustu egitea eredu zeharkakoago, irekiago eta 
partekatuago baten alde, pandemiaren efektuen 
aurrean.

Kulturan garatu nahi den helburu orokorra gaztee-
nek kulturarako sarbidea izan dezaten sustatzea 
da, aisiako eta denbora libreko ohitura osasunga-
rriak bultzatzeko estrategia gisa, ohitura horiek 
lurraldea ezagutzea, nortasun kolektiboa sortzea 
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eta gazteen garapen pertsonal eta soziala ahalbi-
detzen baitute.

Gazteen kolektiboa kultura industrien hartzaile 
nagusitzat hartu behar dugu, eta industria horiek 
gure gazteen prestakuntza eta hezkuntza hobet-
zeko oinarri izanen direla kontuan hartu. Kultu-
ra ohiturei eta jardunbideei buruzko 2018-2019 
inkestaren arabera, gazteen parte-hartzearen 
tasak, kulturaren ia arlo guztietan, altuenak dira: 
museoak eta monumentuak gehiago bisitatzen 
dituzte, ikuskizun eszeniko edo musikaletara ge-
hiago joaten dira, gehiago irakurtzen dute, liburu-
tegietara gehiago joaten dira, kultura jarduera ak-
tibo gehiago egiten dituzte. Parte-hartze oso altu 
hori sistematikoki murriztu egiten da, hein han-
diagoan edo txikiagoan, adinean gora egin ahala. 
Baina, horrez gain, garrantzitsua da gazteen sor-
mena sustatzea, adierazpenerako eta identitatea 
garatzeko toki gisa.

Nafarroako Kulturaren Plan Estrategikoaren 
(2017-2023) helburu espezifikoen artean dago 
gazteen sorkuntzarako aukerak sustatzea, kultura 
boluntariotza eta lankidetza ekonomia bultzat-
zea, eta gazteek kulturan duten presentzia eta 
irisgarritasuna indartzen jarraitzea.

Estatistika eragiketen berri ematea.

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.

Planaren helburua LGTBIQ+ kolektiboaren errea-
litate zehatza ezagutzea da, eta orotariko kolek-
tibo eta elkarteak kontuan hartzen dituzten dis-
kurtso eta jardunbideak egotea.

Ikerketa garrantzitsua da, Nafarroako LGTBIQ+ 
kolektiboen errealitatea ezagutu eta aztertzea in-
formazio euskarri bat delako, batetik, politika pu-
blikoak bideratu ahal izateko, eta, bestetik, tresna 
kolektibo bat, Nafarroako LGTBIQ+ kolektiboen 
artikulazio estrategiko hobea ahalbidetzen ahal 
duena, baita tresna erabilgarria eta aberasgarria 
ere, gizarteko gainerako kolektiboentzat.

Ondoren garatutako agiria da LGTBI+ pertsonen 
berdintasun sozialari buruzko ekainaren 19ko 
8/2017 Foru Legearen Ekintza Planerako zirribo-
rroa (aurrerantzean, 8/2017 Foru Legea), zeinaren 
bidez betetzen baita seigarren xedapen gehiga-
rria, IV. Tituluko Prozedurari buruzko VI: kapitu-
lua, Pertsona gay, lesbiana, bisexual, transexual, 
transgenero eta intersexualen benetako berdinta-
sun gauzatua bermatzeko neurriei buruzkoa

2.11.3 ESTATISTIKA 2.11.4 LGTBI+
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Mezenasgo Batzordean eta mezenasgorako lan-
taldean parte hartzea. Presidente koordinatzai-
learekin koordinatuta, mezenasgoa zabaltzeko 
plana egitea.

Nafarroako Mezenasgoari buruzko Foru Legeak 
lankidetza publiko-pribaturako eredu berri bat 
ezartzen du, kultura proiektu edo jarduerak egi-
teko.

Entitateek nahiz artistek jaso dezakete Nafarroako 
Gobernuak interes sozialeko kultura ekimenei 
ematen dien MECNAren bereizgarria. Ekimen 
hauei laguntzen dieten enpresek eta norbanakoek 
zerga pizgarri nabarmenak dituzte.

Herritarrek, enpresaburuek eta gizarte osoak 
kultura sustatu eta finantzatzeko hartzen duten 
konpromisoa aintzat hartzea da MECNAren xe-
dea.

Urtean bi epe daude interes sozialeko deklarazioa 
egiteko: 

 - Maiatzaren 1etik 31ra

 - Urriaren 1etik 31ra.

MECNA proiektuak, diziplinaka:

 -  Arte eszenikoak: 1.

 -  Arte musikalak: 5.

 -  Ikus-entzunezkoak: 4.

 -  Literatura: 1.

 -  Ondarea: 11.

 -  Diziplina anitzekoa: 17.

 -  Beste batzuk: 2.

Eredu programak: 14.

2020an onartutako MECNAk: 41.

Onartuak, guztira. Toki entitateak: 7.

Aurkeztutako eskabideak 2020: 51.

2020ko MECNA proiektuak, guztira: 48.

HARREMANETARAKO:

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

2.11.5 MEZENASGOA

WEBGUNEAN

http://www.culturanavarra.es/eu/
mezenasgoa
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Udalen Federazioarekin Koordinatzeko Foroa 
sustatzea (proiektu hori José Vicente Urabayenek 
2016ko Parte-hartze Planean egindako propo-
samenetik sortu zen, eta Nafarroako Kulturaren 
Plan Estrategikoan jaso zen 2017an).

Aurrekariak: 2016ko Parte-hartze Plana.

Lurralde saioen ekarpena: bereziki garrantzitsua 
eta komenigarria da VPE-KZNren eta udalen arte-
ko Koordinazio Foroa sortzea.

Nafarroako Kulturaren Plan Estrategikoa 2017-
2023. 

1. ardatz estrategikoa: Kohesioa, aniztasuna eta 
lurralde dinamikak.

1. ardatzeko erronka: Nafarroaren lurralde kohe-
sioa eta aniztasuna sustatzea kulturaren eta sor-
menaren esparruan.

HELBURUAK

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

 - Lurraldeari begira dagoen kultura politika sustat-
zea Nafarroako Foru Komunitatean.

 - Bilgune bat sortzea ekintzak partekatzeko hain-
bat kultura eta josteta sektoretan.

 - Administrazioen arteko lankidetzaren kultura be-
rri bat sustatzea.

KIDEAK

NUKFren ordezkariak, toki entitateetako ardu-
radunak, kultura kudeatzaileak eta VPE-KZNren 
ordezkariak

2020an koordinazio foroaren lau online bilera 
egin ziren. Saio horietan, komunean jarri ahal izan 
ziren une bakoitzean bizitzen ari ziren testuinguru 
eta faseak, eta osasun egoeraren barruan hartu 
beharreko neurriak.

2.11.6 KOORDINAZIO FOROA

2.11 PLANAK



BALIABIDEEN 
ETA GARAPEN 

ESTRATEGIKOAREN 
ATALA 

HELBURUAK / ERRONKAK

 - Euroeskualdea ikusgai egitea.

 - Kultura lankidetza: lan sareak sortzea artisten 
mugikortasuna sustatzeko.

 - Emakumeak egun kulturgintzan duen lekua.

 - Kultura eta lurraldetasuna: kultura landa ere-
muan.

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

 - Komunikazio plataforma bat sortzea Nafarroako 
Kulturaren Behatokiaren bidez.

2.11.7 NAFARROA, EUSKADI, AKITANIA-BERRIA EUROESKUALDEAREN LANTALDEAK
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KULTUR EKINTZA ZERBITZUA
3.1 Sarrera eta 2020ko egikaritzaren balorazioa
3.2 Kultur Ekintza zerbitzuak eta haren hiru atalek egindako deialdi, hitzarmen eta programen eskema
3.3 Nafarroako ikus-entzunezko sektoreari laguntzeko programa
3.4 Toki erakundeen kultura ekintzari laguntzeko plana
3.5 Nafarroako arte eszenikoak eta musikalak sustatzeko plana
3.6 Nafarroako kultura sektorea prestatzeko eta profesionalizatzeko programa
3.7 Nafarroako arte plastikoak eta ikusizkoak
3.8 Kultura sektorea merkaturatzen laguntzeko programa
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Kultura Zuzendaritza Nagusiaren hurbileko 
zuzendaritzapean, herritarrek kalitatezko kul-
tura eskaintza anitza eta zabala eskura izatea, 
Nafarroako Foru Komunitatearen lurraldean ba-
natuta, helburu duten eginkizun guztiak Kultur 
Ekintza Zerbitzuari (KEZ) dagozkio, eta halaber, 
herritarren parte-hartzea eta aniztasun kulturala 
sustatzea, baita kultura sektoreetan sorkuntza, 
hedapena eta sustapena bultzatzeko programak 
martxan jartzea ere: arte eszenikoetan eta musi-
kan, arte plastikoetan, ikus-entzunezko arteetan 
eta multimedia eta diziplina anitzeko arteetan. 
Funtsezko beste betebehar bat arteen publiko 
eta audientziak sortu, trebatu eta fidelizatzea da. 
Era berean, laguntza ematen du Nafarroako toki 
erakundeen kultura jardueran eta Nafarroako 
kultura sektorearen prestakuntzan, profesionali-
zazioan eta merkaturatzean. Eta, azkenik, Nafa-
rroako sorkuntza industriak sustatzeko plan bat 
betearazten du (3D animazioa, digitalizazioa, 
ikus-entzunezkoak, zinema, industria fonografi-
koa, errealitate birtuala, errealitate areagotua, eta 
abar), Nafarroako espezializazio adimentsuaren 
estrategiaren barruan (S3). 

Jolas esparru horrekin bat etorriz, arestiko hel-
buruak definitu ondoren, 2020an zehar KEZek 
zenbait estrategia garatu ditu jarraipena emateko 
kultura programa propioei, eragileentzat (elkar-
teak, fundazioak, tokiko erakundeak, enpresak) 
zuzendutako norgehiagoka araubideko dirula-

guntzen deialdiei, deialdi izendunei, entitateekin 
kolaboratzeko hitzarmenei, programa kontratuei, 
eta abar.

Hala ere, 2020koa inork nekez ahaztuko ez duen 
urtea izan da, eta zer esanik ez, kulturaren mun-
duan. COVID-19aren osasun krisia bat-batean 
agertuta, osasun agintariek eta gobernu desber-
dinek premiazko neurri larriak hartu behar izan 
dituzte, salbuespenez, gaitzak eragiten zituen 
kutsatzeen kurba menderatu nahirik, eta neurri 
horiek, funtsean, herritarren jardun arrunta mu-
gatzea ekarri dute. Salbuespenezko neurri horiek 
jarduera profesionala erabat etetea ekarri zuten, 
espazio eszeniko nahiz auditorio guztietan, kultur 
ekitaldi guztietarako, eta, bistan da, Nafarroako 
Foru Komunitatea ez zen salbuespena izan. Pan-
demiaren lehen unean, espazio eszenikoen itxie-
ra behartuak ekarri zuen, hartutako neurri horiek 
indarra izan duten bitarte osoan, diru-sarrerak 
galtzea kulturaren sektore osoan, eta egoera ezin 
larriago batera eraman du sektorea, izatez ahula 
izaki eta. Gauza jakina da ekosistema kulturala-
ren ohiko ezaugarriak direla hauskortasuna, saka-
banaketa eta sortzen den enpleguaren prekarie-
tatea. Egitura kulturalen izaera hauskor horren 
ondorioz, ezohiko egoera guztiek kalte handia 
eragiten ahal dute, bizitza kulturalaren ardatz 
egituratzaile gisa duten funtzionamenduan. Eta 
hala gertatu zen 2020ko martxotik aurrera. 

Une hartatik aurrera, guztia aztoratu zen, eta 
KEZen lana bideratu da, batez ere, era guztietako 
egitura kulturalei sostengua ematera (pertsona 
sortzaileak, enpresa ekoizleak, arte konpainiak 
eta taldeak, hirugarren sektorea, programatzai-
leak, etab.) eta enplegu kulturalari eustera. Azken 
finean, enpresen, elkarteen, artisten eta progra-
matzaileen sarea babestera, sare hori ulertuta 
egitura kultural gisa, horiek gabe ezinezkoa iza-
nen litzatekeelako ohiko jardun kulturala berres-
kuratzea, nahi den moduan.

Hain zuzen ere, norgehiagoka araubideko deial-
dien eta haien programen azterketa sakon bat 
egiten hasi zen KEZ, ekosistema hori ahal den ge-
hien babesteko.  Horretan aritu ziren buru belarri 
KEZeko 15 langile, hiru ataletan egituratuta:

-  Programa Artistikoak eta Hedapena.
-  Kultura Ekimena eta Berrikuntza.
-  Proiektu Estrategiko Ikus-entzunezkoak   

eta Digitalak.

Eta hori guztia, lanean hasi zen unean, 2019ko 
irailean, zehaztutako estrategiak bistatik gal-
du gabe, haien helburua baitzen erronka berriei 
erantzuna ematea, eta horiek, COVID-19arekin, 
are eta gehiago nabarmendu dira, era argiagoan 
azaleratu dira, beharbada. Estrategia horien ar-
tean aipatu behar ditugu erakundeen arteko lan 
koordinatua, kultura sektorea ikusarazten eta 
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profesionalizatzen hobetzea, genero berdinta-
suna, lurraldetasuna, diskriminaziorik eza, kohe-
sio soziala, irisgarritasuna eta 2030 agendaren 
helburuak garatzea. 

Horiek horrela, KULTURA PROGRAMA PRO-
PIOEI dagokienez, azpimarragarria da oso zaila 
izan dela ziurgabetasun handian lan egitea, kultu-
ra ikuskizunetan nahitaez ezarri beharreko osasun 
neurriak etengabe eguneratu beharrak izan dire-
lako. Hasierako gogoetaren ondoren, segurtasun 
eta garbitasun neurrien protokoloak eratu ziren 
programazio artistiko guztietarako. Egindako le-
henengoak Erriberriko Antzerki Jaialdirako eta 
Kultur programarako izan ziren, eta biak ala biak 
balioztatu zituen Nafarroako Osasun Publikoaren 
eta Lan Osasunaren Institutuak.

Nafarroako dantza garaikideko DNA programak 
formatu berria finkatzen jarraitu du, egonaldiak 
eta sormen prozesuen laboratorioak abian jart-
zea sustatuz, tokiko artisten atxikimendua bilatuz 
eta ardatz nagusi gisa landuz prozesu horien eta 
lurraldearen arteko bitartekaritza. Lau egonaldi-
tan eman da laguntza (gainera, mugaz gaindiko 
dantza proiektu bat ere gehitu da, Atalak 2.0 ize-
nekoa, eta bertan parte hartu du Nafarroako Go-
bernuak, Baluarte Fundazioarekin kolaboratuz). 
Egonaldien programak guztira 14 proposamen 
jaso zituen, eta horrek argi uzten du ekintza hau 
beharrezkoa dela. Gainera, aurreko urtean izan zi-

ren 4 egonaldien ikuskizunak aurkeztu ziren, hala 
nola zenbait jarduera paralelo ere. DNA progra-
ma osoa aldi batez eraldatuta gertatu zen, egoera 
epidemiologikoaren ondorioz, atzeratu egin behar 
izan baitzen: aurreko egonaldien erakustaldiak 
apirilean hastea aurreikusten zen, baina uda on-
dorenera arte ez ziren eman.

Nafarroako Zinema Dokumentaleko PUNTO DE 
VISTA Jaialdia 2020ko martxoaren 2tik 7ra egin 
ahal izan zen, alarma egoera aldarrikatu aurretik, 
ozta-ozta. Guztira 9.000 lagun izan ziren jaial-
dian programatutako jardueretan, Punto de Vista 
jaialdiak izan duen errekorra, etorleen kopuruari 
dagokionez. Ikusleen erantzun onak erakusten du 
programazioak eta planteatu ziren jarduera para-
leloek harrera ona izan zutela, eta jaialdia finkatu 
dela eta heldutasuna erakusten duela, izan ere, 
24 jardueratan sarrerak guztiz agortu ziren. Era 
berezian nabarmendu ziren ekitaldi honetan pro-
gramatutako atzera begirakoak, heziketa progra-
maren tailerrak edo Katakraketik egindako Radio 
3 irratiaren emanaldiak, besteak beste. Akredita-
zioen errekorra ere gainditu zen.

Erriberriko Antzerki Jaialdiak ere pandemiaren 
ondorioak pairatu zituen, baina aurrera ateratzea 
lortu genuen, eta hori bera, gauzak zeuden bezala 
egonda, garaipen bat lortzea izan zen. Baina egia 
da uko egin behar izan zitzaiela nazioarteko pro-
gramari eta antzerki eskolen topaketari, eta edu-

kierak eta espazioak murriztu behar izan zirela, 
eta beharrezko segurtasun eta garbitasun neurri 
guztiak ezarri behar izan zirela. Hala ere, esan du-
gun bezala, ahaleginak eginda atera zen aurrera, 
eta ikusleen eta konpainien esker ona gaitza izan 
zen, eta komunikabideetan izan zuen oihartzuna, 
berriz, oso handia. 25 emanaldi antzeztu ziren, 
haietatik 9 edukiera betekoak, eta haietako 5 Na-
farroako konpainien eskutik; emanaldi bat egu-
raldiagatik bertan behera gelditu zen, eta guztira 
2.328 ikusle izan ziren. Gainera, berriro ere FTOk 
hartu zuen Antzerki Poetikaren zikloa, Nafarroako 
lau konpainiarekin eta 12 emanaldirekin, eta Na-
farroako beste konpainia batek sorkuntza egonal-
di bat egin eta bere lanak aurkeztu zituen jaial-
dian. Jarduera paralelorik ere izan zen: tailerrak, 
hitzaldiak, etab. XX. Jaialdia 2020ko uztailaren 
17tik abuztuaren 2ra ospatu zen.

Lizarrako Antzinako Musikaren Astea irailaren 
5etik 12ra egin zen, hura ere guztiz baldintzatu-
ta, pandemiaren ondorioz. Berriro ere ezabatu 
behar izan zen nazioarteko programazioa, edu-
kierak murriztu (San Migel eliza 260tik 78 lekura 
murriztu zen, eta Santa Klara 210tik 63ra) eta se-
gurtasun eta garbitasun neurri sorta oso bat eza-
rri behar izan zen. Orotara, hala ere, 21 kontzertu 
eta jarduera egin ziren, Egako hiriaren ingurumari 
ezin ederragoan musikarik onena aurkitzeko hel-
buruarekin. Entzuleen erantzuna oso ona izan 
zen, 11 edukiera bete izan ziren. Eta konpainien 
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erantzuna oso esker onekoa izan zen, jaialdiak 
sostengua eman zielako, halako une zailetan. 

Nafarroako Organoen Musika Zikloa irailaren 
18tik urriaren 31ra egin zen, egoera epidemiologi-
koa, orduan ere, oso larria bazen ere. 8 kontzer-
tu eman ziren Nafarroako lurraldean barna, eta 
bakar bat ere ez zen bertan behera utzi. Haieta-
tik bi (Iruñeko eta Tuterako katedraletan eman-
dakoak) telebistaz eman ziren, eta arrakasta po-
lita lortu zuten.v

KULTUR programak ere jasan zuen pandemiaren 
eragina, baina hala ere, erdietsi zen ostegun, os-
tiral eta larunbat guztietan, eta iganderen batean 
ere, hainbat generotako musikaren 35 kontzertu 
ematea, eta Pedro Salaberriren erakusketa bat. 
Zailtasunak zailtasun, entzuleen kopuru erregis-

tratua, guztira, 7.675ekoa izan zen, eta Nafarroako 
36 herritako 250 artistak parte hartu zuten. Parte 
hartu zuten taldeetatik, 26 nafarrak izan ziren, eta 
beste 10 beste erkidego batzuetakoak.

LANDARTE, bere ezaugarri bereziengatik, hau 
da, kultur sormen garaikidea landa-ingurunean 
pizteko programa, haize freskoko leiho bat izan 
zen, pandemiaren erdian. Zailtasun handien er-
dian, kultur sormen elkartuko prozesuak gauzatu 
ziren Nafarroako 7 herri txikitan, eta oso pozga-
rriak izan ziren emaitzak. Landarten parte hartu 
zuten herri hauek: Arano, Barillas-Tulebras, Beire, 
Lizoain-Arriasgoiti, Mendaza, Zare eta Bidankoze. 
Prozesu guztiak erruz dokumentatu ziren eta ikus-
gai dauden web-orrian www.landarte.es/eu 

Berrikuntza, aurten,  948 C/Kultura 2020 pro-
grama izan zen, Nafarroako arte eszeniko eta mu-
sikalak sustatzeko asmoa duena, Foru Komunita-
teko lurralde osoan. Programa hori abenduaren 
2tik 13ra gauzatu zen, eta hainbat herritara era-
man zen uda guztian, programa propioen bidez 
egituratutako jarduera, besteak beste, Erriberriko 
Antzerki Jaialdia, DNA, eta Lizarrako Antzinako 
Musika Astea; titulartasun publikoko 26 espazio 
eszenikotan 1.654 ikusle-entzule izan ziren.

DEIALDIEN atala ere jo zuen COVID-19aren epi-
demiak, eta hori ikusita, bilera ugari eginez Nafa-
rroako ekosistema kulturaleko sektore guztiekin, 

aldaketak erantsi ziren, pandemiaren erasoa hain 
modu larrian jasan duen sektoreari sostengua 
emateko. 

NAFARROAKO IKUS-ENTZUNEZKOEN SEK-
TOREARI LAGUNTZEKO PROGRAMAK honako 
hauek egiten laguntzeko deialdiak jasotzen ditu: 
film luzeen garapena; film laburren eta luzeen 
ekoizpena; proiektuen sustapena; eta zinema 
jaialdiak egitea Generazinema izenarekin. Urte 
honetan, sektorearekin egindako bilerak ugari izan 
ziren, eta egindako lanari esker, aurreikusitako 
deialdi guztiak aurrera atera ziren, beharrezko al-
daketak erantsita, eta beste hainbat ezarri ziren, 
esaterako erakusteari laguntzeko deialdiak, zine 
areto pribatuei, edo kudeaketa pribatukoei, la-
guntzeko, egoera zail honetan.

ARTE ESZENIKOAK ETA MUSIKA BULTZATZE-
KO PROGRAMAN laguntza deialdiak jaso ziren, 
irabazi asmorik gabeko entitate eta profesiona-
lentzako, sorkuntza, ekoizpena, hedapena eta 
sustapena bultzatzeko: Artem + eta -50 K (arte 
eszeniko eta musikako proiektu artistikoentzako 
laguntzak, 50.000 eurotik gorakoak eta gutxia-
gokoak), Artem Pro (enpresa eta profesionalent-
zako musika eta arte eszenikoen ekoizpenerako 
laguntzak), Artem Exporta (enpresa eta profe-
sionalentzako laguntzak, arte eszeniko eta mu-
sika arteen profesionalak Nafarroatik kanpora 
joateko eta arte eszeniko, musikal eta plastikoen 
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artistek eta profesionalek azoka, jaialdi eta eki-
taldi profesionaletan parte hartzeko) eta Artem 
Jaialdia (enpresa eta profesionalei arte eszeniko 
eta musikalen ekoizpenean laguntzeko). Guztiak 
ere eraberritu ziren, esaterako, eman ahal izateko 
dirulaguntza portzentaje handiagoak, gehiene-
ko zenbateko handiagoak, gastu lagungarrietan 
sartu ahal izateko pandemiaren ondorioz batere 
ez edo zati bat bakarrik egin izan diren jardueren 
gastuak, digitalizazio gastuak, lanak aurkezteko 
epe luzeagoak, etab. Bestalde, entitate anitzek 
arazo larriak izan zituzten proiektatutako jardue-
rak gauzatzeko, eta kasu batzuetan, ez zuten lortu 
emandako dirulaguntza guztia egikaritzea.

Nafarroako arte eszenikoetako profesionalen 
elkarteen funtzionamendurako laguntzen deial-
dia bere horretan mantendu da, (40.000 €), bai-
na bi elkarte bakarrik aurkeztu ziren, (biak ere 
ikus-entzunezkoen azpisektorekoak) eta gastu 
guztia ez zen egikaritu.

NAFARROAKO KULTURA SEKTOREA PRES-
TATZEKO ETA PROFESIONALIZATZEKO PRO-
GRAMARI dagokionez, jarraipena eman zaie 
Agorart ikasketa artistikoak zabaltzeko lagunt-
zei (150.000 euro), Ideia laguntzen deialdiari 
(140.000 euro) eta KUNA Nafarroako kudeaketa 
kulturalaren arloko profesionalen elkartearekiko 
lankidetza-hitzarmenari, haien prestakuntzarako 
(30.000 euro).

NAFARROAKO ARTE PLASTIKOEI ETA IKUSI-
ZKOEI laguntzeko programa Uharteko Arte Garai-
kideko Zentroarekin hitzarmenak eginez bideratu 
da 2020an, funtzionamendu eta jarduera gastuei 
aurre egiteko (430.000 €), inbertsioak gauzatze-

ko (40.000 €) eta artistei laguntzeko programe-
tarako (90.000 €),  alegia, 560.000 euro guztira. 
Eta gainera, erakunde horrekiko hitzarmen berri 
bat kudeatu da, Praktika Artistiko eta Kultura Ikas-
ketetarako Izenburu Nagusiko Master bat eratze-
ko NUP eta EHUrekin elkarlanean (120.000 €).

NAFARROAKO KULTURA ETA SORKUNTZA 
ENPRESEN MERKATURATZEA SUSTATZEKO 
PROGRAMA ere gogor jo zuen egoera epide-
miologikoak. Programatzaile eta profesionalei 
laguntza eskaini ahal izan zitzaien Donostiako 

Azokan, martxoan, (Nafarroako 2020ko Arte 
Eszenikoen proposamenen Gida bat editatu zen) 
baina ezin izan zen beste azoketan egon, ez eta 
lagundu ere, aurreko beste urte batzuetan beza-
la. Mercartes azokarekin konprometituta gaude, 
baina hainbat aldiz atzeratu zen, eta azkeneko al-
dian, 2021erako atzeratu zen. 

SORKUNTZA LANTEGIAK profesionalentzako 
deialdian, 60.000 euroz hornitua, lau proiek-
tu bakarrik aurkeztu ziren, baina laguntza biri 
bakarrik eman zitzaien. 

TOKI ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZARI da-
gokionez, dirulaguntzak emateko deialdi hauek 
ebatzi dira: Artea eta Kultura (diziplina desberdi-
netako jarduerak antolatzeko laguntza) eta Udal 
Platea Local (Nafarroako Antzoki Sareko toki 
erakundeen jardueretarako laguntza). Artea eta 
Kultura deialdian udalek aurkeztutako 86 espe-
diente kudeatu ziren, eta Udal Platea Local deial-
dian, berriz, 33 espediente.
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Horrez gain, NICDO ZINErekiko PROGRAMA 
KONTRATUAK (655.000 €) izapidetu dira TZ-
Nren zinema arloko zenbait ekimen kudeatzeko, 
adibidez: Navarra Film Commission, Nafarroako 
Filmoteka eta Punto de Vista jaialdia. Eta NICDO 
ARENA (40.000 €) ere bai, kultur ekintzak egiteko 
Nafarroa Arenan. Bestalde, Baluarte fundazioare-
kiko programa kontratuak daude, arte programa-
ziorako, eta Nafarroako Orkestra Sinfonikoari da-
gokionez (5.400.000 €) eta Kultura Zuzendaritza 
Nagusiaren programa artistikoei laguntza emate-
ko (218.000 €).

Laguntza IZENDUNEN atalean ere zailtasun handiak izan ziren proiektuak aurrera atera ahal izateko, 
baina, hala ere, honako hitzarmen hauek sinatu ziren:

2020an hitzarmen hauek sinatu dira toki erakunde hauekin:

Iruñeko Orfeoia Funtzionamendu gastuetarako 295.000 €

Nafarroako Abesbatzen Federazioa 65.000 € 

Geltoki 70.000 € kultura programaziorako

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

Nafarroako Antzerki Eskola 265.000 €

Obanosko Misterioa fundazioa 10.000 euro 2021ean berreskuratzeko proiektuarentzat.

Nafarroako Antzerki Sarea elkartea 210.000 € funtzionamendurako eta Nafarroako Arte Eszenikoen 
Zirkuiturako

Eguesibar 50.000 € Kultura Etxea eraikitzeko Atzera eginda

Mendabia 102.000 € kultura etxearentzat Egina

Azagra 40.000 € kultura etxearentzat Gauzatua zati batean

Milagro 15.000 € kultura espazioaren berokuntzarako Egina

Viana 25.000 San Frantzisko elizaren desakralizaziorako Egina

Tafalla 95.000 € kultura etxearen sarbideak moldatzeko Egina

Arroitz 150.000 € eraikin bat birgaitzeko espazio soziokultural gisa Egina
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• Programa Artistikoen eta Hedapenaren Atala.
• Kultur Ekimenaren eta Berrikuntzaren Atala.
• Proiektu Estrategiko Ikus-entzunezkoen eta Digi-

talen Atala.

NAFARROAKO IKUS-ENTZUNEZKO 
SEKTOREARI LAGUNTZEKO PROGRAMA  

• Generazinema Garapena 2020 laguntzen deialdia.
• Generazinema Ekoizpena 2020 laguntzen deial-

dia.
• Generazinema Jaialdiak 2020 laguntzen deialdia.
• Generazinema Exporta 2020 laguntzen deialdia.
• Generazinema Erakustea 2020 laguntzen deialdia.

TOKI ERAKUNDEEN KULTUR EKINTZARI 
LAGUNTZEKO PLANA

• Arroizko Udalarekiko hitzarmena.
• Azagrako Udalarekiko hitzarmena.
• Hitzarmena Castel Ruiz – Des-Adarve arte iraun-

gikorreko sariketarekin.
• Mendabiako Udalarekiko hitzarmena.
• Milagroko Udalarekiko hitzarmena.
• Iruñeko Geltokirekiko hitzarmena.
• Tafallako Udalarekiko hitzarmena.
• Eguesibarko Udalarekiko hitzarmena.
• Vianako Udalarekiko hitzarmena.
• Landarte, Kultura garaikidea eta landa eremua.
• Artea eta Kultura; Nafarroako toki erakundeen 

kultur ekintzari laguntzeko plana. 
• Udal Platea Local; udal guneetako programazio 

eszenikoetarako laguntzak.
• Kultur 2020.

NAFARROAKO ARTE ESZENIKOAK ETA 
MUSIKALAK SUSTATZEKO PLANA

• Artem Pro - enpresendako eta profesionalen-
dako laguntzak arte eszenikoetako eta musika-
ren arloko 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 50.000 euro baino gutxiagoko proiektu ar-
tistikoendako laguntzak.

• Artem +50k - Arte eszenikoen eta musikalen ar-
loko 50.000 euro baino gehiagoko proiektu ar-
tistikoendako laguntzak.

• Hitzarmena Nafarroako Antzerki Eskolarekin.
• Nafarroako Abesbatzen Elkartearekin hitzarmena.
• Arte eszenikoen eta ikus-entzunezkoen elkarte 

profesionalei dirulaguntzak emateko deialdia.
• Hitzarmena Iruñeko Orfeoiarekin.

• Hitzarmena Nafarroako Antzerki Sarearekin.
• Hitzarmena Obanosko Misterioa Fundazioarekin 
• Erriberriko Antzerki Jaialdia.
• SMADE: Lizarrako Antzinako Musikaren 51. As-

tea.
• Organorako Musika Nafarroan XXXVI. zikloa.
• 948 C/Kultura.
• DNA sorkuntza programa. 
• Programa kontratua Baluarte Fundazioaren eta 

Nafarroako Orkestra Sinfonikoaren arte progra-
mazioentzat. 

• Programa kontratua Kultura Departamentuak 
Baluarte Fundazioaren laguntzarekin 2020an 
egindako arte programazioentzat.

• Programa kontratua NICDOrekin, Navarra Are-
nako 2020ko programazioarentzat.

NAFARROAKO KULTURA SEKTOREA PRES-
TATZEKO ETA PROFESIONALIZATZEKO PRO-
GRAMA

• Hitzarmena Nafarroako KUNA Kultura Kudeat-
zaileen Elkarte Profesionalarekin.

• AGORART - Prestakuntza artistikorako lagunt-
zak.

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

• 948 MINTEGIAK– Laguntzak arte sorkuntzako 
mintegi eta lantegientzat.
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NAFARROAKO ARTE PLASTIKOAK ETA IKUSI-
ZKOAK

• HITZARMENAK CACH-Uharteko Arte Garaikide-
ko Zentroarekin 2020.

  - Funtzionamendu gastuak.
  - Inbertsioak.
  - Arte plastikoendako laguntzak.
• MASTER HITZARMENA

KULTURA SEKTOREA MERKATURATZEN LA-
GUNTZEKO PROGRAMA

• 948 MERKATUA 
• Kultura eta berrikuntza sustatzen laguntzeko 

programa, 2020 
• Mugaz gaindiko proiektuen ebaluazioa.
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3.3 NAFARROAKO IKUS-ENTZUNEZKO
 SEKTOREARI LAGUNTZEKO PROGRAMA

HELBURUAK

- Ikus-entzunezkoentzako estatuaren laguntzen 
osagarria izatea.

- Nafarroako ikus-entzunezkoen sektorea sendot-
zea.

- Nafarroako Foru Komunitatearen oparotasun 
kulturalean eta ekonomikoan eragitea, S3aren 

sektore estrategikoa baita hau, bizitasun eta za-
balkuntza handikoa.

- Nafarroak bere zerga arautegiaren bidez ezarri-
ta dituen zeharkako laguntzen osagarri bat es-
kaintzea.

GENERAZINEMA 5 modalitatetan banatzen da 
(lehenengo biak urte anitzekoak):

GENERAZINEMA. ZINEMARAKO LAGUNTZEN 2020KO DEIALDIA. GENERAZINEMA SARRERA 

Proiektu Estrategiko Ikus-entzunezko eta Digi-
talen Atalaren eginkizunetako bat da Nafarroan 
proiektu zinematografikoak garatzeko eta ekoi-
zteko aukera eta erraztasuna emanen duten 
deialdien eta laguntzen programak diseinatzea 
eta kudeatzea, eta orobat, proiektu horien he-
dapenari laguntzea, horretarako jaialdien anto-
lakuntzari, areto komertzialetan erakusteari, eta 
antolatzen diren azoka eta merkatuetara joateko 
eta han ezagutarazteko aukera emanez.

Foru Komunitatean ikus-entzunezkoen sektorea-
ri laguntza emateko hainbat estrategia ere gara-
tu dira. Horixe egin da, hain zuzen ere, Ataletik 
bultzatutako bi kanpainarekin, zinema aretoei 
balioa emanez kulturaren espazio gisa, izan ere, 
oso garrantzitsua baita hori, Covid-19aren pan-
demiak eragindako osasun krisiak baldintzatu-
tako testuinguruan. 

Hirugarren lan-ildorik garrantzitsuena da zi-
nearen eta ikus-entzunezkoen arloetan hain-
bat erakundek Nafarroako Gobernuko Kultura 
Departamentuarekin lotuak dituzten programa 
kontratuetan zehaztutako konpromisoen gaine-
ko ikuskaritza egitea.
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1. Ikus-entzunezko film luzeen proiektuak garat-
zeko laguntzak (film zinematografikoak eta 
bestelako ikus-entzunezko lanak) 227.000 €.

- Fikziozkoak, dokumentalak edo esperimenta-
lak diren film luzeak garatzeko proiektuak.  

- Animazio proiektuak garatzeko proiektuak. 

2. Zinearen eta ikus-entzunezkoen ekoizpene-
rako laguntzak 315.000 €.

- A) modalitatea, film luzeen ekoizpenerako la-
guntzak. 

 A.1) Film luzeen ekoizpenerako laguntza 
orokorrak.

 A.2) Aurrekontu txikiko film luzeen ekoizpene-
rako laguntzak.

- B) modalitatea, film laburren ekoizpenerako 
laguntzak.

 B.1) Fikziozkoak, dokumentalak edo esperi-
mentalak diren film laburren produkziorako 
laguntzak.

 B.2) Animazioko film laburrak ekoizteko la-
guntzak.

3. Enpresa eta profesionalentzako dirulaguntzen 
deialdia, Nafarroan zinema jaialdiak eta le-
hiaketak antolatu eta egiteko. 40.000 €.

4. Nafarroako ikus-entzunezkoen sektore profe-
sionalaren filmen sustapen eta zabalkunderako 
ekintzak egiteko laguntzak, filmak bukatuta 
egon nahiz ekoizpen fase aurreratuan egon. Ex-
porta. Banakako ebaluazio-araubidean arautu-
ta dago. 18.000 €.

5. Laguntzak zine areto pribatuek edo kudeake-
ta pribatukoek eskuratu ahal izan ditzaten 
Europako eta Latinoamerikako filmen kopiak. 
Erakustea. Norgehiagokako araubidearen bi-
dez araututa dago. 20.000 €. Helburua da zine 
artekoei laguntzea, zine programazio indepen-
dentea eta jatorrizko bertsioan sustatzea.

GENERO IKUSPEGIA

Generazinema 2020 deialdi guztietan jaso dira 
genero ikuspegiaren inguruko klausulak, bai es-
kabideei dagokienez, bai esleipenari nahiz onura-
dunen betebeharrei dagokienez ere.

- Eskabideetan: 
· Ezin dira onuradunak izan sexu edo genero 

arrazoiengatik baztertzailetzat jotzen diren 
lan jardunbideetan aritu direlako zehapena 
edo zigorra hartu izan duten pertsonak.

- Balorazio irizpideetan:
 ·  5 punturaino ematen dira emakumeak parte 

hartzen badu proiektuaren ardura postuetan.   

- Erakunde onuradunen betebeharretan:
·  Sexuen arabera banatuta erakustea egikarit-

za-memoriari erantsi beharreko parte-hartze 
datuak.

· Hizkera inklusiboa erabiltzea.

Klausula horiek jasota daude bai Generazinema 
Ekoizpena eta Garapena deialdietan, bai Jaial-
dien, Erakustearen eta Exportaren deialdietan ere.

COVID-19AREN AURKAKO NEURRIAK

Deialdi guztietan jaso dira gastu diruz lagunga-
rritzat honako hauek: 

Diruz laguntzen den proiektuan lan egiten du-
ten profesionalentzat erosten diren norbera 
babesteko ekipamenduen gastuak, baita des-
konfinamenduko baldintzen gaineko bestelako 
informazio, seinaleztatze edo babes elementuak 
erostekoak ere, eta higiene eta garbiketa mate-
riala ere bai, aplikatu beharreko araudiak edo 
osasun arloko agintariek nahitaezkotzat jotzen 
badituzte. [Generazinema Ekoizpena 2020: Oina-
rrien 17.1 puntua].

GENERAZINEMA. ZINEMARAKO LAGUNTZEN 2020KO DEIALDIA. GENERAZINEMA 
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GENERAZINEMA. ZINEMARAKO LAGUNTZEN 2020KO DEIALDIA. GENERAZINEMA 

2020KO DEIALDIEN EMAITZA

Proiektu estrategiko ikus-entzunezkoen eta digitalen atala.

GENERAZINEMA EKOIZPENA LAGUNTZAK

MODALITATEA ONURADUNAREN IZENA 
PROIEKTUAREN

IZENBURUA
EKITALDIA ZENBATEKOA

Film luzea ARENA COMUNICACION AUDIOVISUAL SL Dardara 2020 / 2021 39.160,00 

Film laburra MADDI BARBER GUTIERREZ Adarbakarra 2020 / 2021 12.090,40

Film laburra ARENA COMUNICACION AUDIOVISUAL SL Bizimina 2020 / 2021 25.000,00

Film luzea IZAR FILMS EUROPE SL Non dago Mikel 2020 / 2021 19.950,00

Film luzea 601 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SL Ainarak 2020 / 2021 30.000,00

Film luzea ZINEA SORTZEN SL Ainarak 2020 / 2021 30.000,00

Film luzea GUY PICTURES AIE Zainzuria 2020 / 2021 110.000,00

Film laburra (animazioa) NEW GRAVITY LAWS SL Cafuné 2020 / 2021 20.795,20

Film laburra (animazioa) TRIPULANTE PRODUCE SL ¿Dónde está Heleny? 2020 / 2021 28.004,40
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GENERAZINEMA. ZINEMARAKO LAGUNTZEN 2020KO DEIALDIA. GENERAZINEMA 

GENERAZINEMA GARAPENA LAGUNTZAK

MODALITATEA ONURADUNAREN IZENA
PROIEKTUAREN 

IZENBURUA
EKITALDIA ZENBATEKOA

Film luzea LAMIA IKUS-ENTZUNEZKO EKOIZPENAK SL Feliz final 2020 / 2021 20.500,00

Film luzea ARENA COMUNICACION AUDIOVISUAL SL Itzultzea 2020 / 2021 20.500,00

Film luzea KOOLSHIIT PRODUCTIONS ESPAÑA SL Zentsuratua 2020 / 2021 17.058,28

Film luzea (animazioa) DEMIRANDA STUDIO SL Ojalá 2020 / 2021 18.189,06

Film luzea (animazioa) NAFARROAKO IKUS-ENTZUNEZKO ZERBITZUAK Ojalá 2020 / 2021 10.699,92

Film luzea LASAI EKOIZPENAK SL Nina 2020 / 2021 20.500,00

Film luzea GOIZEDER URTASUN SOTO Modu modua 2020 / 2021 7.567,50

Film luzea HIRUKI FILMAK Éramos 2020 / 2021 7.600,00

Film luzea KANAKI FILMS SL Black Water 2020 / 2021 7.754,00

Film luzea (animazioa) THE THINK LAB MEDIA Evolution 2020 / 2021 362,50

Film luzea (animazioa) VIUDA NEGRA AIE Evolution 2020 / 2021 35.877,50

Film luzea MARACANA FILMS SL La profecía 2020 / 2021 9.500,00

Film luzea (animazioa) KAKURU-SAM AIE Dinogames 2020 / 2021 30.500,00

Film luzea SOLAX COMPANY S MICROCOOP Petrus 2020 / 2021 15.642,25

GENERAZINEMA JAIALDIAK LAGUNTZAK

MODALITATEA ONURADUNAREN IZENA IZENBURUA EKITALDIA ZENBATEKOA

Jaialdia / Sariketa IRUDI ETA SOINUEN IKASTETXEA CTL 59 ‘’ 2020 702,65

Jaialdia / Sariketa ESTUDIOS MELITON SL Navarra Internacional Film Festival (NIFF) 2020 10.000,00

Jaialdia / Sariketa DIFUSORA CULTURAL CINEMATOGRAFICA SA Udako Golem 2020 8.760,00

Jaialdia / Sariketa MARCOS PERERA ORTIZ Nafarroa Zinema Lurraldea 2020 8.973,32

Jaialdia / Sariketa ARTYCO FAN 2020 9.000,00
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GENERAZINEMA. ZINEMARAKO LAGUNTZEN 2020KO DEIALDIA. GENERAZINEMA 

GENERAZINEMA ERAKUSTEA LAGUNTZAK

MODALITATEA ONURADUNAREN IZENA IZENBURUA EKITALDIA ZENBATEKOA

Europako eta Latinoamerikako filmak erakustea ARETO SL Filmen emanaldiak 2020 4.024,28

Europako eta Latinoamerikako filmak erakustea PEDRO JOSE SAGARDOY ALLI Filmen emanaldiak 2020 5.000,00

Europako eta Latinoamerikako filmak erakustea DIFUSORA CULTURAL CINEMATOGRAFICA SA Filmen emanaldiak 2020 5.000,00

Europako eta Latinoamerikako filmak erakustea DIFUSORA CULTURAL CINEMATOGRAFICA SA Filmen emanaldiak 2020 5.000,00

GENERAZINEMA EXPORTA LAGUNTZAK

MODALITATEA ONURADUNAREN IZENA IZENBURUA EKITALDIA ZENBATEKOA

Azokak eta merkatuak ARENA COMUNICACION AUDIOVISUAL SL Dardara 2020 2.225,99

Azokak eta merkatuak EN BUEN SITIO Eki librio 2020 1.116,99

Azokak eta merkatuak GOLEM Hainbat merkatutara joatea 2020 3.000

Azokak eta merkatuak HIRUKI Urtarrila 2020 456,17

Azokak eta merkatuak JOSÉ IGNACIO LEUZA Born in Gambia 2020 1.289,17

Azokak eta merkatuak KANAKI El infierno y Charles Chaplin, un hombre del mundo 2020 2.921,26

Azokak eta merkatuak MARACANÁ FILMS SL Bayo, Bayo Baby 2020 860,12

Azokak eta merkatuak MIKEL ARRAIZ Las Cosas Nunca Salen Como Uno Espera 2020 981,58

Azokak eta merkatuak NARM El Drogas 2020 3.000
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“GURE ZINEMAREN ZAINDARI” KANPAINA

Ikus-entzunezkoen eta Digitalen Atalak bideo bat 
eginarazi zuen, bi aldaera eskaintzen zituena, bat 
laburragoa (minutu bateko iraupenekoa) 2020ko 
abenduan eman zena Foru Komunitateko zine 
aretoetan; eta beste bat luzeagoa, hamar minu-
tukoa, informazio gehigarria eskaintzen zuena. 
Kanpaina osatu zen 150 kartel editatuz kanpaina-
ren izenburua zabaltzeko “Gure zinemaren zain-
dari”, zine aretoetan, kultura etxeetan, liburute-
gietan, etab.

“NI ZINERA JOATEN NAIZ” KANPAINA 

Nafarroako Gobernuko Proiektu Estrategiko 
Ikus-entzunezkoen eta Digitalen Atalak bat egin 
du Zinematografiaren eta Ikus-entzunezko Arteen 
Institutuaren #Nizinerajoatennaiz kanpainarekin.

Nafarroan 2020ko abenduan  “Zure zinean, le-
hengo zirrara” leloa aldarrikatuz aurrera eraman 
zen partearekin, zine aretoek kultura espazio gisa 
duten garrantzia azpimarratu nahi izan zen, eta 
halaber, emanaldi guztien atzean dauden profe-
sional guztien lanaren balioa nabarmendu. Azken 

helburua zen zinema jendearengana hurbiltzea, 
eta jendea zinema aretoetara eramatea. Horre-
tarako, hainbat bideo labur argitaratu ziren, zine-
maren arloko profesionalekin, protagonistak Na-
farroako beste lanbide batzuetako jende ezaguna 
eta jende arrunta  zirela. Bideo horiek, hainbat 
zinema aretotan grabatuak, egunero partekatu 
ziren sare sozialetan Kultura Departamentuaren 
kontuetatik, #nizinerajoatennaiz hastagarekin, 
ordurako estatu osoan zabaldua zen elkarrizketa-
rekin lotuz era horretan.

Kanpainaren eragina: 

- Facebook: 3.074 emanaldi, 9.313 lagunengana 
iritsi, 226 interakzio.

- Twitter: 5.693 emanaldi, 51 RT, 175 gustuko dut.

- Instagram: 4.488 emanaldi, 11.473 irismen, 477 
gustuko dut.

Guztira, bideoak 13.255 aldiz eman ziren, horren-
bestez Instagram dela emaitzik onenak lortu di-
tuen sarea.

Kanpainan egin ziren eta sare sozialen bidez za-
baldu ziren 28 bideoetatik hiru lehenak honako 
hauek dira:  

Asteazkena, abenduak 2 - Maialen Gurbindo, 
chica sobresalto. https://youtu.be/WID9WXxGZUA 

Osteguna, abenduak 3 - Lucía Cisneros. 
Garbitasunaren profesionala. Golem. https://
youtu.be/kUoT-pfR3Hw

Ostirala abenduak 4 - Itziar Garcia. Ekoizle 
sortzailea. Arena Comunicación. https://youtu.
be/WT6VtVhlV0g

NAFARROAKO IKUS-ENTZUNEZKO SEKTOREARI LAGUNTZEKO EKINTZAK 2020 
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Programa kontratuak berritzen du 2014ko uztai-
letik eta 2017aren amaiera arte Baluarte Funda-
zioarekin lotuta zegoen hitzarmenaren irismena, 
Navarra Film Comission jarduerak, Nafarroako 
Filmotekaren programazioa eta Punto de Vista 
jaialdiaren lankidetzazko antolakuntza finantzat-
zeko. 

Programa kontratuak elikatzen du 2020ko Nafa-
rroako Aurrekontu Orokorrean aurreikusitako ildo 
izendunean: A20002 A2540 4400 334100; Izena: 
“NICDO. ZINE ARLOA: Navarra Film Commission, 
Nafarroako Filmoteka” 655.000  euroz hornitua. 
Ildo izendunaren zati bat (555.000 €) irismen ho-
rretarako da.

Hiru berrikuntza nagusi daude 2020an, lehengo 
urtearen aldean: 

- Beste programa kontratu gehigarri bat lotzea, 
NCIDOren ZINEA arloan hau ere, Conecta Fiction 
4 ekitaldia ekoizteko. Bigarren programa kontra-
tu horren justifikazioa memoria honekin batera 
atxikirik doa, epigrafe erantsi batean, eta gai-
nerako 100.000 euroz hornitua dago, eta horiez 
gain, 200.000 € jarri ditu haien eskura Enpresa 
Politikaren, Nazioarteko Proiekzioa eta Lanaren 
Zuzendaritza Nagusiak. 

- Nafarroako Foru Komunitateko zine eta telebista 
arloko beste jaialdiei ematen zaizkien laguntzak 
biltzea “Jaialdiak” epigrafean. 

- COVID-19aren agerpena, eragin nolabait murrit-
za izan duena, beste errealitate batzuekin alde-
ratuta. 

NAFARROAKO FILMOTEKA

Saioak mantendu ditu jairik izan ez den asteazken, 
ostegun eta ostiraletan, urritik martxora eta iraile-
tik abendura, egunean saio bat emanez. 2020koa 
urte zaila izan da, baina murrizketak murrizketa, 
99 saio egin dira, hain zuzen ere, urte normal bati 
legozkiokeenak, apirilean, maiatzean, ekainean 
eta martxoaren erdian egin ezin izan zirenak ken-
duta. Funtsezko erreferenteak izan dira, berri-
ro ere, zine klasikoarekiko hitzordua, munduko 
beste eskualde batzuetako zinearen erakusketa, 
bertako ikus-entzunezkoen sorkuntza erakusteko 
nahitaezko espazioa, ezinbesteko zine isila (zuze-
neko musikaz lagundutako hainbat saio tartean), 
zine garaikidea, beste hainbat erakunderekiko 
elkarlana ziklo espezifikoetan, eta abar. Jatorrizko 
bertsioko film hautatuei eskainitako emanaldiak 
eskaintzen jarraitu da, jatorrizko sorkuntzareki-
ko errespetua erakutsiz.  Gainerakoan, ezinbes-

tekoak diren zine zikloak  mantentzen dira: zine 
esentziala, Punto de vista fokoa, eta abar. 

Gainera, 2020an Roof Top Cinemaren VIII. Ekital-
dia egin da, eta Iruñe Beltzaren VI. Ekitaldiaren es-
parruan, zine beltzaren ohiko zikloa sustatu zen.

Filmotekak hainbat erakunderekin egin ohi duen 
lankidetza mantendu du, eta 2020an berria izan 
da ekimen berri bat abiaraztea Filmotekaren za-
balkuntza arlotik, zinemari buruzko liburuen bil-
duma bati hasiera ematea, alegia. Horren hel-
buru nagusia da nafar ugarik zinematografiaren 
eremuan egin duten lana aitortzea, eta batez ere, 
haien biografia inoiz ezagutarazi ez den pertsonek 
egindako lana. Oraingoz, bildumako bi liburu ar-
gitaratu dira, bat Camino Garrigó aktoresari eskai-
nia, eta bestea Joaquín F. Roa aktoreari eskainia.

NAVARRA FILM COMISSION 

2020a COVID pandemia globalak markatuta joan 
da, eta zentzu horretan, lehenengo unetik elkar-
lana izan da Spain Film Comission eta erkidegoen 
artean, herrialdeko ikus-entzunezko jarduera 
suspertzeko eta modu egokian aurrera eraman 
ahal izateko behar ziren agiriak prestatzeko. Aldi 
berean, Nafarroako Gobernuko Kultura Depar-

PROGRAMA KONTRATUA NAFARROAKO GOBERNUKO KULTURA, KIROL ETA GAZTERIA DEPARTAMENTUAREN ETA NICDO SL ERAKUNDEAREN ARTEAN, 
2020AN ZINEMA JARDUERAREN ARLOAN LANKIDETZAN ARITZEKO PROGRAMARAKO
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tamentuarekin lan egin zen, jardunbide egokien 
eskuliburu bat prestatzeko, sektorearen gida gisa.

Urte honetan pandemiak ekarritako murrizketen 
ondorioz, hainbat Jaialdi eta Sariketa bertan be-
hera gelditu dira, beste hainbat atzeratu, eta onli-
ne egin dira beste batzuk, normalean erakundea-
ren lankidetzan egiten direnak: Skimetraje, CTL 
59, Opera Prima, Gala concurso SciencEkaitza.

2016ko azaroaren 15an sortutako Nafarroako 
Ikus-entzunezkoen Klusterraren bazkide sort-
zaileak izan ginen, Nafarroako Ekoizleen Elkar-
tearekin (NAPAR) batera, eta zuzendaritza 
batzordeetan eta mahai teknikoetan (Turismo 
zinematografikoaren mahaia, Pizgarriak, Merka-
tuak, Prestakuntza...) lanean eta modu aktiboan 
parte hartzen jarraitu dugu.

Beste alde batetik, azoketara eta industria fo-
roetara joan izan gara, kide agiridun gisa, kanpo 
sustapena egiteko: urtarrilean FITURScreen, ot-
sailean European Film Market, Berlinen, ekaina 
/ irailean: Conecta Fiction, Iruña, irailean: Zine-
maldia, Donostia.  Pandemiaren ondorioz, Na-
varra Film Comission erakundeak parte hartzeko 
asmoa zuen hainbat azoka bertan behera gelditu 
dira, beste hainbat atzeratu, eta online egin dira 
beste batzuk. 

Nafarroan 2020an egindako errodajeak kuantifi-
katzeari dagokionez, aurreko urteekin alderatuz:

PROGRAMA KONTRATUA NAFARROAKO GOBERNUKO KULTURA, KIROL ETA GAZTERIA DEPARTAMENTUAREN ETA NICDO SL ERAKUNDEAREN ARTEAN, 
2020AN ZINEMA JARDUERAREN ARLOAN LANKIDETZAN ARITZEKO PROGRAMARAKO

TIPOLOGIA 2016 2017 2018 2019 2020

FIKZIOZKO FILM LUZEAK 8 13 17 10 8

DOKUMENTAL LUZEAK 9 4 11 6 11

FILM LABURRA 20 20 25 47 32

TB SERIEAK 0 3 2 7 4

SPOT 15 16 18 14 13

BIDEOKLIPA 5 6 5 3 6

TB PROGRAMAZIOA 9 10 11 12 6

BIDEO INSTITUZIONALA / RP. ARGAZKIA 1 4 6 0 16

GUZTIRA 67 76 95 99 96
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NICDOREN LANKIDETZA BESTE ZINEMA 
JAIALDIEKIN

- NIFF

• Nicdok 1.000 euroko sari batez parte hartzen 
du Nafarroa Film Challenge sariketan (Punto 
de Vista jaialdiko zuzendaria horko epaimahai-
kidea da).

• “From Navarra” izeneko mahai inguruan par-
te hartzea, zinemaren industriak foru komuni-
tatean duen egoera aztertzeko, tartean zirela 
Ana Herrera,  Javier Lacunza, Igor Alonso eta 
Jaime Sanz.

• Baluarten jarri zen ExpoNiff.

• Sara Sevilla epaimahaikide izan zen Navarra 
Film Promotion sariketan.

- Zinetika

NICDO eta Zinetikaren arteko ekarpena eta lan-
kidetza nabarmen handitu da 2020an, batez ere 
6000 euroko gastu-muga bat esleitu zelako, ha-
siera batean performance baterako baliatu behar 
zirenak, baina azkenean, jaialdiak erabili zituenak 
Nafarroako programazio guztia eskaintzeko Ba-
luartek hartu zuen guztiari, harekiko lotura sen-
dotuz.  Ekoizpen lana, halako talde txikia izanik, 
elkarlan estu eta jarraituan egin da, jarduerak 
modu egokian egitea lortzeko eta unean-uneko 
osasun neurrien arabera egokitzeko. Beraz, esan 
daiteke Zinetikaren bosgarren ekitaldia arrakas-
taz burutu dela, segurtasun baldintza guztiak 
beteta, 2020ko urriaren 23tik azaroaren 1era bi-
tartean. Nafarroan, Baluarten, hain zuzen ere, 
urriaren 30ean eta 31n eta azaroaren 1ean. Jaial-
dia egin zen egunetan, Nafarroako neurrien ara-
bera, gehienezko edukiera % 30ekoa zen, betiere 
100 lagunen mugarekin, eta une guztietan bete 
zen neurria.

Gainerakoan, programazioa era honetan egitura-
tu zen: 
A) Programazio zinematografikoa.
B) Masterclass.
C) Tailerra.
D) Performance.

- Nafarroa Zinema Lurraldea

1000 euroko diru ekarpenarekin ZINE taldearen 
inplikazioa bizia da, eta urtetik urtera biziagoa. 
Sara Sevilla elkarlanean aritzen da proiektuen 
errodajeetan, aholkularitza eta gidaritza eskainiz 
-izan ere, haietako batzuk batere eskarmenturik 
gabeak dira, era horretako deialdi batean logikoa 
denez-; taldea berriro ere inplikatu da hautaketa 
batzordean parte hartuz, Alberto Cañada eta Te-
resa Morales direla taldekide; epaimahaian ere 
parte hartu dugu, Sara Sevillarekin eta Teresa 
Moralesekin; beste urte batez, Zine arloaren eta 
jaialdiaren arteko lotura estua indartu egin da.

PROGRAMA KONTRATUA NAFARROAKO GOBERNUKO KULTURA, KIROL ETA GAZTERIA DEPARTAMENTUAREN ETA NICDO SL ERAKUNDEAREN ARTEAN, 
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PUNTO DE VISTA 2020 ZINEMA 
DOKUMENTALAREN NAZIOARTEKO JAIALDIA

Punto de Vistak bere XIV. Ekitaldia martxoaren 
2tik 7ra bitartean egin zuen; hirugarren aldiz, Gar-
biñe Ortega izan zen zuzendaritza artistikoaren 
buru, eta bigarren aldiz, zuzendaritza exekutiboa 
NICDOk eraman zuen. 

Urte honetan azpimarragarria izan da Cervan-
tes Institutuarekiko elkarlana, hala nola NAPAR 

elkartearekiko harreman estua ere. Inkesten 
emaitza eta salmentaren datuak gurutzatzen 
badira, ikusleek gehien baloratu dituzten saioak 
hurbilenak dira (Paisaia, Inaurugazioa, X Films, 
Umeen saioa, etab.), Akreditatuen interesa gehien 
pizten dutenak ez badira ere. 

XIV. Ekitaldia zenbakitan: 

- Sekzio Ofizialerako izen emateak gutxixeago 
izan ziren 2020an , baina ez nabarmen, eta Gar-

biñe Ortegak zuzendari artistikoa denetik atze-
maten den joerak aurrera jarraitzen du, gehiago 
ageri baitira ingelesezko pelikulak, esaterako, 
Oskar Alegria buru zen garaian baino, orduan 
gehienak gaztelaniaz eginak izaten baitziren. 

- Akreditatuen kopurua handiagoa da, bai-
na 2019an baino kontrol gehiagorekin, horixe 
baitzen, hain zuzen ere, gure zereginetako bat. 
Prozesua modu zorrotzagoan gainbegiratu zen, 
behartu gabe arintzeko asmoz, eta emaitza ego-
kiagoa da, aurreko urteetakoekin bat datorrena, 
baina gora heldu dena ia arlo guztietan, profe-
sional, ikasle, komunikabide eta gonbidatuen 
erantzunaren adierazgarri. 

- Leihatilako prozesua kontrolatu zen, programa-
zio taldeei eta gonbidatuei errazago egiten la-
guntzeko, eta horren ondorioz ordena handiagoa 
izan zen sarreran eta barruan, protokoloa gehia-
go zaindu zen, eserlekuak hobeki aprobetxatu 
ahal izan ziren, eta urte horretako okupazioaren 
zenbakiak suspertu ziren eta aurreko urteetako 
mailara itzuli ziren. Diru-sarrerak, bai txartelen 
salmentagatik, bai akreditazioen ingresuengatik 
bai merchandising salmentengatik ere, gora hel-
du dira. 
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- Hona hemen okupazioaren batez besteko port-
zentajeak, sailez sail: 

Sail Ofiziala da, logikoa denez, kaltetuena, 
oso-osorik Ganberan egiten baita, alegia, edukie-
rarik handiena duen aretoa, eta gainera, saio eta 
ordutegi gehiago eskaintzen dituelako. Salmen-
ten eta Okupazioaren datuetatik, gainera, beste 
hainbat datu positibo atera daitezke: NICDOren 
egoitzetan programatutako saioetatik 19 okupa-
zioaren % 90tik goiti daude, eta beste egoitzetan 
egindako ekitaldiak gehitzen badira, sold outak 8 
gehiago dira, 27 guztira, eta beraz, uste izatekoa 
da aurtengo zinearen eskaintza iritsi dela jendea-
rengana eta onartua izan dela. 

Beste muturrean, badira 11 saio okupazioaren % 
20tik beheiti daudenak, gehienak sail ofiziale-
koak. 

ZUZENDARITZA ARTISTIKOA 

Azpimarratzeko moduko lehenengo puntua da 
ikusle kopurua erruz handitu dela aurreko urteen 
aldean: 9.000 ikusle baino gehiago, 7.179 Baluar-
ten bildu dira, jaialdiaren egoitza nagusia baita, 
eta inguruan 1.900, zenbaki ofizialen arabera. 

Hona hemen azken 4 urteetako bilakaera: 

Ikusleen gorako bilakaera horrek pentsarazten 
digu markatutako ildoak ikusleek ezagutu eta ongi 
baloratzen dituztela, aurreko ekitaldietako ikus-
leak urtero itzultzen direla fideltasunez, eta jaialdia 
finkatu egin dela eta ezinbesteko hitzordua dela 

estatuan nahiz nazioartean, eta ikusle berriak ere 
urtero hartzen dituela. 
 

2020KO EKITALDIAREN HELBURU ZEHATZAK
 
- Ikusle multzo berriak sortzea, heziketa programa-

ren bidez. Punto de Vista kalitate handiko ez-fi-
kziozko zinemaren nazioarteko jaialdia da, baina 
hiriaren proiektua ere bada. 

- Nafarroako ikus-entzunezkoen industriarekiko 
harremanak sendotzea, NAPARekin batera pres-
tatutako berariazko programa baten bidez. Aurten 
gehiago izan dira Nafarroako ikus-entzunezkoen 
industriari modu esklusiboan eskainitako jardue-
rak, estatu mailako eta nazioarteko izen handiko 
profesionalekin harremanetan jarrita. 

- Profesionalentzako jarduera gehiago programat-
zea: masterclass, tailerrak, topaketa profesiona-
lak. 

- Erakunde arteko lankidetza sarea zabaltzea: urte 
honetan, ohiko lankide sareari erantsi zaizkio Cer-
vantes Institutua, Goethe Institutua, Harvard Film 
Archives, besteak beste. 

- Ikusleen artean profesional eta ikasle gehiago 
izatea lortzea: urte honetan 382 akreditatu pro-
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URTEA IKUSLEAK EGOITZA

2017 4.816 lagun Baluarte

2018 5.364 lagun Baluarte

2019 5.470 lagun Baluarte

2020 7.179 lagun Baluarte

Sail ofiziala % 30’16

Dokbizia % 63’35

Foku Garaikideak % 88’43

Atzera begirakoak % 92’20

Punto de Vista Labs % 46’66

Saio bereziak % 73’82

Inaugurazioa/Klausura % 93’37

X Films % 78’62 
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fesional izan dira (200 inguru aurreko ekitaldian), 
haietatik 163 Espainiako zine eskolarik onenetako 
ikasleak ziren, besteak beste, ESCAC (Bartzelona, 
Elías Querejeta Zine Eskola (Donostia), FCOM, 
EHU, ESCIVI (Andoain), Bartzelonako Unibertsi-
tate Autonomia, Madrilgo ECAM Zinema Eskola, 
Pompeu Fabra Unibertsitatea, Master Lav (Ma-
dril). 

- Dokbizia bezalako diziplinarteko programak 
finkatzea, publikoak hibridatzeko.

CONECTA FICTION   

Conecta Fiction ekitaldia modu esklusiboan eskai-
nia dago Europa eta Amerikaren arteko telebista-
rako fikziozko edukiak ekoiztera, protagonistak 
direla sormena, finantzazioa eta koprodukzioa. 

Hauek dira helburuak:

- Topaketa gunea sortzea ikus-entzunezko fi-
kziozko edukien sormenean eta trukaketa indus-
trialerako eta kulturalerako zabalik dauden bi 
merkatuen artean.  

- Herrialde horietako egileen, ekoiztetxeen eta te-
lebista kateen arteko trukaketa eta nazioartera 

ateratzea, telebistako fikziozko edukiak sortu, 
ekoitzi eta erakusteko. 

- Estatuko nahiz nazioarteko ikus-entzunezkoen 
industria dinamizatzea eta elkarrekin ekoizteko 
akordioak sustatzea. 

- Profesionalen eta negozioen arteko harremanak 
sustatzea ikus-entzunezkoen proiektuen gara-
pen fasean. 

Haren lehenengo bi edizioak Santiago de Compos-
telan egin ziren 2017an eta 2018an. Conecta Fic-
tionen hirugarren edizioa Iruñean egin zen 2019ko 
ekainean, eta horretarako Nafarroako Gobernuko 
Garapen Ekonomikorako Departamentuaren la-
guntza izan zuen, SODENAren bidez. Edizio har-
tan 704 parte-hartzaile izan ziren, 3.200 bilera 
egin ziren, eta CLAVNAren 4 kidek aurkeztutako 
proiektuen garapena sustatu zen. 

Conecta Fiction 3ren emaitza pozgarria ikusi on-
doren, eta kontuan hartuta Nafarroako Gobernuak 
industria sortzaile eta digitalen arloan dituen hel-
buruekin bat datorrela, Kultura Ekintzaren Zerbit-
zuak NICDO SL-rekiko programa kontratu berria 
onartu zuen, hark beregain har zezan 2020an 
Conecta Fiction jaialdia -ondoren Conecta Fiction 
Reboot izena eman zitzaion, formatu aldaketaga-

tik (online eta hibrido, COVID19aren pandemiaren 
ondorioz) - Iruñean egin ahal izateko ekoizpen eta 
kudeaketa lanak.
 
2020ko edizioan, Conecta Fiction diseinatu da 
parte-hartzaile guztien beharrei erantzuteko 
aukera ematen duen formatu batekin, ikustera 
joateko aukera dutenen nahiz osasun murrizketen 
ondorioz bidaiatu ezinik daudenen beharrak ere. 
Ekitaldia hiru fase ongi berezitan banatu zen:
 
Edukiak definitzeko fasea: 2019ko urria – 2020ko 
apirila

Fase horretan elkarlanean aritu ziren proiektuan 
inplikatutako Nafarroako Gobernuaren Zuzenda-
ritza Nagusiak (Kultura Zuzendaritza Nagusia, Tu-
rismo Zuzendaritza Nagusia, Enpresa Politikaren 
Zuzendaritza Nagusia) eta NICDO, SL (Zinema 
arloa), modu egokian definitzeko erakundeak egin 
beharreko sustapen jardueren programa. 

Fase horrekin batera, mundu mailako jaialdietan 
eta industria foroetan sustapena lantzeko nazioar-
teko egutegi bat eratu zen, eta haren baitan egin 
zen aurkezpen bat Madrilen, otsailean, erakun-
deen eta sektoreko profesionalen eta enpresen 
ordezkari ugariren aurrean.  
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Online fasea: 2020ko ekaina

Online programa bat garatzea ikusle birtualent-
zat, mahai-inguruak, key notes eta hitzaldiak es-
kaintzeko, eta matchmarking birtualeko tresnak 
ere bai, ondoko datu hauek ematen dituena:

- Akreditatuak: 378 (haietatik 46 komunikabi-
deak). % 75 Europakoak, % 24 Amerikakoak. 20 
Nafarroakoak.

- 2020ko ekainaren 15etik 18ra bitartean egindako 
bilerak: 704.

- Web-orriko bisitak, 2020ko ekainaren 15etik 
26ra arte: 36.786 bisita / 8.578 saio.

Fase hibridoa: 2020ko iraila

Programa hibridoa, online-presentziala, garat-
zea ikusle presentzial nahiz birtualentzat, tartean 
eskaintzen direla mahai-inguruak, key notes eta 
hitzaldiak eta matchmarking tresna hibridoak, eta 
horrez gain, sail desberdinetan irabazleak izan di-
ren pitching proiektuen aurkezpenak eskaintzen 
dira (nazioarteko koprodukzioa, short-form se-
rieak eta pich-klip). Ekitaldi presentziala, zenbait 
jarduera online ikusteko aukera ematen zuena, 
Baluarten egin zen, 2020ko irailaren 1etik 3ra bi-
tartean.  

- Akreditatuak: 477. 20 herrialde, Espainia % 60. 
46 nafarrak.

- Ekitaldi presentzialerako Iruñera etorriak: 120 
lagun.

- 650 artikulu euskarri digital eta fisikoetan (% 60 
nazioarteko espezializatuetan, % 20 estatuko 
espezializatua, % 5 estatuko orokorra, gaine-
rakoak bertako komunikabideak). 

- Irailaren 1etik 11ra bitartean egindako bilerak: 
1.296. 

- Web-orriko bisitak, 2020ko irailaren 1etik 11ra 
arte: 25.367 bisita.

Ekitaldi hori modu egokian antolatzeko eta gau-
zatzeko, NICDOk egin zuen diseinua, sustapena 
eta antolakuntza lanak, lizitazio deialdirik gabeko 
prozedura negoziatuaren bidetik, Kontratu Publi-
koen Foru Legearen 75. artikuluan definitzen den 
moduan. Lizitazioaren xehetasunak NICDOren 
web-orrian argitaratuta daude: 

http://nicdo.es/uploads/files/2001.pdf.pdf 

Kontratua esleitu zen gehienezko lizitazio-kopurua 
330.578,5 eurokoa zela, COVID-19a agertu aurre-
tik osatutako prozesu batean. Kontratu hori CO-
VID pandemia agertu aurretik lizitatu zen, eta be-
raz, hura definitzeko jatorrizko formatuan jaso zen 
(presentziala ekainean), ondoren egokitu behar 
izan bazen ere, osasun krisiaren ondorioz. 

Zenbatekoa ondoren beheratu zen, pandemiaren 
ondorioz irismena murriztuta geratu baitzen, eta 
NICDOren eta Inside Content erakundearen ar-
tean sinatutako zerbitzu kontratuaren Eranskin 
batean jaso zen.
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Tuterako Opera Prima Jaialdia, hasiera batean 
urriaren 23tik 31ra bitartean ospatuko zena, eta 
datarik gabe atzeratu zena, azkenean bertan be-
hera geratu zen, Covid-19aren ondorioz.

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

XEDEA

Udalaren eraikin bat bertako sustapen kulturale-
rako egoitza izateko birgaitzeko proiektua eta egi-
karitza finantzatzea.

EZAUGARRIAK

2020ko ekitaldian proiektua prestatzeko lehenengo 
fasea hasi da, eta egikaritza fasea ere bai, kaltetu-
ta dagoen egitura kentzen eta forjatuak eta estalkia 
sendotzen, Murgiondo Etxean. Aurrekontua 249.623 
eurokoa da, “Arroizko Iturria kaleko 6. zenbakiko 
udal eraikinaren egoerari buruzko lehen txostenak” 
jasotzen duenaren arabera. Hitzarmen honek duen 
onura publikoko xedea oinarritzen da zuzkidura 
hori etorkizunerako egokitzeak herrian eta inguruan 
sortzen duen bultzada kulturalean.

AURREKONTUA

150.000 euro.

AZAGRAKO UDALAREKIN HITZARMENA

XEDEA

Liburutegi eta espazio eszenikoaren proiektua.

EZAUGARRIAK

Ez da gauzatu entitate onuradunak bertan behera utzi 
duelako.

AURREKONTUA

40.000 euro.

HITZARMENA CASTEL RUIZ – DES-ADARVE 
ARTE IRAUNGIKORREKO SARIKETAREKIN

XEDEA

Sariketaren web-orria hobetzea.

EZAUGARRIAK

Ez da gauzatu entitate onuradunak bertan behera utzi 
duelako.

AURREKONTUA 

1.000 euro. 

MENDABIAKO UDALAREKIN HITZARMENA

XEDEA

Herriko Kultura Etxea eta Auditorioa eraikitzeko 
proiektua.

EZAUGARRIAK

Herriko Kultura Etxea eta Auditorioa eraikitzeko proiek-
tua finantzatzea. Hitzarmen honek onura publikoko xe-
dea du; izan ere, zuzkidura hori izateak kultura sustatuko 
du herrian bertan eta inguruetan.

AURREKONTUA

101.877,52 euro.
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MILAGROKO UDALAREKIKO HITZARMENA

XEDEA

Berokuntza aldatzea kultura gunean.

EZAUGARRIAK

Herriko kultura gunearen berokuntzaren aldaketa 
finantzatzea.  Hitzarmen horrek onura publikoko 
xedea du; izan ere, instalazioak eta haien era-
ginkortasun energetikoa hobetuko dira.

AURREKONTUA

15.000 euro.

IRUÑEKO GELTOKIREKIN HITZARMENA

XEDEA

Geltoki gunearen jarduera kulturaleko programa 
(Iruñeko autobus geltoki zaharra).

EZAUGARRIAK

Geltoki gunean 2020an aurrera eramandako kul-
tura programazioa finantzatzea. Hitzarmen ho-
nek onura publikoko xedea du; izan ere, kultura 
eskaintzaren hobekuntza ekartzen du. Hain zuzen 
ere, eskaintza eskura erraza da, eta parte-hartzai-
lea, ikusgarritasuna ematen diena tokiko sorkunt-
zari lotutako artistei eta kolektiboei, eraldaketa 
sozial eta ekonomia jasangarriaren esparruan. 
Hori guztia kultura ekintzen programa baten bi-
dez, herritarren, tokiko komunitate sortzailearen 

eta jasangarritasun sozial eta ekonomikoen jar-
dunbideen arteko topagunea den espazio batean 
txertatuta.

AURREKONTUA

70.000 euro.

GENERO IKUSPEGIA

Bukaerako memorian erantsi behar da, nahitaez, 
generoari buruzko kapitulu bat, parte-hartzearen 
datuak emateko, sexuen arabera bereizita.
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PARTE-HARTZAILEAK

KOPURUA JARDUERA PARTE-HARTZAILEAK/ARTISTAK
PERTSONA ONURADUNEN KOPURUA 

(ALDE-ALDERA)
SEXUAREN ARABERA BEREIZITA

1 Arte erakusketak % 60 emakumeak
% 40 gizonak 4.360 bisitari % 50 emakumeak

% 50 gizonak

2 Bohemia geltokia % 55 emakumeak
% 45 gizonak 300 lagun % 60 emakumeak

% 40 gizonak

3 Sormen lantegi jasangarriak % 100 emakumeak dira 12 ume % 80 neskatoak
% 20 mutikoak

4 SZnatokil % 45 emakumeak
% 55 gizonak 400 lagun % 55 emakumeak

% 45 gizonak

5 Repair Kafea % 50 emakumeak
% 50 gizonak

31 erabiltzaile
500 bisitari

% 40 emakumeak
% 60 gizonak

6 Remarket % 60 emakumeak
% 40 gizonak

21 postu
800 lagun

% 60 emakumeak
% 40 gizonak

7 #mESS % 60 emakumeak
% 40 gizonak

Erakusketa: 4.000 p
enerZinema: 114 p
Escape room: 40 p

Arreglemos moda: 150 p

% 50 emakumeak
% 50 gizonak
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TAFALLAKO UDALAREKIN HITZARMENA

XEDEA

Kultura Etxearen sarbideak eta aparkalekua ho-
betzeko jarduketak hastea.

EZAUGARRIAK

Tafallako Kulturgunea 2015ean inauguratu zen, 
eta Nafarroako Antzokien Sareko partaidea da. 
Funtzionamendua egokia izan dadin, sarbideen 
arazoa konponduko duen planteamendu bat be-
har da. Hortanco kalea, Errekoletak kalearekin 
lotzen dena, oso estua da, eta Errekoletak kalea-

ren 7. zenbakian, gainera, bada eraikin bat, egin 
daitekeen edozein jarduketa nabarmen eragotzi-
ko duena. 

Horregatik, Tafallako Udalak bere hiri plangint-
zan aurreikusi du behar den lurzorua eskuratzea, 
Kulturgunearen sarbidea eta aparkalekua egin 
ahal izateko, eta aldez aurreko jarduketa bat, hain 
zuzen ere, arazoaren zati handi bat eragiten duen 
eraikin hori desjabetzea da.

AURREKONTUA 

95.000 euro.
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EGUESIBARKO UDALAREKIN HITZARMENA

XEDEA

Eguesibarko Udala 2018an hasi zen Sarrigurenen 
(Eguesibar) kultura etxe bat eraikitzeko dagozkion 
kasuko espedienteak eta sustapen lanak egiten, 
eta guztira 107.060,20 euro (BEZ barne) jaso zuen 
lehen fasea egiteko, alegia, obraren proiektua 
idazteko.

AURREKONTUA

2020ko aurrekontuan 50.000 euroko partida bat 
zegoen eraikuntza lanak jarraitzeko, baina kopuru 
hori ez zen transferitu, hitzarmenik ez baitzen si-
natu.

VIANAKO UDALAREKIN HITZARMENA

XEDEA

Vianako San Frantzisko eliza desakralizatuaren 
kultura erabileraren Plan Gidaria egitea.

EZAUGARRIAK

Esku-hartzearen irismena ezartzeko eta fase des-
berdinak planifikatzeko Plan Gidaria finantzatzea, 
aldez aurreko alderdiak baitira, herri horretako San 
Frantzisko eliza desakralizatuaren birgaitze lanei 
eta zerbitzuan jartzeari ekin aurretik. Hitzarmen ho-
nek duen onura publikoko xedea oinarritzen da zuz-
kidura hori etorkizunerako egokitzeak herrian eta 
inguruan sortzen duen bultzada kulturalean.

AURREKONTUA

15.000 euro.
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LANDARTE, KULTURA GARAIKIDEA ETA  
LANDATARTASUNA

XEDEA

Azken hamarkadetan, urbanizazio prozesu 
orokortuak errotik eraldatu du nekazaritzaren eta 
landa eremuaren egoera –eta izaera bera–, eta 
bestelako agertokia ezarri du, non landaren eta 
hiriaren arteko harremanek konnotazio berriak 
hartzen dituzten.

Ezinbestekoa da koordenatu berri horiek ulertzea, 
nekazaritza eta landa munduaren mendekotasun 
kultural historikoa iraultzen saiatuko diren estra-
tegiak bideratzeko. Baita edozein kultura proie-
ktuk, lurraldea eraldatzeko tresnatzat hartuta, 
aurrean dituen aukerak eta mugak aztertzeko ere.

EZAUGARRIAK

Landarte programa kultur proiektu batean oina-
rritzen da, Nafarroako landa ingurunean herrie-
tako jendearekin batera egiten da, tokian bizi di-
ren artisten laguntzarekin. Era horretan pizten da 
prozesu sortzaile, parte-hartzaile, berritzaile eta 
artistiko bat, kulturaren ikuspegi garaikide baten 
inguruan.

Herritarrek hasiera-hasieratik parte hartzen dute; 
horixe da proiektu horien euskarria. Laugarren 
ekitaldian, Landarte ospatzeko lelo nagusia izan 
zen “Kultura garaikidea eta landatartasuna”; 
2020ko abendura arte ekitaldiak egin ziren Na-
farroako zazpi herritan, artisten eta sortzaileen 
eskutik prozesu kulturalak aurrera eramanez he-
rritarrekin batera.

Maite Redondo eta Luca Rullo Beiren aritu ziren; 
Fermin Diez de Ultzurrun eta Santxo Rodriguez, 
Zaren; Nader Koochaki, Aranon; Nerea de Diego 
eta Komunitatea kolektiboa, Mendazan; Cabeza-
fuego, Lizoain-Arriasgoitin; Txaro Fontalba, Bi-
dankozen; eta  Cabeza de Artist kolektiboa (Patxi 
Aldunate eta Alfredo Murillo), Tulebras-Barillasen.

AURREKONTUA

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

GENERO IKUSPEGIA

Bai profil sortzaileen hautaketan, bai proiektuen 
eta parte-hartzearen kontzeptualizazioan, kon-
tuan hartu da genero ikuspegia, eta orientazio 
berdintzailea eman da.

COVID-19A

Programak hainbat atzerapen pairatu zituen, eta 
berariazko egokitzapenak egin behar izan ziren, 
baina aurreikusitako proiektu guztiak gauzatu zi-
ren, indarra zuten osasun neurriak betez. 

WEBGUNEA
www.landarte.es/eu/
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XEDEA

- Laguntzak arautzea, 40.000 biztanle baino 
gutxiago dituzten Nafarroako herrietako toki 
erakundeetan jarduera artistikoak eta kulturalak 
sustatzeko.

- Nafarroako herrietako programazio kulturala 
handitzea eta hobetzea.

- Nafarroako talde artistikoen programazioari la-
guntzea.

- Nafarroako kultura ekoizpena areagotzea eta 
hobetzea.

- Kultura jarduerak sustatzea udalerri guztietan.

AURREKONTUA

537.000 euro.
481.913,51 euro egikarituta 86 herritan.

“ARTEA ETA KULTURA 2020” PROGRAMAREN BARNEKO ARTE ETA KULTUR JARDUERAK EGITEKO NAFARROAKO TOKI ENTITATEEI DIRULAGUNTZAK EMA-
TEKO DEIALDIA

2020an, honako herri hauei eman zaie dirulaguntza kultura eta arte programazioak egiteko:

HERRIA DIRULAGUNTZA

1 ABERIN 1.373,00

2 ABLITAS 1.327,50

3 OIBAR 2.000,00

4 ALTSASU 12.707,51

5 ANDOSILLA 2.500,00

6 ANTSOAIN 12.637,50

7 AGOITZ 2.500,00

8 ARANGUREN 11.565,41

9 ARAKIL 2.000,00

10 ARBIZU 2.300,00

11 ARGUEDAS 2.500,00

12 ARTAXOA 2.300,00

13 AIEGI 2.130,00

14 AZAGRA 6.840,07

15 BARAÑAIN 12.331,25

16 BASABURUA 2.000,00

17 BAZTAN 12.265,01

18 BERASKOAIN 795,00

19 BERA 7.676,45

20 BERIAIN 3.500,00

21 BERRIOZAR 10.634,34

22 BUÑUEL 1.964,10

23 BURLATAKO PATRONATUA 11.888,75
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“ARTEA ETA KULTURA 2020” PROGRAMAREN BARNEKO ARTE ETA KULTUR JARDUERAK EGITEKO NAFARROAKO TOKI ENTITATEEI DIRULAGUNTZAK EMA-
TEKO DEIALDIA

HERRIA DIRULAGUNTZA

24 CABANILLAS 0,00

25 CAPARROSO 6.925,00

26 ZARRAKAZTELU 1.361,25

27 CASCANTE 2.900,00

28 KASEDA 1.488,30

29 CASTEJÓN 8.287,83

30 ZIZUR ZENDEA 4.509,75

31 OLTZAKO ZENDEA 4.588,87

32 CINTRUENIGO 6.470,00

33 CORELLA 4.300,00

34 CORTES 2.443,38

35 DONEZTEBE 2.300,00

36 EGUESIBAR 9.028,20

37 LIZARRA 11.310,00

38 ESTERIBAR 2.500,00

39 ETXARRI 907,50

40 ETXARRI ARANATZ 7.996,04

41 EZKAROZE 943,80

42 FALTZES 9.057,37

43 FITERO 2.500,00

44 FUNES 6.384,48

45 FUSTIÑANA 2.894,83

46 GALAR ZENDEA 5.183,20

47 GOIZUETA 2.000,00

48 UHARTE 11.599,46

HERRIA DIRULAGUNTZA

49 IGUZKITZA 771,37

50 IRURTZUN 7.590,09

51 LARRAGA 7.075,21

52 LEKUNBERRI 2.300,00

53 LERIN 7.831,25

54 LESAKA 6.529,00

55 LODOSA 8.925,46

56 LOS ARCOS 2.300,00

57 IRUNBERRI 2.300,00

58 MARTZILLA 7.547,88

59 MENDABIA 7.177,47

60 MENDIGORRIA 2.300,00

61 MILAGRO 5.627,17

62 MIRANDA ARGA 2.000,00

63 MONTEAGUDO 2.309,33

64 MORENTIN 774,40

65 NOAINGO PATRONATUA 11.295,00

66 OTSAGABIA 1.179,30

67 OLAZTI 6.933,31

68 ERRIBERRI 2.511,51

69 ORKOIEN 8.913,13

70 OTEITZA 2.000,00

71 AZKOIEN 7.343,69

72 GARES 6.454,52

73 RIBAFORADA 10.201,26
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Beste herri hauen dirulaguntzatik zati bat kendu 
zen, emandako laguntza osoa justifikatu ez 
zutelako: Aranguren, Azagra, Beraskoain, Bera, 
Berriozar, Buñuel, Zarrakaztelu, Castejón, Zizurko 
Zendea, Oltzako Zendea, Cintruénigo, Cortes, 
Eguesibar, Etxarri Aranatz, Ezkaroze, Faltzes, 
Funes, Fustiñana, Uharte, Iguzkitza, Irurtzun, 
Larraga, Lodosa, Martzilla, Mendabia, Milagro, 
Monteagudo, Otsagabia, Erriberri, Orkoien, 
Azkoien, Gares, Sesma, Tutera, Ultzama, Valtierra, 
Viana eta Zuñiga.

Cabanillasko Udalak agiri bat aurkeztu zuen, Artea 
eta Kultura 2020 dirulaguntzari uko egiten ziola 
adieraziz.

Ondoren, abenduaren 11ko 411E/2020 Ebazpenaren 
bidez, Caparrosoko Udalari 630 euro ordaintzea 
agindu zen.

GENERO IKUSPEGIA

Dirulaguntzen xedean eta helburuan jaso zen, 
oinarrien 1.3. Puntuan: “Jardueren programazioaren 
asmoa da eragin positiboa izatea emakumeen eta 
gizonen arteko berdintasunean”.

Onuradunen betebeharretan erantsi zen, 
oinarrien 10.8. puntuan: “ez da ezein euskarritan 
informazio, hizkera edo irudi sexistarik erabiliko”. 
Halaber, egiten diren dokumentuetan hizkera 
inklusiboa erabiliko da; horretarako, onuradunek 
kontsulta dezakete “Guía sobre estrategias 
de comunicación incluyente: El Género como 
prioridad” gida, helbide honetan eskuragarri:  
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-
F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/
GUIADECOMUNICACION1213.pdf

“ARTEA ETA KULTURA 2020” PROGRAMAREN BARNEKO ARTE ETA KULTUR JARDUERAK EGITEKO NAFARROAKO TOKI ENTITATEEI DIRULAGUNTZAK EMA-
TEKO DEIALDIA

HERRIA DIRULAGUNTZA

74 SAN ADRIÁN 10.716,25

75 ZANGOZA 11.686,26

76 SARTAGUDA 7.831,25

77 SESMA 836,00

78 TAFALLA 10.425,00

79 CASTEL RUIZ TUTERA 15.430,73

80 ULTZAMA 2.703,51

81 VALTIERRA 6.563,25

82 VIANA 10.780,02

83 ALESBES 2.500,00

84 ATARRABIA 13.743,76

85 ZIZUR 11.752,50

86 ZUÑIGA 1.139,53

GUZTIRA 481.913,51
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XEDEA

Laguntza ematea udalek arte eszenikoen eta mu-
sikalen arloan egiten duten programaziorako, pu-
blikoekin bitartekaritza egiteko jardueretarako, 
egoitzetarako eta artista elkartuen beste ekintza 
batzuetarako, arte eszenikoen eta musikaren arloko 
profesionalak kontratatuta, Foru Komunitateko uda-
len titulartasunekoak diren barruko agertokietarako.

HELBURUA

• Nafarroako herrietako programazio kulturala 
handitzea eta hobetzea.

• Nafarroako talde artistikoen programazioari la-
guntzea.

• Nafarroako kultura ekoizpena areagotzea eta 
hobetzea.

• Publikoarekiko bitartekaritza jarduerak sustat-
zea.

• Egoitza proiektu gehiago egitea.

AURREKONTUA 

672.000 euro:
- A kategoria: 90.000 euro.
- B kategoria: 440.000 euro.
- C kategoria: 142.000 euro.

Ondoko laguntza hauek eman ziren:

A kategoria:
- Aurrekontua: 90.000 euro.
- Egikaritua: 87.667,85 euro.

B kategoria:
- Aurrekontua: 440.000 euro.
- Beteta: 420.982,08 euro.

NAFARROAKO UDALEI DIRULAGUNTZAK EMATEKO DEIALDIA, FORU KOMUNITATEKO UDAL AGERTOKIETAN 2020. URTEAN ARTE ESZENIKO ETA MUSIKAL 
PROFESIONALEN PROGRAMAZIOA BULTZATZEKO: UDAL PLATEA LOCAL

B KATEGORIA

ALTSASU 31.732,34

ANTSOAIN 28.133,83

ARANGUREN 30.587,36

AZAGRA 16.807,99

BURLATA 20.364,31

CINTRUÉNIGO 22.795,17

LIZARRA 23.881,04

ETXARRI ARANATZ 18.565,06

LODOSA 31.159,85

NOAIN 30.342,01

AZKOIEN 12.883,41

RIBAFORADA 29.605,95

SAN ADRIAN 22.865,28

ZANGOZA 31.159,85

TAFALLA 10.888,88

ATARRABIA 31.321,28

ZIZUR NAGUSIA 27.888,47

A KATEGORIA

CASTEL RUIZ TOKIKO ENPRESA-ERAKUNDE PUBLIKOA 87.667,85 
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C kategoria:
- Aurrekontua: 142.000 euro.
- Beteta: 125.998,35 euro.

GENERO IKUSPEGIA

Dirulaguntzen xedean eta helburuan honako hau jaso 
zen:

“1.4. Jardueren programazioaren asmoa da eragin po-
sitiboa izatea emakumeen eta gizonen arteko berdinta-
sunean”.

Onuradunen betebeharretan jaso zen: “10.8. Ez era-
biltzea inolako euskarritan, ez publizitatean ez informa-
zioan, hizkera edo irudi sexistarik. Halaber, egiten diren 
dokumentuetan hizkera inklusiboa erabiliko da; horre-
tarako, onuradunek kontsulta dezakete “Guía sobre es-
trategias de comunicación incluyente: El Género como 
prioridad” gida, helbide honetan eskuragarri:  http://
www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-
468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMU-
NICACION1213.pdf

NAFARROAKO UDALEI DIRULAGUNTZAK EMATEKO DEIALDIA, FORU KOMUNITATEKO UDAL AGERTOKIETAN 2020. URTEAN ARTE ESZENIKO ETA MUSIKAL 
PROFESIONALEN PROGRAMAZIOA BULTZATZEKO: UDAL PLATEA LOCAL

C KATEGORIA

AGOITZ 2.765,97

BERA 10.530,85

BERIAIN 4.279,77

BERRIOBEITI 8.711,35

CASTEJÓN 13.499,22

UHARTE 14.523,04

IRURTZUN 13.875,17

LESAKA 10.843,10

LOS ARCOS 8.417,02

OLAZTI 13.038,98

VALTIERRA 11.006,91

VIANA 14.506,97

Ez zuten justifikatu dirulaguntzaren % 100 udal hauek: Agoitz, Azagra, Bera, Beriain, Berriobeiti, Cas-
tejon, Cintruenigo, Uharte, Irurtzun, Olazti, Azkoien, San Adrián, Tafalla, Tutera, Valtierra eta Atarrabia.
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XEDEA

Nafarrek eta bisitariek udan kultura eskaintza 
erakargarria izatea. 

Gainera, sektore artistikoari laguntzen dio, eta, 
horrenbestez, sustatzeaz gain, foru komunitateko 
musikaren, arte eszenikoen (zehazki, dantzaren) 
eta arte plastikoen hedapena indartu nahi du.

EZAUGARRIAK

Kultura lurraldean zabaltzeko programa da, ze-
hazki, 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.

Hona hemen 35 herrien zerrenda: Altsasu, Agoitz, 
Arguedas, Artaxoa, Bera, Corella, Donamaria, Eli-
zondo, Lizarra, Etxarri Aranatz (Olaztira lekualda-
tua), Fitero, Garralda, Izaba, Leitza, Lekunberri, 
Lizaso, Lodosa, Los Arcos, Martzilla, Mendigorria, 
Olibako monasterioa (Pitillasera lekualdatua), 
Irantzuko monasterioa, Leireko monasterioa, Ot-
sagabia, Orreaga, Gares, Ribaforada, Erronkari, 
Zangoza, San Adrian, Tafalla, Tutera, Uxue, Viana 
eta Zugarramurdi.

2020ko uztailaren 18an hasi eta irailaren 13ra arte 
(ostegunetik igandera).

Urte honetan 25. urteurreneko edizioa izan da: 
1996-2020.

Nafarroako Gobernuak ezarritako neurriak eta 
mugak errespetatuz egin da, Covid-19aren on-
doriozko osasun alarmagatik (edukieraren % 75 
kanpoaldeko guneetan, gehienez 200 lagun; bar-
neko guneetan % 75eko edukiera, gehienez 80 
lagun).

KULTUR 2020
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AURREKONTUA

250.000 euro.

Atalka banatuta:

KULTUR 2020

Programazioa - taldeen ordainsaria 118.950,61

Baliabide teknikoak –betearazpena 77.857,80

Publizitatea/Komunikazioa 39.429,30

Erakusketak 9.951,73

GASTUA 246.189,44

PARTE HARTZAILEAK

7.675 entzule.

WEBGUNEA

www.culturanavarra.es/es/kultur-2020
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3.5 NAFARROAKO ARTE ESZENIKOAK 
 ETA MUSIKALAK SUSTATZEKO PLANA

XEDEA

Arte eszenikoen eta musikalen arloan, zuzeneko 
ikuskizun berriak, kalekoak nahiz aretokoak, ekoi-
zteko proiektuetarako laguntzak arautzea, Nafa-
rroako Foru Komunitateko enpresek eta profesio-
nalek egiten badituzte.

HELBURUA

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

Deialdi honen xedea da Nafarroako arte eszeni-
koen sektorearen profesionalen sarea bultzatzea.

GENERO EKINTZAK ETA NEURRIAK

Oinarrietan: Gai hau landu da 12.11 eta 12.12 oina-
rrietan.

12.11 art. 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 (emakumezko eta gizonezko langileen 
kopurua), zuzendaritza taldea, talde artistikoa 
eta kudeaketa taldea osatzen duten pertsonen 
banaketa sexuen arabera.  

12.12 art. Ez erabiltzea inolako euskarritan, ez pu-
blizitatean ez informazioan, hizkera edo irudi sexis-
tarik. Halaber, egiten diren dokumentuetan hizkera 
inklusiboa erabiliko da; horretarako, onuradunek 
kontsulta dezakete “Guía sobre estrategias de co-
municación incluyente: El Género como prioridad” 
gida, helbide honetan eskuragarri: http://www.
navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-
8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNI-
CACION1213.pdf

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

AURREKONTUA 

292.000 euro.

Esleitua: 287.535,48 euro.

ENTITATEA PROIEKTUA EMANDAKO ZENBATEKOA AURREKONTU ONARTUA ZENBATEKO ORDAINDUA

Iluna Ekoizpenak Garaituak 12.541,86 31.354,86 12.541,86

Tdiferencia S.Coop Juana Inesen labirintoa 26.180,00 37.400,00 26.180,00

Raúl Madinabeitia Management y Producción SL Lurraren amaierako bideak 12.000,00 20.300,00 12.000,00

Atikus Antzerkia Romeo maskaraduna 15.295,00 21.850,00 15.295,00

Producciones Maestras Eguneroko gezurrak 30.000,00 37.500,00 30.000,00

La Caja Flotante Beautiful stranger 19.004,00 23.789,00 19.004,00

Led Silhouete SL Ahurra eta ganbila 14.000,00 32.050,00 14.000,00

Suakai Música SL Argiak, musika, ekintza! 30.000,00 49.352,27 30.000,00

Nova Lux Ensemble Munduan 15.000,00 34.800,00 13.267,19

David Lainez Oihal zatiak 27.518,40 42.298,40 27.518,40

Acrónica Producciones SL. Joan-etorriak 30.000,00 39.800,00 29.381,91

Estefanía De Paz EO! 23.200,00 29.000,00 23.200,00

Carmen Larraz Elorriaga Electrical Body 28.800,00 54.300,00 26.686,38

Maider Lekunberri Zunzarren Eulien dantza 8.460,74 12.000,00 8.460,74
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XEDEA

Arte eszeniko eta musikalak eta kalitatezko arte 
eskaintza bat, askotarikoa, berritzailea eta herri-
tar guztientzako interesgarria sustatzea. 

LAGUNTZA IKUSLE GAZTEEI

Oinarrien 8.3.d) atalean ikusle gazteentzako la-
guntza jasotzen da, horretarako puntuazioa ema-
nez proiektuen balorazioan ikusle berrien, eta 
batez ere gazteen, heziketa eta haiekiko bitarte-
karitza ekintzak planteatzen dituzten proiektuei.

GENERO IKUSPEGIA

Dirulaguntza arautzen duten oinarriek hizkera 
inklusiboa erabiltzen dute. Oinarrien 8.2.3.b) ata-
lean genero arteko berdintasuna sustatzen dute, 
horretarako puntuazioa emanez proiektuen balo-
razioan emakumeen laguntza edo/eta parte-hart-
ze profesionala beren helburuetan eta ekintzetan 
jasotzen duten proiektuei. 

Oinarrien 11.11. apartatuan, onuradunen baldintza 
gisa ezartzen da ebaluaziorako txosten bat aur-
keztea proiektuaren amaieran, eta bertan adie-

raztea masa soziala osatzen duten pertsonen 
sexu banaketa (bazkide gizonezkoak eta emaku-
mezkoak), enpresaren zuzendaritza taldea, talde 
artistikoa eta kudeaketa taldea osatzen duten 
pertsonak.

Oinarrien 12.12. apartatuan jasotzen da entitate 
onuradunen betebehar gisa ez erabiltzea inolako 
euskarritan, ez publizitatean ez informazioan, hi-
zkera edo irudi sexistarik, eta hizkera inklusiboa 
erabiltzea.

Proiektu bakar batek ere ez du berariazko ekintza-
rik aurkeztu.

COVID-19A 

Oinarrien 1.4. puntuan adierazten da dirulagunt-
zaren asmoa dela eragin positiboa sortzea Nafa-
rroako kulturgintzako eragileetan, COVID-19aren 
pandemiak ekarri duen krisiaren aurrean lagunt-
zeko.

Oinarrien 8.2.1.d) apartatuan helburu horri la-
guntzeko jasotzen du proiektuen balorazioan 
onestea etortzeko erraztasuna, garbitasuna eta 
lagun arteko aldea gordetzeko neurriak proposat-
zen dituztenak.

ARTEM  JAIALDIA 2020
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ARTEM  JAIALDIA 2020

AURREKONTUA

45.000 euro.

Esleitua: 45.000 euro 5 proiekturentzat, dirula-
guntza 6 proiektuk eskatu zutela (Jesús Arnedok 
aurkeztutakoak ez zuen laguntzarik hartu, 8.2. 
oinarrian eskatutako gutxieneko puntuaziora ez 
baitzen iritsi).

ENTITATEA EMANDAKO ZENBATEKOA AURREKONTU ONARTUA ZENBATEKO ORDAINDUA

Tdiferencia, S.Coop. 6.108,00 31.383,00 6.108,00

Carmen Larraz Elorriaga 14.900,00 29.300,00 14.279,89

Nova Lux Ensemble SLU 15.000,00 38.899,75 12.925,34

La Nave Producciones Teatrales SL 4.600,00 13.800,00 4.600,00

Imaginascene Eventos y Comunicación, S.L. 4.392,00 12.352,00 4.392,00



KULTUR 
EKINTZA 
ZERBITZUA

3.5 NAFARROAKO ARTE ESZENIKOAK 
 ETA MUSIKALAK SUSTATZEKO PLANA

XEDEA

Banakako ebaluazioaren araubidean arautzea 
arte eszenikoetako eta musikaletako artisten eta 
enpresen mugikortasuna sustatzeko laguntzak, 
beren ekoizpenak Nafarroatik kanpo kontratatzea 
errazteko.

HELBURUA

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

GENERO EKINTZAK ETA NEURRIAK

Ez dago deus ere.

AURREKONTUA

15.000 euro.

Esleitua: 8.398,61 euro.

ARTEM EX PORTA: ARTE ESZENIKO ETA MUSIKALETAKO PROFESIONALENTZAKO LAGUNTZAK 2020AN BIRAK EGITEKO

ENTITATEA PROIEKTUA
EMANDAKO

ZENBATEKOA
AURREKONTU

ONARTUA
ZENBATEKO
ORDAINDUA

Suakai Música SL MUSIKA BAZTER GUZTIETAN 3.000,00 8.733,93 3.000,00

Producciones Maestras Martinaren parke fantastikoa 3.000,00 5.000,00 2.398,61

Led Silhouette SL WILD TREET eta CREEPY CRAWLY 3.000,00 10.998,60 3.000,00

Iluna Ekoizpenak Garaituak 2.917,40 5.304,30 0,00



KULTUR 
EKINTZA 
ZERBITZUA

3.5 NAFARROAKO ARTE ESZENIKOAK 
 ETA MUSIKALAK SUSTATZEKO PLANA

XEDEA

Elkarteek arte eszenikoen eta musikalen arloan egiten 
dituzten proiektuak ekoizteko eta/edo programatzeko 
laguntzak arautzea. Lagundutako proiektuek sozialak 
eta inklusiboak izan behar dute, Nafarroako kultura 
ondarearen gizarte sarea sortzen, mantentzen eta sus-
tatzen lagundu behar dute, eta biztanleria osoa aintzat 
hartu.

HELBURUA

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

GENERO EKINTZAK ETA NEURRIAK

Oinarrietan: Oinarrietan tratatzen da gai hau. 11.12 eta 
11.13. artikuluak. 

11.12. artikulua: Entitateak ebaluazio txosten bat aur-
keztu beharko du proiektua amaituta. Txosten horretan 
honako hauek adieraziko dira:

Proiektuaren alderdiak noraino bete diren, eskaera-
rekin batera aurkeztutako deskripzio-memoria jaso-
takoarekin alderatuta. Berariaz zehaztuta proposatu-
tako adierazleak.

Entitatearen masa soziala (emakumezko eta gizo-
nezko bazkideen kopurua), zuzendaritza taldea, talde 
artistikoa eta kudeaketa taldea osatzen duten pertso-
nen banaketa sexuen arabera.

11.13. artikulua: Deialdi honen dirulaguntzaren xede-
ko jarduerek, bai eta horien zabalkundeak ere, aintzat 
hartu behar dituzte Nafarroako Berdintasunerako Ins-
titutuak generoaren aldetik baztertzailea ez den hizke-
rari buruz argitaratutako gomendioak.

50.000 EUROTIK BEHEITIKO AURREKONTUA DUTEN ARTE ESZENIKO ETA MUSIKALETAKO  PROIEKTUETARAKO DIRULAGUNTZEN 
DEIALDIA 2020 (ARTEM -50K)



KULTUR 
EKINTZA 
ZERBITZUA

3.5 NAFARROAKO ARTE ESZENIKOAK 
 ETA MUSIKALAK SUSTATZEKO PLANA

AURREKONTUA: 200.000 euro. Esleitua: 162.400,17 euro.

50.000 EUROTIK BEHEITIKO AURREKONTUA DUTEN ARTE ESZENIKO ETA MUSIKALETAKO  PROIEKTUETARAKO DIRULAGUNTZEN 
DEIALDIA 2020 (ARTEM -50K)

ENTITATEA PROIEKTUA EMANDAKO 
ZENBATEKOA

AURREKONTU 
ONARTUA

ZENBATEKO 
ORDAINDUA

Musika Garaikidea Elkartea. Garaikideak NAK®EVOLUCIÓN 15.000,00 40.000,00 15.000,00

E7.2 Elkartea “After Cage” musika esperimentaziorako jaialdia 15.000,00 37.900,00 15.000,00

Irantzuko Lurrak Turismo Elkartea Antzerki, magia eta musika parte-hartzailea guztiontzat Irant-
zuko Lurretan 14.777,96 32.126,00 14.777,96

Gautxoriak Elkartea BeltzaWeekend 2.800,00 14.060,00 467,81

San Jose abesbatza Tuvayhun, Beatitudes for a Wounded World (2018) - Kim André 
Arnesen 10.794,93 21.589,87 10.794,93

Nueva Babel elkartea Joaquín Gaztambide berriro aurkituz 15.000,00 30.000,00 15.000,00

Iruñeko Sinfonietta elkartea Denbora 12.778,34 33.627,28 12.778,34

Ultzama 2013 fundazioa Orgi Kulturala 15.000,00 25.160,00 15.000,00

Nafarroako Dantzarien Biltzarra Dantzarien Topaketak 3.647,00 5.212,00 3.647,00

Diego Gomez musika elkartea XIII. Diego Gómez Organo Zikloa 3.159,01 6.390,20 3.008,38

Defines Antzerki eta Kultura Elkartea La historia en femenino 14.000,00 27.650,00 13.087,37

El Barranco de Fitero Kultura Elkartea Barranco Fest 2020 IX. Ekitaldia 14.000,00 25.108,30 875,96

Nafarroako Organoen Lagunen Elkartea Bfabemi.org 12.470,00 25.554,00 12.470,00

Musikaren Adiskideak Elkartea Plektro musika guztientzat 5.438,10 15.059,81 5.438,10

Nafarroako Musika Banden Federazioa Nafarroako Musika Banden Federazioaren jarduerak 7.675,00 26.093,00 2.256,31

Nafarroako Ostalaritzako Enpresaburuen Elkartea Nafarroa, jaten da eta entzuten da 14.481,00 20.681,00 2.115,15

Nafar Ateneoa Elkartea Nafar Ateneoaren Arte Eszenikoak eta Musikalak / Nafar Ate-
neoa 2020 (ARTEM -50K) 11.093,40 20.266,03 11.093,40

Gospel Elkartea Bizi Gospela 9.589,46 15.178,00 9.589,46

Dantza Elkartea Bhalabasa Diadromí- bidaia munduan barna dantzaren bidez 1.637,40 3.274,80 0



KULTUR 
EKINTZA 
ZERBITZUA

3.5 NAFARROAKO ARTE ESZENIKOAK 
 ETA MUSIKALAK SUSTATZEKO PLANA

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.

GENERO EKINTZAK ETA NEURRIAK 

Oinarrietan: Gai hau landu da 11.12 eta 11.13 oina-
rrietan.

11.12 artikulua: Entitateak ebaluazio txosten bat 
aurkeztu behar du proiektua amaituta. Txosten 
horretan honako hauek adieraziko dira:

Proiektuaren alderdiak noraino bete diren, eskae-
rarekin batera aurkeztutako deskripzio-memoria 
jasotakoarekin alderatuta. Berariaz aipatuko dira 
proiektuko adierazleak.

Entitatearen masa soziala (emakumezko eta gizo-
nezko bazkideen kopurua), zuzendaritza taldea, 
talde artistikoa eta kudeaketa taldea osatzen du-
ten pertsonen banaketa sexuen arabera .

11.13. artikulua: Deialdi honen dirulaguntzaren 
xedeko jarduerek, bai eta horien zabalkundeak 
ere, aintzat hartu beharko dituzte Nafarroako Ber-
dintasunerako Institutuak generoaren aldetik ba-
ztertzailea ez den hizkerari buruz argitaratutako 
gomendioa.

50.000 EUROTIK GOITIKO AURREKONTUA DUTEN ARTE ESZENIKO ETA MUSIKALETAKO PROIEKTUETARAKO DIRULAGUNTZEN
DEIALDIA 2020 (ARTEM +50 K)



KULTUR 
EKINTZA 
ZERBITZUA

3.5 NAFARROAKO ARTE ESZENIKOAK 
 ETA MUSIKALAK SUSTATZEKO PLANA

AURREKONTUA

657.000 euro. 

Esleitua: 470.569,09 euro.

50.000 EUROTIK GOITIKO AURREKONTUA DUTEN ARTE ESZENIKO ETA MUSIKALETAKO PROIEKTUETARAKO DIRULAGUNTZEN
DEIALDIA 2020 (ARTEM +50 K)

ENTITATEA PROIEKTUA EMANDAKO ZENBATEKOA AURREKONTU ONARTUA ZENBATEKO ORDAINDUA

Iruñeko Ganbera Abesbatza Iruñeko Ganbera Abesbatza elkartearen programazio artisti-
koa (2019/2020 denboraldia) 80.000,00 180.821,00 80.000,00

ATENA fundazioa ATENA konpainia artistikoa 64.000,00 96.033,00 64.000,00

Santaspascuas Elkartea Santaspascuas Jaialdia 2019-20 60.000,00 153.102,09 60.000,00

Iruña Re-classics Elkartea Iruña Reclassics 2020 Nazioarteko Jaialdia 36.600,00 123.569,00 30.203,22

Radio Cierzo irrati elkartea Soinu Estazioak 2020 36.550,00 98.650,00 15.829,87

Nafarroako Ganbera Opera elkartea Nafarroako Ganbera Operaren IX. Opera Denboraldia 80.000,00 168.991,96 80.000,00

Nafarroako Ganbera Abesbatza Encantando 19/20 60.536,00 77.814,00 60.536,00

Operaren Lagunen Gayarre Elkartea Lirika guztiontzat: AGAO soziala, hedapena eta prestakuntza 80.000,00 103.878,43 80.000,00

Euskal Herriko Txistulari Elkartea Nafarroa Txistuz 2020 58.400,00 73.000,00 0,00



KULTUR 
EKINTZA 
ZERBITZUA

3.5 NAFARROAKO ARTE ESZENIKOAK 
 ETA MUSIKALAK SUSTATZEKO PLANA

XEDEA

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

NAE

- Nafarroako Antzerki Eskolak aktoreak prestat-
zen ditu, eta proiektu artistikoak sortzen eta 
zuzentzen. 

- Sortze prozesuak erakusten ditu.

- Nafarroako Antzerki Eskolak bere jardueraren oi-
narrian du aktore gazteen prestakuntza. 

- Egoera ahuleko kolektiboekin ekintzak ere egi-
ten ditu.

GENERO EKINTZA ETA NEURRIAK

Ez dira adierazi.

AURREKONTUA

265.000 euro.

GENERO IKUSPEGIA

Betebehar klausulak:  Entitatearen masa soziala, 
zuzendaritza taldea, talde artistikoa, kudeaketa 
eta irakasle taldea eta ikasle taldea osatzen du-
ten pertsonak sexuaren arabera banatuta adie-
razi behar dira memorian, baita adierazle hauek 
ere: 

Prestakuntza ekintzen kopurua, ekint-
za horietan parte hartu duten ikas-
leen kopurua, programatutako ziklo 

kopurua, programazioan parte hartu 
duten konpainia profesionalen kopurua, 
programazioan parte hartu duten Nafa-
rroako konpainia profesionalen kopurua, 
programatutako ikuskizun kopurua, pro-
gramatutako Nafarroako ikuskizunen 
kopurua, ikusle kopurua.

NAFARROAKO ANTZERKI ESKOLAREKIKO HITZARMENA 2020

WEBGUNEA

www.laescueladeteatro.com/
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EKINTZA 
ZERBITZUA

3.5 NAFARROAKO ARTE ESZENIKOAK 
 ETA MUSIKALAK SUSTATZEKO PLANA

XEDEA

Nafarroako Abesbatzen Federazioaren jardueren 
ondoriozko funtzionamendu gastuak finantzat-
zea. Komunitatean abesbatzen jarduera bultzat-
zen 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

65.000 euro.

GENERO IKUSPEGIA

Betebehar klausulak: Entitatearen masa soziala, 
zuzendaritza taldea, talde artistikoa, kudeaketa 
eta irakaskuntza taldea eta ikasle taldea osatzen 
duten pertsonak sexuaren arabera banatuta adie-
razi behar dira memorian, baita adierazle hauek 
ere:

Prestakuntza ekintzen kopurua, ekint-
za horietan parte hartu duten ikas-

leen kopurua, programatutako ziklo 
kopurua, programazioan parte hartu 
duten konpainia profesionalen kopurua, 
programazioan parte hartu duten Nafa-
rroako konpainia profesionalen kopurua, 
programatutako ikuskizun kopurua, pro-
gramatutako Nafarroako ikuskizunen 
kopurua, ikusle kopurua.

NAFARROAKO ABESBATZEN FEDERAZIOAREKIKO HITZARMENA 2020

WEBGUNEA

www.federaciondecoros.com



KULTUR 
EKINTZA 
ZERBITZUA

3.5 NAFARROAKO ARTE ESZENIKOAK 
 ETA MUSIKALAK SUSTATZEKO PLANA

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 arte eszenikoetako eta 
ikus-entzunezko arteetako profesionalaren irudia, 
haren prestakuntza, eta proiektu profesionaletan 
duen partaidetza sustatzea, bai tokiko eremuan, 
bai estatuan, bai nazioartean, sektorearen intere-
sak defendatzeko eta ordezkatzeko elkarteen jar-
dunaren bidez, 2019ko abenduaren 1etik 2020ko 
azaroaren 30era bitartean.

Beste deialdi berri bat da, arte eszenikoen eta 
ikus-entzunezkoen arloko profesionalen elkarte 
egiturak sustatzeko. Bigarren edizio honetan bi 
eskaera aurkeztu dira.

AURREKONTUA

40.000 euro.

Esleitua: 

Egina:

COVID-19 

Deialdiaren oinarrietan gastu diruz lagungarritzat 
onartzen dira honako hauek: “Osasun agintariek 
nahitaezkoak direla agindu dutela-eta, lagunt-
za hartu duen proiektuan ari diren profesionalek 
erabili beharreko babes ekipamenduak erosteko 
gastuak”.

NAPAR Elkartearen jardueren egutegia muga-
tu behar izan zen, COVID-19arengatik, eta onar-
tutako aurrekontua murriztu zen. Ondorioz, 
emandako laguntzaren portzentajea mantendu 
zen, baina jasotako kopurua txikiagoa izan zen 
(11.782,71 €).

ARTE ESZENIKO ETA IKUS-ENTZUNEZKOEN PROFESIONALEN ELKARTEENDAKO DIRULAGUNTZEN DEIALDIA 2020

Erakundea Emandako laguntza

NAPAR 20.364,74 euro 

CLAVNA 19.635,26 euro

Erakundea Emandako laguntza

NAPAR 11.782,71€ (onartutako aurrekontuaren % 47,65)

CLAVNA Ukatua/ ebazteko dago erakunde onuradunak jarritako gora jotzeko errekurtsoa



KULTUR 
EKINTZA 
ZERBITZUA

3.5 NAFARROAKO ARTE ESZENIKOAK 
 ETA MUSIKALAK SUSTATZEKO PLANA

XEDEA

Hitzarmena Nafarroako kudeatzaile publikoen 
elkarteari dirulaguntza izenduna emateko, 
2020an elkarteko profesionalen lanbide-pres-
takuntza espezializatua lortzeko jarduera progra-
ma finantza dezan. 

2020an, aurkeztutako planak honako jarduera 
hauek jaso zituen:

- 1. EKINTZA: Nafarroa Kultura, Nafarroa eta 
2030 Agenda Kultura Kudeaketaren IV. Kongre-
sua – 2020ko urriaren 1ean eta 2an Iruñeko Pla-
netarioan.

- 2. EKINTZA: Datuen babesari buruzko Ikasge-
la Irekia –2020ko otsailaren 26an Kondestable 
jauregian.

- 3. EKINTZA: Trukeak eta topaketak aditu eta 
profesionalekin Logroñon (Kowledge Manage-
ment).

- 4. EKINTZA: Sektorearen diagnostikoa prestat-
zea.

- 5. EKINTZA: Kanpo prestakuntza bazkideentzat.

HELBURUA

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 2020 kultura kudeatzaileen elkarte pro-
fesionala da.

AURREKONTUA 

30.000 euro.

HITZARMENA NAFARROAKO KULTURA KUDEATZAILEEN ELKARTE PROFESIONALAREKIN 2020

WEBGUNEA

https://gestionculturana.org/
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3.5 NAFARROAKO ARTE ESZENIKOAK 
 ETA MUSIKALAK SUSTATZEKO PLANA

XEDEA

Laguntzaren xedea da erakunde horrek, aurkez-
tutako proiektuaren arabera, 2020rako jardue-
ra-programa betetzearen ondorioz sortutako 
funtzionamendu gastuak finantzatzea. Hitzar-
menaren helburua onura publikokoa da, Iruñeko 
Orfeoiak abesbatza musika sustatzen baitu ko-
munitate honetan, bai hedatuz, bai ahots berriak 
prestatuz.

GENERO IKUSPEGIA

Dirulaguntza arautzen duten oinarriek hizkera 
inklusiboa erabiltzen dute.

AURREKONTUA

295.000 euro.

Esleitua: 267.218,52 euro ordainduak.

IRUÑEKO ORFEOIA 2020
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3.5 NAFARROAKO ARTE ESZENIKOAK 
 ETA MUSIKALAK SUSTATZEKO PLANA

Nafarroako Antzokien Sarearen helburua da arte 
eszenikoen eskaintza profesionala, joria eta ka-
litatekoa eskaintzea, iraunkortasunez, elkarteko 
kide diren toki erakundeen barneko espazio esze-
nikoetan.

2020an, Kultura Zuzendaritza Nagusia-Vianako 
Printzea Erakundearen eta Nafarroako Antzoki 
Sarearen arteko lankidetza hitzarmena urteroko 
hitzarmen izenduna izatera igaro da, eta hitzar-
men bakarrean bateratu dira Nafarroako Antzo-
kien Sarea eta Arte Eszenikoen Zirkuitua.

Nafarroako Arte Eszenikoen Zirkuitua Nafarroako 
Antzokien Sarearen programa espezifiko bat da, 
Kultura Zuzendaritza Nagusia-Vianako Printzea 
Erakundearekin lankidetzan; antzerki eta dantza 
konpainia profesionalek ekoitzitako ikuskizunen 
katalogo bat da, Nafarroako Antzokien Sareko 
kide diren udal espazio eszenikoetara zabaltzen 
dena.

XEDEA

- Nafarroako Antzokien Sarearen helburua da 
arte eszenikoen eskaintza profesionala, joria eta 
kalitatekoa eskaintzea, iraunkortasunez, elkar-
teko kide diren toki erakundeen barneko espazio 
eszenikoetan.

- Kideen baliabideak optimizatzea koordinazio 
eta lankidetza prozesuen bidez.

- Nafarroako Gobernuko Kultura Departamentua-
rekiko lankidetza sustatzea, tokiko erakundeek 
harekin partekatzen baitituzte arte eszenikoen 
arloko eskumenak.

- Arte eszenikoen ikusle berriak sortzea, prestat-
zea eta atxikitzea.

AURREKONTUA 2019

Nafarroako Antzokien Sarearen aurrekontua: 
70.000 euro.

Zirkuituaren aurrerkontua: 125.000 euro.

AURREKONTUA 2020

Nafarroako Antzokien Sarearen aurrekontua (bar-
ne da Arte Eszenikoen Zirkuituaren aurrekontua):  
210.000 euro.

ANTZOKIEN SAREA ELKARTEAREKIKO HITZARMENA 2020RAKO, KULTURA ZUZENDARITZA NAGUSIA-VIANAKO PRINTZEA ERAKUNDEAREKIN DITUEN 
INTERES KOMUNEKO PROIEKTUAK GAUZATZEKO GASTUAK ETA NAFARROAKO ANTZOKIEN SAREKO ZIRKUITUARI DAGOZKION JARDUERA GASTUAK 
FINANTZATZEKO.

WEBGUNEA

http://redteatrosnavarra.com/es/circuito/
presentacion-circuito
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EKINTZA 
ZERBITZUA

3.5 NAFARROAKO ARTE ESZENIKOAK 
 ETA MUSIKALAK SUSTATZEKO PLANA

XEDEA

Ikuskizuna 2021erako, Done Jakue urtea izanik, 
berreskuratzeko proiektu integralaren gastuak fi-
nantzatzea.

Hitzarmen honen helburua onura publikokoa da, 
Ondare Immateriala sustatzen baitu, bere jardue-
rarekin, Obanosko Misterioa Fundazioak.

EZAUGARRIAK

Obanosko Misterioa formatu handiko antzezpe-
na da, erlijiosoa (auto sakramental baten antze-
koa). 1965ean egin zen aurrenekoz eta Obanosko 
Foruen plazan antzezten da, 2000tik aurrera bi 
urtetik behin, urte bikoitietan.

Zortzi egunez jarraian antzezten da, emankizun 
berdin-berdinetan, larunbatetik larunbatera, 
Done Jakue egunaren (uztailak 25) aste osoan. 

“Obanosko Misterioa Fundazioak” antolatzen du, 
eta antzezpenean 300-400 lagunek parte hart-
zen dute, gehienak herriko bizilagunak, eta bakan 
batzuk antzezle profesionalak edo amateurrak, 
multzo handiarekin bat egiten dutenak, pertso-
naia nagusiak irudikatzeko. 

Gainera, zaldizkoak eta dantzariak ere agertzen 
dira, berariaz ikuskizunari laguntza ematen dio-
tenak.

GENERO EKINTZA ETA NEURRIAK

Ez da ageri (hitzartutakoa proiektuaren idazte 
hutsa zen).

AURREKONTUA

10.000 euro.

ERABILITAKOA 
  
10.000 euro.

HITZARMENA OBANOSKO MISTERIOA FUNDAZIOAREKIN 

WEBGUNEA

Ez du halakorik.
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Erriberriko Antzerki Jaialdia Kultura Zuzenda-
ritza Nagusia-Vianako Printzea Erakundeak eta 
Baluarte Fundazioak antolatzen duten programa 
propioa da, helburua duena Nafarroako, estatuko 
eta nazioarteko erakusleihoa izatea, Erriberriko 
Errege Jauregiak eskaintzen duen leku ezin ede-
rragoan.  Antzerki klasikoko jaialdi modura jaio 
zen, eta eraldatu egin da, beste garai batzuei eta 
arte eszenikoen proposamen garaikideei atea za-
balduz, eta orobat nazioarteko lanei eta diziplina 
berriei ere, esaterako musika eta dantzari.

XEDEA

- Kalitateko antzerkia zabaltzen laguntzea. 

- Antzerki klasiko berrituari laguntzea, eta jarrera 
irekia izatea garaikideagoak diren nazioarteko 
bertze proposamen eszeniko batzuei dagokie-
nez.

- 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 
diziplina 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 klasikoa 
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. 

Urte honetan zuzendari gonbidatua Antonio Si-
mon da. Jaialdian Zuzendari gisa parte hartu du 
Esperando a Godot lanarekin, eta tailer bat ere 
eman du: “Antzezpena eta zuzendaritza: antze-
zpena eszenaratzearen motorra”, eta topaketa 
bat izan zuen sortzaileekin eta prentsa espeziali-
zatuarekin. 

Askotariko antzerki programazioari, zeina zenbait 
agertokitan garatzen baita (La Cava, Erriberriko 
Kultura Etxea eta Tafalla Kulturgunea), beste dizi-
plina batzuk gehitzen zaizkio; musika eta dantza, 
besteak beste. 

21. edizioa, uztailaren 17tik abuztuaren 2ra bitarte.

Ikusle kopurua eta edukiera murrizketa: 2.328.
La Cava ohiko edukiera 392 lagun, aurten 150 Co-
vid-19agatik.

Inplikaturiko entitateak:

- Erriberriko Udala eta Tafallako Udala.

- Nafarroako arte eszenikoetako sektore profesio-
nala.

- Erriberriko kultura kolektiboak (haien par-
te-hartzea aurreikusia zegoen inaugurazio eki-
taldiko Mielotxin ikuskizunerako, baina bertan 
behera geratu zen kolektibo horien parte hart-
zea).

ERRIBERRIKO ANTZERKI JAIALDIA 2020
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GENERO, GAZTERIA ETA LGTBI ARLOETAKO 
NEURRIAK

- Gazte txartela dutenendako prezio bereziak.

- Prestakuntza lantegiak aktore gazteekin.

- Ikusteko eta entzuteko desgaitasuna dutenen-
dako antzerkia.

AURREKONTUA

- Beteta: 399.282,26 euro.

- Programazioa, hedapena eta komunikazioa: 
217.475,06 euro.

- Baluarte ekoizpena: 181.807,20 euro.

COVID-19

Jaialdiaren programazioan izandako eragina: 

- Atzerriko bi konpainiaren parte-hartzea bertan 
behera geratu zen.

- Arte eszenikoetako eskolen parte-hartzea ber-
tan behera geratu zen.

- Inaugurazioko ikuskizuna aldatu eta murriztu 
zen, eta Erriberriko koruaren eta bandaren par-
te-hartzea galdu zen.

- Mª José Rekalderen kolaborazio-tailerra bertan 
behera geratu zen.

Horiek nolabait berdintzeko, azpimarratu behar 
da nafarren parte-hartzea handitu zela, 25 eman-
kizunetik 14 nafarrak izan baitziren. Nafarroako 5 
konpainiak La Cavan eman zuten ikuskizuna, eta 
4 konpainia Testu Poetikoen partaideak dira, eta 
Erriberriko kultura Etxean eta Tafallako Kulturgu-
nean eman ziren horiek.

Jaialdiko espazioetan izan den eragina:

- Jauregiko eta kaleko espazioak kendu dira. 
Erakusteko espazioak: La Cava, Erriberriko Kul-
tura Etxea eta Tafallako Kulturgunea.

- Garbitasun eta segurtasun neurriak.

- Maskarilak erabiltzea nahitaezkoa da.

- Gutxieneko segurtasun tartea gordetzea.

- Gel-ontziak jendearen eskura erabili beharreko 
lekuetan.

- Espazioetako sarrera-irteerak arintasunez egitea.

- Esku-programak kendu dira. 

- Ez da eskainiko mantak alokatzeko zerbitzurik.

- Sarreren salmenta birtuala bultzatu da.

- Covid-19ari aurre egiteko garbitasun eta osasun 
neurriek aurrekontuan izan duten eragina.

- Covid -19 gastuak: 17.239,88 €.

ERRIBERRIKO ANTZERKI JAIALDIA 2020

WEBGUNEA

www.oliteteatrofestival.com/eu
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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: Raquel Andueza Soto.

2020ko irailaren 5etik 12ra bitartean egin zen.

Programazioa:

- Irailak 5/ 18:00. Kalean. Lizarrako kanpaiak. 
Iruñeko Katedraleko kanpai jotzaileak. 

- Irailak 5/ 18:30etatik aurrera. Los Llanos kul-
turguneko lorategiak. Ministriles Hispalensis. 
Karrikadantza errenazentista.

- Irailak 5/ 18:30etatik aurrera. Los Llanos kul-
turguneko lorategiak Antzinako ezpata erakus-
taldia. 

- Irailak 5/ 20:15. San Migel eliza. Núria Rial & 
Accademia del Piacere. Hil bedi cupido.

- Irailak 6/ 11:00. Santa Klara komentua. Minis-
triles Hispalensis. Musika arina: La Rubia Pastorci-
ca.

- Irailak 6/ 17:30. San Benito lorategiak. Ensem-
ble Musicantes. Musika arina: Martinen abenturak.

- Irailak 6/ 20:15. San Migel eliza. Artefactum In 
vino veritas.

- Irailak 7/ 13:00. San Jeronimo egoitza. Cantoría 
Musika aste soziala.

- Irailak 7/ 17:30. Santa Klara komentua. Dolce 
Rima. Dolce tormento.

- Irailak 7/ 20:15. San Migel eliza. Cantoría. Mihi 
gaiztoak.

- Irailak 8/ 17:30. Santa Klara komentua. Tasto 
Solo. La flor en paradis.

- Irailak 8/ 20:15. San Migel eliza. Amandine 
Beyer & Vadym Makarenko. Le Rappel des Oi-
seaux.

- Irailak 9/ 13:00. “Julián Romano” Musika Esko-
lako Auditorioa. Èlia Casanova & Alfred Fernán-
dez. Musika aste soziala.

- Irailak 9/ 17:30. Santa Klara komentua Èlia Ca-
sanova & Alfred Fernández. Quién te traxo el ca-
ballero.

- Irailak 9/ 20:15. San Migel eliza. Vox Hvmana. 
Hermosas Alamedas.

- Irailak 10/ 17:30. Santa Klara komentua. Arpas 
Sonorosas. Tañendo con voz sonora.

- Irailak 10/ 20:15. San Migel eliza. Lina Tur Bo-
net & MUSIca ALcheMIca. Edertasuna.

- Irailak 11/ 18:00. “Julián Romano” Musika Es-
kolako Auditorioa. Manuel Horno & L’Apothéose. 
Preludios dialogados.

- Irailak 11/ 20:15. San Migel eliza. L´Apothéose. 
A tribute to tears.

- Irailak 12/ 17:30. Santa Klara komentua. Secre-
tvm. Col bel chiaro de sta luna.

- Irailak 12/ 20:15. Los Llanos kulturguneko lora-
tegiak. Nafarroako Orkestra Sinfonikoa. Armó-
nico tributo.

LIZARRAKO ANTZINAKO MUSIKAREN 51. ASTEA (LAMA) 2020
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LAGUNTZA ERABILTZAILE GAZTEEI

Prezio bereziak gazte txartelarekin.

Programazioan bada atal berri bat, entzule berriei 
zuzendua, “Musika arina”.

GENERO IKUSPEGIA

Genero ikuspegia programatutako edukian. 

Programazioan emakume interpreteak sartu dira. 
Ez da bestelako ekintzarik izan gai horri dagokionez. 

Komunikazioan hizkera inklusiboa erabili da.

Datuak sexuaren arabera.

Ez da jaso entzuleen daturik sexuaren arabera ba-
naturik. 

Interpreteak: 22 emakumezko eta 60 gizonezko.

COVID-19

2020ko Musika Astea pandemia egoeran eraman 
zen aurrera eta, beraz, SARS-cov-2 birusa he-

datzea galarazteko neurriak aplikatu behar zire-
nez, murrizketak izan dira, formatuei dagokienez 
(Nafarroako Orkestra Sinfonikoak itxieran eman 
zuen kontzertua izan ezik, gainerakoak formatu 
txikikoak izan ziren), edukiera 1/3 batera murriztu 
zen, aulkiak sakabanatuta metro eta erdiko tartea 
utziz, eta atzerriko bakarlarien parte-hartzea ere 
kaltetu zen (guztiak Espainian bizi diren musika-
riak izan ziren). 

Covid neurriak ezarri arren, programazioan aniz-
tasuna eskaini zen, adinari, sexuari eta parte har-
tu zuten interpreteei dagokienez.

Kontzertu guztien gauzapenean enpresa baten 
laguntza izan da (Global Servicios Culturales), eta 
horiek eskaini dituzte langileak eta Covid neurriak 
aplikatzeko baliabideak (aireztapena, eserlekuen 
garbiketa, entzuleen kontrola trazabilitatea eta 
garbitasun neurriak betetzeko, eserlekuen arte-
ko tartea, entzuleen kokapena segurtasun tartea 
gordez, etab.). 

AURREKONTUA

117.000 euro. 

7.000 euro pasatu ziren Organoaren ziklotik.

ERABILITAKOA

116.530,52 euro.

PARTE HARTZAILEAK

1.057.

LIZARRAKO ANTZINAKO MUSIKAREN 51. ASTEA (LAMA) 2020

WEBGUNEA

www.smade.es
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XEDEA

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

EZAUGARRIAK

2020ko irailaren 18tik urriaren 31ra egin zen. 

Egoitzak:

- Iruñean: Katedrala, aita karmeldarren eta aita 
domingotarren elizak eta San Nikolas parrokia.

- Nafarroako beste herri batzuk: Leireko monas-
terioa, Miranda Argako La Asunción eta Garesko 
San Pedro parrokiak.

Zikloko zuzendari artistikoa José Luis Echechipía 
París organista izan da.

Publikoari musikaz gozatzeko aukera eman dio, 
bai eta tresna berezi horien ezagutzan sakontze-
koa ere, zortzi kontzerturen bidez; haietako ba-
tean, jarduera osagarria izan da: hitzaldi ilustra-
tua.

Programazioa:

- Irailak 16 / 19:15. Luis Pedro Bráviz Coarasa,  
Iruñeko aita karmeldarren elizan.

- Irailak 26 / 17:30. Daniel Oyarzabal eta Joan 
Castelló Iruñeko katedralean.

- Urriak 2 / 18:00. Montserrat Torrent Iruñeko 
aita domingotarren elizan.

- Urriak 10 / 18:00. Raúl del Toro Iruñeko San Ni-
kolas elizan.

- Urriak 12 / 18:00. Saskia Roures Miranda Ar-
gako La Asunción elizan.

- Urriak 18 / 12:45. José Luis Echechipía Leireko 
monasterioan.

- Urriak 24 / 18:00. Atsuko Garesko San Pedro 
elizan.

- Urriak 31 / 20:00. Enrique Martin-Laguna Tute-
rako katedralean.

LAGUNTZA ERABILTZAILE GAZTEEI

Interprete gaztea: Enrique Martín-Laguna.

GENERO IKUSPEGIA

Programazioan emakume organo-jotzaileen par-
te-hartzea bilatu da. Ez da bestelako ekintzarik 
izan gai horri dagokionez. 

Komunikazioan hizkera inklusiboa erabiltzea.

Datuak sexuaren arabera:

- Ez da jaso entzuleen daturik sexuaren arabera 
banaturik. 

- Interpreteak: 3 emakumezko eta 6 gizonezko.

COVID-19

2020ko zikloa pandemia egoeran eraman zen 
aurrera eta, beraz, SARS-cov-2 birusa hedatzea 
galarazteko neurriak aplikatu behar zirenez, aur-
tengo zikloak murriztu behar izan ditu kontzertu 
kopurua, formatuak (hitzaldi ilustratuan izan ezik, 

ORGANORAKO MUSIKA NAFARROAN XXXVI. ZIKLOA
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kontzertuan bakarrik), instrumentu horren paper 
mota (kontzertu batean izan ezik, orduan perku-
sioaz lagunduta eman baitzen, besteetan bakar-

lari aritu da) eta atzerriko bakarlarien parte-hart-
zea ere kaltetu zen (guztiak Espainian bizi diren 
musikariak izan ziren, Atsuko Takano nazioarteko 
organo-jotzailea izan ezik, Espainian bizi baita). 
 
Covid neurriak ezarri arren, programazioan aniz-
tasuna eskaini zen, adinaren, sexuaren eta parte 
hartu zuten interpreteen aldetik, eta zikloan bar-
na entzundako musika estilo eta periodoen alde-
tik ere bai.

Kontzertu guztien gauzapenean enpresa baten 
laguntza izan da (Goraki, aurrekontuaren arabe-
ra kontratatua, zenbait enpresari irekita), eta ho-
riek eskaini dituzte langileak eta Covid neurriak 
aplikatzeko baliabideak (aireztapena, eserlekuen 
garbiketa, entzuleen kontrola trazabilitatea eta 
garbitasun neurriak betetzeko, eserlekuen arte-
ko tartea, entzuleen kokapena segurtasun tartea 
gordez, etab.). 

Covid neurri gisa, eta organoaren musika entzule 
gehiagorengana helarazteko asmoz, bi kontzertu 
-Iruñeko eta Tuterako katedraletakoak- Nafarroa 
Telebistaren bidez eman ziren, kontzertuen hu-
rrengo larunbatean eta igandean.

AURREKONTUA

65.000 euro.

Aurrekontu egikaritua: 56.653,86€ euro.

BERTARATUTAKOAK

518.

ORGANORAKO MUSIKA NAFARROAN XXXVI. ZIKLOA

WEBGUNEA

www.culturanavarra.es/es/edicion-2020-2
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XEDEA

C/Kultura 2020 programaren xedea da Nafa-
rroako arte eszeniko eta musikalak sustatzea Foru 
komunitatearen lurralde osoan; abenduaren 2tik 
13ra egin zen, eta urtearen garai horretan hain-
bat herritara eraman zituen programa propioetan 
ardaztutako jarduerak, besteak beste, Erriberriko 
Antzerki Jaialdia, DNA Nafarroako Dantza Garai-
kidea eta Lizarrako Antzinako Musikaren Astea.

EZAUGARRIAK

Kultura zabaltzeko programa, lurralde osora 
hedatzen dena; arte eszenikoen (antzerkia eta 
dantza) eta musika jarduerekin batera, Departa-
mentuaren beste zerbitzuek eskaintzen dituzten 
jarduerekin osatzen da, esaterako, bisitak eginez 
museoetara, erakusketetara, eta ondare aldetik 
interesa duten lekuetara. 

Arte eszenikoen eta musikalen proposamenean 
titulartasun publikoko 26 espazio eszenikok par-
te hartu zuten: Burlatako Kultur Etxea, Lodosako 
Kultura Etxea, Iortia Kulturgunea, Los Llanos Kul-
turgunea, Zangozako Karmengo Auditorioa, Los 
Arcosko Carmen Thyssen-Bornemisza Kultura 

Etxea, Valtierrako Kultura Etxea, Irurtzungo Kul-
tura Etxea, Olaztiko Kultura Etxea, Antsoaingo 
Antzokia, Ribaforadako Kultura Etxea, Corellako 
Kultura Zentroa, San Adriángo Kultura Etxea, 
Atarrabiako Kultura Etxea, Vianako Kultura Etxea, 
Noaingo Kultura Zentroa, Mutiloako Kultura Etxea 
(Aranguren ibarra), Cintruénigoko Avenida Arte 
Zentroa, Uharteko Kultura Etxea, Tafalla Kultur-
gunea, Faltzesko Pedro Iturralde Zentro Zibikoa, 
Lesakako Harriondoa Kultura Etxea, Castejóngo 
Sarasate Kultura Zentroa, Berako Kultura Etxea, 
Etxarri Aranazko Kultura Etxea eta Nafarroako 
Antzerki Eskola.

Espazio guztietan ezarri dira Covid-19aren ondo-
rioz Nafarroako Gobernuak unean-unean ezarri-
tako osasun neurriak eta edukieraren murrizketak.

AURREKONTUA

93.769,89 euro.

PARTE-HARTZAILEAK

1.654 entzule.

948 C/KULTURA 2020
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DESKRIBAPENA

Kultura Zuzendaritza Nagusia - Vianako Printzea 
Erakundeak antolatutako programa artistiko bat 
da DNA 2020 programa, eta dantza garaikidea 
eta mugimenduaren arteak sustatzea du helburu. 
2020ko ekitaldiak bi zutabe nagusi ditu:

1. Sormen eta ikerkuntzarako lau egonaldi artis-
tikoz osatutako programa (interesa erakusten 
duten Nafarroako Antzokien Sareko espazioe-
tan). Egonaldi horiei gehituko zaizkie herri 
bakoitzeko ikus-entzuleekiko bitartekaritza 
jarduerak eta egonaldiaren emaitzen azken 
erakustaldi bat.

2. DNA 2019 egonaldietatik sortutako lanen es-
treinaldia eta erakustaldia, eta beste hainbat 
sormen esperientzia, beste espazio eta edu-
kien esparruan sortutakoak, esaterako Erri-
berriko Jaialdian, era horretan aprobetxatuz 
Kultura Zuzendaritza nagusitik antolatutako 
programa desberdinen artean sortutako si-
nergiak, agertoki edo emanaldi zehatzetatik 
harago. 

Zutabe nagusi horiei erantsi behar zaie Atalak 
proiektua; Dantzaz konpainiak sortutako dantza 
garaikideko mugaz gaindiko proiektu bat da, bere 

bazkideen sarean Baluarte Fundazioa artikulat-
zen duena, eta DNA programan parte hartzen 
duena Denis Santacararen #56 sorkuntza labo-
ratorioaren emaitza erakutsiz; haren Sorkuntza 
Koreografikoaren Nazioarteko Zentrotik ateratako 
ekoizpen koreografikoa da; eta Laida Aldatz dant-
zari nafarraren egonaldi berri bat ere egin zen. 

Programak irailaren 27ra arte irautea zegoen au-
rreikusia, eta amaitzea Bateratze Saioa egitea 
azkeneko jardunaldian. COVID-19aren ondorioz, 
erakustaldien datak aldatu behar izan ziren, in-
darreko neurriak hartu behar izan ziren (edukierak 
murriztea eta garbitasun neurriak) eta bertan be-
hera gelditu ziren zenbait erakustaldi eta zenbait 

bitartekaritza jarduera. Azkenik, programa uztai-
lean hasi zen eta abendura arte luzatu zen. 

HELBURUAK

- Nafarroako dantzaren eta mugimendu arteen 
sektore profesionala laguntzea ikerkuntza, sor-
kuntza eta erakusteko prozesuetan.

- Sektorea trinkotzea eta lurraldearekiko duen ha-
rremana sustatzea.

- 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.

EZAUGARRIAK

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

DNA. NAFARROAKO DANTZA GARAIKIDEA
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Erakustaldietan parte hartu zuten sorkuntza la-
nak honako hauek izan ziren:

- Led Silhouette. Ahurra eta ganbila: Irailaren 6an 
Agoitzen eta irailaren 27an Etxarri Aranatzen.

- Electrical Body, Dinamo Danza: Abenduaren 
2an Lizarran eta abenduaren 5ean Atarrabian. 

- Tránsito, Amico Teatro: Urriaren 23an Tafallan 
eta urriaren 24an Aranguren ibarrean.

Beste erakustaldi bat, Atalak-DNA 2020 lankidet-
zaren emaitza:

- Erakustaldia: Dantzaz: #56. Baluarteko ganbe-
ra aretoa (urriaren 31n).

- Walls, Martín Harriague (Atalak): Baluarte 
(urriaren 31n).

Programak lantalde bat izan zuen, honako hauek 
osatutakoa: 

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

DNA. NAFARROAKO DANTZA GARAIKIDEA

Egonaldien iraupena lau astekoa zen, eta 6.000 euroz, gehi BEZ, (7.260 €) hornituta zeuden, Nafa-
rroako Antzokien Sareak Iruñerrian dituen espazioetan egitekoak ziren egonaldien kasuan, eta 8.000 
euroz, (gehi BEZ, 9.680 €) Iruñerritik kanpoko espazioetan egin beharreko egonaldien kasuan. 

14 proiektu aurkeztu ziren, eta honako hauek aukeratu ziren:  

Aukeratutako proiektuek publikoekiko bitartekaritza ekintzak egin behar zituzten lurraldean, eta ego-
naldian zehar egindako lanaren amaierako aurkezpena ere egin behar zuten.

Egonaldi horiei beste bi egonaldi gehitu behar zaizkie, Atalak DNA 2020 lankidetzaren ondorioz sortu-
takoak:

KONPAINIA PROIEKTUA EGOITZA

Inés Aubert Denboran Agoitz

Saioa Belarra Aitzindariak Tafalla

Andrea Irurtzun Sareak Antsoain

Estitxu Arroyo Haragiaren memoria Ribaforada

ATALAK + LAIDA ALDATZ LOS ARCOS

ATALAK: tailerra “Denis Santacana” SOLASALDIA NAFARROAKO MUSEOA
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- Dantza garaikideko aditu bat, bitartekaritzaz 
eta artistei babes profesionala emateaz ardura-
tu dena. 

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

- Komunikazio eta sare sozialetan adituak diren 
lagun talde bat.

Programa bateratze saio batekin itxi zen, eta ber-
tan hartu zuten parte programa osatu zuten era-
gile guztiek (artistak, programatzaileak, egoitzen 
ordezkariek, Vianako Printzea Erakundea-Kultura 
Zuzendaritza Nagusia,…) eta sektoreari lotutako 
beste profesional batzuk.

GENERO ETA GAZTERIA ARLOETAKO NEU-
RRIAK

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

COVID-19A

Egutegia egokitzea, pandemiaren ondorioz ema-
naldi guztiak egutegian atzeratu behar izan ziren. 
Apirilean eta maiatzean egitekoak ziren, baina 
irailetik abendura arte egin ziren.

Egonaldi eta erakustaldien egokitzapena
 “Konpromiso gutunak” bidali zitzaizkien ego-
naldiak edo erakustaldiak hartu behar zituzten 
herriei. Gutun horietan zehazten zen konpromi-
soa hartu behar zela Nafarroako Gobernuaren 
2020ko ekainaren 19ko Erabakian ezarritako 
garbitasun eta prebentzio neurriak betetzeko. 
Gutun horretan, halaber, zehazten zen konpai-
niek ere bete behar zituztela neurri guztiak.

Kultura Zuzendaritza Nagusiak artistekin sinatu-
tako kontratuetan, eranskin batean zehazten da 
artistak behartuta daudela Espainian jarduera 
eszenikoa eta musikala berriro hasteko jardunbi-
de egokien Gidaren gomendioak betetzera (Co-
vid-19 osasun krisiari aurre egiteko neurriak eta 
gomendioak). INAEMek argitaratu zituen.

Egonaldiek kontuan hartu behar izan zituzten 
herriaren egoera eta kultura kudeatzaileek bitar-
tekaritzarako eta azken erakustaldirako egin ziz-
kieten iradokizunak. Egonaldien azken emaitzen 

emanaldiak eta erakustaldiak edukiera murriz-
tuta (1/3) egin behar izan ziren, eta osasun neu-
rriak beteta espazio eszenikoetan.

AURREKONTUA 2019

Aurrekontua. 105.000,00 euro.

Aurrekontu egikaritua 107.265,71 euro.

AURREKONTUA 2020

Aurrekontua: 99.085,94 euro.

Aurrekontu egikaritua 88.981,08 euro.

DNA. NAFARROAKO DANTZA GARAIKIDEA

WEBGUNEA

http://festivaldna.com



KULTUR 
EKINTZA 
ZERBITZUA

3.5 NAFARROAKO ARTE ESZENIKOAK 
 ETA MUSIKALAK SUSTATZEKO PLANA

XEDEA

Baluarte Auditoriumaren denboraldi nagusiak sort-
zea, jakinaraztea eta kudeatzea: Baluarte auditoriu-
meko areto nagusiak duen formatu handi horretara 

bideraturiko udaberriko (otsaila-maiatza) eta udazke-
neko (urria-urtarrila) denboraldietako ikuskizun eta 
artistak hautatzea, SGAEk jasota dituen bortz dizipli-
na eszenikoetan: lirika, musika klasikoa, herri musika 
edo musika anplifikatua, antzerkia eta dantza.

Sortzea, jakinaraztea eta kudeatzea bai Nafarroako 
Orkestra Sinfonikoaren denboraldi nagusiak, bai or-
kestra sinfoniko batek denboraldi artistikoan duen be-
rezko jardueraren ondoriozko funtzionamendu gas-
tuak: orkestrako zuzendaritza artistikoa kontratatzea; 
auditoriumeko areto nagusiak duen formatu handi 
horretara bideraturiko udaberriko (otsaila-maiatza) 
eta udazkeneko (urria-urtarrila) denboraldietarako 
orkestrak hautaturiko programak berrestea; eta Na-
farroako Orkestra Sinfonikoko langile artistiko eta ad-
ministratiboak kontratatzea eta kudeatzea.

Kultura edukia osatzeko formatu txikiko beste ziklo 
batzuk eta/edo dibulgazio ekintzak sortzea, jakina-
raztea eta kudeatzea Baluarte Auditoriumeko gunee-
tan (Ganbera Aretoa).

HELBURUA

Batez ere Baluarte Nafarroako Biltzar Jauregia eta 
Auditoriumean egitekoak diren kultur jarduerak sus-
tatzea, horrela, Nafarroako Foru Komunitateko eta 

komunitatearen irudia atzerrian hedatzeko motor eta 
erreferentzia bihur dadin.

GENERO NEURRIAK

Ez dira adierazi.

GAZTEEI LAGUNTZEKO NEURRIAK

Gazteentzako neurriak: 30 urtetik beherakoen pro-
grama, gazteendako %70eko deskontua duten sarre-
rak.

AURREKONTUA

5.400.000 euro.

BALUARTE FUNDAZIOAREKIKO PROGRAMA KONTRATUA 2020

NOS ETA BALUARTE WEBGUNEA

www.orquestadenavarra.es

www.baluarte.com
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XEDEA

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

- DNA, Nafarroako Dantza Garaikidearen Jaial-
dia. 

- Erriberriko XX. Antzerki Jaialdia (uztailaren 17tik 
abuztuaren 2ra bitartean)

- Lizarrako Antzinako Musikaren Astea (irailaren 
5etik 12ra 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

218.000 euro.

PROGRAMA KONTRATUA BALUARTE FUNDAZIOAREKIN ELKARLANEAN ARITZEKO VIANAKO PRINTZEA ERAKUNDEA-KULTURA ZUZENDARITZA 
NAGUSIAREN JARDUERETAN 2020

DNA JAIALDIAREN WEBGUNEA

www.festivaldna.com

ERRIBERRIKO JAIALDIAREN 
WEBGUNEA

www.oliteteatrofestival.com

ANTZINAKO MUSIKA ASTEAREN 
WEBGUNEA

www.smade.es
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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. 
COVID krisiaren ondoren, arestian esandakoei 
erantsi behar zaie lagun arteko aldea gorde be-
harra, eta horren arabera lekuak egokitu beharra. 

NICDO entitateak, modu eklektikoan, berak ku-
deatutako beste espazio eszeniko batzuekiko 
osagarritasuna bilatu du, eta zenbait ekitaldi 
Iruñera erakartzea, ikusleak erakartzeko radioa 
Nafarroako Foru Komunitatetik kanpora ere za-
baltzeko gai direnak, azpiegiturak eragiten duen 
inpaktu ekonomikoa ere horrela estimulatuz. Be-
tebehar hori formatu handiko kultura sektoreko 
bitartekari eta sustatzaileekiko malgua eta proak-
tiboa den dinamika batekin egin da, eta ez da au-
rreikusi NICDO sustatzaile lanean aritzea 2020an.

EZAUGARRIAK

Programatzeko irizpideak beti lerratu dira Nafa-
rroa estatu mailako kultura eta kirol ekitaldi han-
dien egutegian kokatzeko ideiarekin, lehentasuna 

emanez Nafarroari ikusgarritasun eta itzulera 
ekonomikorik handiena ematen ahal dioten eki-
taldiei, eta aldi berean, ikusle gehienentzat des-
berdinak eta berritzaileak izan daitezkeen ikuski-
zunei. 

2020an, Covid-19ak eragindako baldintzak hor 
egon arren, era guztietako 63 ekitaldi egin dira, 
eta bertan behera gelditu dira nazioarteko proie-
ktu ugari, ezin izan baitira gauzatu, mugikortasu-
nean eta edukieran ezarritako murrizketengatik. 

Covid aurreko eta ondorengo egoerak alderatzen 
baditugu, alde handiak atzematen ditugu, batez 
ere, azpiegitura honek duen malgutasunari eta 
egokitzeko gaitasunari esker. Esaterako, urtarri-
lean eta otsailean ekitaldi kopuru eskasa izan zen, 
baina jende ugari hurbildu zen, 6.500 eta 14.575 
lagun, hurrenez hurren (barne dira ekitaldi mota 
guztiak - kultura, MICE eta kirola); martxotik au-
rrera, berriz, batez besteko ikusleen kopuruak oso 
murriztu dira, baina ikuskizunen kopurua handitu 
da. Pandemia agertu zenetik, jarduera ia bakarra 
kulturaren sektorearena izan da. 

Instalazioa funtzionamenduan mantentzeko 
lankidetza moldeak bilatu ziren hainbat eragile 
kulturalekin, guztion artean bilatu ahal izateko 
moduren bat, arautegiaren arabera egokitzeko, 

kalitateko zerbitzua eskaintzeko eta komunitatea-
rentzat mesedegarria izanen zen gune seguru eta 
balio anitzekoa eratzeko. Horregatik, 2020ko urte 
honek ekarritako egoera zailari aurre eginez, egin 
diren ekitaldien kopurua aurreko urtekoa baino 
handiagoa izan da.

PROGRAMA KONTRATUA, NAVARRA ARENAREN 2020KO PROGRAMAZIOA EGITEKO
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KULTURAREN BIDE BERRIAK  

2020ra arte, Nafarroa Arenak espazioaren erren-
tatzaile papera zuen kultura ikuskizunetan. Paper 
hori aldatu da, kultura enpresei pizgarria eta la-
guntza eskaintzeko. 

Maiatzean formalizatu zen, Golem Nafarroako 
banatzaile eta erakusle nagusiarekin, koprodukzio 
akordio bat, pista nagusia autozinea bihurtzeko, 
jarduerari iraunkortasunez eusteko aukera ema-
nen lukeena, edukiak murrizteko eta lagun arteko 
aldea gordetzeko ezarritako osasun neurriak be-
tez. 

Pistaren erabilera berri horrek izan zuen oihartzu-
na handia izan zen, eta komunikabide ugarik azpi-
marratu zuten ausardia eta berritzeko ahalegina, 
eta azpiegitura egokitzeko gaitasuna ere bai. Bes-
te kultura eragile batekiko zuzeneko lankidetza 
lehenengo aldiz egitea ere izan zen. 

Argi erakutsi zenez, 11.800 laguneko ekitaldiak 
egitea bazegoen bezala, edukiera askoz ere txi-
kiagokoak ere egin zitezkeen, leku abegitsua egi-
nez eta ahalegin handia eginez gastu eratorriak 
murrizteko. 

Autozinearen jarduera ekainaren amaiera arte lu-
zatu zen, eta osotara 5.300 lagunetik goiti joan 
ziren emanaldietara.

Ekimena arrakastatsua izan zen bi alderditatik; 
harrera oso ona izan zuen ikusleen aldetik, eki-
mena txalotu baitzuten, eta bigarrenik, lehenen-
go aldiz jarri zelako Nafarroa Arena beste kultura 
enpresa baten eskura, koprodukzio akordio be-
rritzaile bat aurrera eramateko, kulturaren aldetik 
oso zaila zen egoera bati aurre egiteko, eta etor-
kizunean ere halako lankidetzak egiteko aukera 
zabalik utzi zuen. 

2020ko udan beste koprodukzio akordio bat for-
malizatu zen Musika Industriaren Nafarroako 
Elkartearekin (ANAIM); ehun profesional bai-
no gehiago biltzen ditu elkarteak, managerrak, 
ordezkariak, sustatzaileak, jaialdi-zuzendariak, 
egoitzak, etab. 

Elkartea sortzeko helburuak dira batzea, sustat-
zea eta gehitzea, musikaren ospea areagotzea 
lortzeko gizarte, ekonomia nahiz kulturaren arloe-
tan, eta Nafarroan sektore horretan ari diren pro-
fesionalen eta enpresen ospea handitzeko. 

ANAIM Klub Fest izeneko jaialdia izan zen kopro-
dukzio akordio horren emaitza: Jaialdi bat bost 
egoitza desberdinekin, haien artean direla NIC-
DOren bi gune: Nafarroa Arena eta Baluarte, eta 
horiez gain, Zentral, Totem eta Indara aretoak. 

ANAIM Club Fest Nafarroa Arenan hartzeko pis-
ta egokitu zen, kafe-kontzertuen erara. Edukiera 
osoa 1.200 entzuletara mugatu zen, eta mahai 
altuak eta tabureteak ezarri ziren entzuleak pis-
tan kokatzeko. Era horretan, pistaren planoaren 
beste egokiera bat sortu zen, Osasun Publikotik 
markatutako murrizketa guztiak betetzeko, eta 
bidenabar aukera eman zen mahaietan kontsu-
mitzeko. Gainera, salmenten sistema berri bat 

PROGRAMA KONTRATUA, NAVARRA ARENAREN 2020KO PROGRAMAZIOA EGITEKO
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garatuta, etorritako pertsona guztien trazabilitate 
osoa kontrolatu ahal izan zen. Beste alderdi bat, 
publikoak oso ongi baloratua hau ere, aretoaren 
dekorazioa eta argiztapena izan ziren.

Musika programazioa eratu zen ahalik eta musi-
ka estilo gehienei eta, beraz, entzule desberdinei, 
harrera eskaintzen saiatuz. Jaialdi hori NICDOren 
laguntza ekonomiko eta logistiko bizkorrarekin 
sortu zen, aretoa eta agertokia jarri baitzituen, 
sustatzaileei artistaren gastua bakarrik utziz. 

Kafe-kontzertuaren formatuak aukera eman du 
pista zentrala erabiltzeko modu errazagoan, izan 
ere, edukiera murriztuta, mahaiak eta aulkiak 
pistan jartzeko aukera ikusita, beste sustatzaile 
batzuek ere ikuskizunak ekartzea errazagoa iku-
si dute. Beraz, Iruña Rock Jaialdiaren ordez (hura 
bertan behera geratu zen, Covid arauekin ezin 
egokiturik), Iruña Rockaren Gauak antolatu zi-
ren, Koma et El Drogas zirela artista nagusiak. 

Eta gaualdi mexikarra Los Tenampas eta el Ma-
riachirekin ere bai, egutegian hainbat aldiz mugi-
tu ondoren. 

Irailaren amaieran, dagoeneko finkatu den San-
taspascuas Jaialdiak Nafarroa Arena integratu 

zuen bere programazio trinkoan (hor daude, bai-
ta ere, Baluarte, Zentral eta Tuterako Gaztanbide 
Antzokia), bertako artisten protagonismo handiko 
bi kontzerturekin: Columpio Asesino+Belako eta 
Zetak+Ketekalles.

SUSTAPEN EKINTZA NAGUSIAK  

2020an, Nafarroa Arena ezagutarazteko 
kanpoko azoketara joateko ekimenak arrunt 
murriztu dira, data ugari bertan behera gera-
tu zirelako. Hala ere, Nafarroa Arenaren tal-
de komertziala FITURen egon zen urtarrilean. 
Hor estatu nahiz nazioarteko kulturaren era-
gile handienekiko kontaktua egin zen, FITUR 
JAIALDIAK atalean. 

Urrian, Nafarroa bere stand propioarekin joan 
zen Bilbao International Music Experience (BIME) 
azokara, Nafarroako Gobernuko Turismo eta Kul-
tura Zuzendaritza Nagusien eskutik, eta Nafarroa 
Arena ere han izan zen. BIME-PROn helburu hi-
rukoitza bilatzen da: 

- Zuzeneko musikaren ekosistema sustatzea 
(Foru Komunitateko bandak, artistak, jaialdiak, 
guneak eta aretoak).

- Nafarroako jaialdien eta musika eskaintzaren 
inguruko produktu turistiko bat sortzea urte 
guztian. 

- Sortzen ari diren banda nafarrei laguntzea 
ezagutarazteko eta hedatzeko ahaleginean, 
kanpoko enpresa sustatzaile eta kudeatzaileen 
aurrean. 

Urtea osatu da hainbat bisita teknikorekin, es-
tatuko sustatzaileen aldetik (GetIn, Lastour) 
eta beste gune batzuen kudeatzaileen aldetik 
(Wizink Center, Bilbao Arena, Zaragozako Feli-
pe Printzea Pabiloia edo etorkizuneko Valencia 
Arena), haiekin partekatu zirela kultura mer-
katuratzearen eta sustatzearen zenbait alderdi 
garrantzitsu.

AURREKONTUA

Urtearen balantze kulturalaren emaitza, ikuski-
zunak banan-banan aletuta, honako hau da: 
 

PROGRAMA KONTRATUA, NAVARRA ARENAREN 2020KO PROGRAMAZIOA EGITEKO
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DATA IKUSKIZUNA KONPAINIA / ARTISTAS SUSTATZAILEA EMANALDI KOPURUA  PARTE-HARTZAILEAK

18/01/2020 Yo también fui a EGB Askoren artean Basoa Producciones 1 6.500

01/02/2020 La Vida Moderna La Vida Moderna MPP Management 1 5.000

15/02/2020 Minimusic Fest Askoren artean BrandOK 1 2.500

COVID - KONFINAMENDUA 

25/05/2020 - 25/06/2020 Autozinema Nafarroa Arenan Askoren artean Coproducción Golem-NICDO 62 5.176

28/08/2020 ARENA CLUB: ANAIM CLUB FEST Lola Índigo Burcor Producciones 1 1.030

05/09/2020 ARENA CLUB: ANAIM CLUB FEST Los Chikos del Maíz Irufest 1 780

19/09/2020 ARENA CLUB: ANAIM CLUB FEST Lendakaris Muertos Panda 1 469

26/09/2020 ARENA CLUB: ANAIM CLUB FEST Izal Basoa Producciones 1 1.321

02/10/2020 ARENA CLUB: ANAIM CLUB FEST Ara Malikian Basoa Producciones 1 1.152

03/10/2020 ARENA CLUB: ANAIM CLUB FEST Pablo López Eventos Orprocoor 1 1.332

09/10/2020 ARENA CLUB: IRUÑA ROCK GAUAK Koma Irufest 1 882

10/10/2020 ARENA CLUB: IRUÑA ROCK GAUAK El Drogas Irufest 1 1.269

COVID - 2. OLATUA

19/12/2020 ARENA CLUB: Festival Mariachi Askoren artean Los Tenampas 1 1.290

25/12/2020 ARENA CLUB: SANTASPASCUAS Columpio Asesino Primavera Sound 1 920

26/12/2020 ARENA CLUB: SANTASPASCUAS Zetak Asociación Santaspascuas 1 1.054

GUZTIRA 76 30.675

PROGRAMA KONTRATUA, NAVARRA ARENAREN 2020KO PROGRAMAZIOA EGITEKO
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Urriaren amaieran COVIDaren bigarren oldea eto-
rrita, 2020rako aurreikusitako zenbait ikuskizun 
hurrengo urtera atzeratu ziren.

PROGRAMA KONTRATUA, NAVARRA ARENAREN 2020KO PROGRAMAZIOA EGITEKO

WEBGUNEA

www.navarraarena.com
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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.

COVID-19

Deialdiak berariazko egokitzapenak behar izan 
zituen, ebaluazio batzordeen bilerei eta izangaiei 
egindako elkarrizketei zegokienez.

AURREKONTUA

Emandako bekak hauek izan dira:

3.6 NAFARROAKO KULTURA SEKTOREA PRESTATZEKO
 ETA PROFESIONALIZATZEKO PROGRAMA

ARTE IKASKETETAN SAKONTZEKO BEKEN DEIALDIA ÁGORART 2020

BEKADUNAK 2020 2021 GUZTIRA

Iosune Sarasate Azcona 3.037,05 5.203,08 8.240,13 

Pablo García Pérez 3.826,12 4.325,80 8.151,92 

Angela Escauriaza 4.907,94 5.000,00 9.907,94 

Damaso Escauriaza 5.812,67 4.950,00 10.762,67 

Alize Sotelo Gutierrez 5.069,98 5.750,00 10.819,98 

Carlos Díaz de Cerio 5.506,75 5.000,00 10.506,75 

Oscar Pascual López 4.399,25 4.796,70 9.195,96 

Asier Ardaiz Martín 4.058,56 6.075,81 10.134,37 

Maite León 3.095,99 5.175,81 8.271,80 

Pablo Martín Jauregui 3.644,03 3.100,00 6.744,03 

Ariane Elizalde Balbona 2.643,46 3.052,25 5.695,71 

Naiara Azpilcueta Aracama 3.650,00 3.050,00 6.700,00 

Julia Razquin Gomara 2.112,74 3.426,15 5.538,89 

Olatz Larunbe Azkona 3.495,55 2.916,67 6.412,22 

Unai Rikarte 4.160,00 3.301,94 7.461,94 

Blanca Tamarit Campos 3.348,15 3.048,15 6.396,30 

GUZTIRA 62.768,25 68.172,34 130.940,59 



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

Oinarrien 8.2.3.d) atalean ikusle gazteentzako 
laguntza jasotzen da, horretarako puntuazioa 
emanez proiektuen balorazioan ikusle berrien, eta 
batez ere gazteen, heziketa eta haiekiko bitarte-
karitza ekintzak proposatzen dituzten proiektuei.

GENERO IKUSPEGIA

Dirulaguntza arautzen duten oinarriek hizkera 
inklusiboa erabiltzen dute.

Oinarriek, 8.3.b) atalean, genero arteko berdin-
tasuna sustatzen dute, horretarako puntuazioa 
emanez proiektuen balorazioan emakumeen la-
guntza edo/eta parte-hartze profesionala beren 
helburuetan eta ekintzetan jasotzen duten proie-
ktuei. 

Oinarrien 11.11. apartatuan, onuradunen bal-
dintza gisa ezartzen da ebaluaziorako txosten 
bat aurkeztea proiektuaren amaieran, eta bertan 
adieraztea entitatearen masa soziala (bazkide 
gizonezkoak eta emakumezkoak), erakundearen 
zuzendaritza taldea, talde artistikoa eta kudeake-
ta taldea osatzen duten pertsonak, sexuaren ara-
bera bereizita.  

Oinarrien 11.12. apartatuan jasotzen da entitate 
onuradunen betebehar gisa ez erabiltzea inolako 
euskarritan, ez publizitatean ez informazioan, hi-
zkera edo irudi sexistarik, eta hizkera inklusiboa 
erabiltzea. 

Gai horiei begirako ekintzak egiten dituzten proie-
ktuak hauek dira: 

- IPES: ZINEA ETA EMAKUMEEN NAZIOARTE-
KO XXXIV. ERAKUSKETA . Haren helburuak 
dira emakumeek egiten duten zinema eta 

emakumeek munduari egiten dioten ekarpena 
ikusaraztea eta, horrez gain, genero desber-
dintasunari buruz hausnarketa egin eta hori 
desagerrarazteko proposamenak egiteko espa-
zioak sortzea.

- NAFARROAKO DANTZARIEN BILTZARRA. 
Emakumeak izatea eta ikusaraztea dantzetan 
eta dantza taldeetan, eta haien ardura organoe-
tan beti nagusi izan dira emakumeak. Proiektu 
honetan, hitzaldien artean dituzte Cortes, Lu-
zaide eta Baztango adibideak, non aldaketak 
eman baitira hiru modu desberdinez. Modu 
naturalean, kontsentsu bidez edo egintza buru-
tuen bidetik.

- NABARRALDE: Emakumeak landa eremuan 
duen eginkizunari balioa ematea da erakunde 
antolatzaileak proiektu honetan bere egin duen 
helburuetako bat, izan ere, emakumea izan da 
giltzarria kulturaren transmisioan testuinguru 
honetan, eta haien iritziz, ez zaio behar duen eta 
merezi duen balioa eman horri. Beraz, jardunal-
di nagusiko edukietako batzuen xedea k ideia 
hori sustatu eta hedatzea izanen da, batez ere 
Isabel Elizalde eta Kati Leatxe hizlarien aldetik.

IDEIA 2020

3.6 NAFARROAKO KULTURA SEKTOREA PRESTATZEKO
 ETA PROFESIONALIZATZEKO PROGRAMA



KULTUR 
EKINTZA 
ZERBITZUA

- ATENA.  Erakusketa “Nafarroa koloretan” 
(2020). Hainbat autoreren obren errepresenta-
zioa.

- TRAPEZISTAREN ZORABIOA KULTUR ELKAR-
TEA. “Letrazaurituak. Argitalpenen panorama 
inarrosten duten emakumeen topaketak”.

AURREKONTUA

140.000 euro.

Esleitua: 110.467,89 euro 13 proiekturentzat, 14 
aurkeztu ondoren (haien artean, Nafarroako Ikas-
tolen Elkartea SCIk aurkeztutakoak ez zuen la-
guntzarik hartu, 8. oinarrian eskatutako gutxiene-
ko puntuaziora ez baitzen iritsi). 

Esleipenaren xehetasunak:

COVID-19

Oinarrien 1.6. puntuan adierazten da dirulagunt-
zaren asmoa dela eragin positiboa sortzea Nafa-
rroako kulturgintzako eragileetan, COVID-19aren 
pandemiak ekarri duen krisiaren aurrean lagunt-
zeko.

IDEIA 2020

ENTITATEA EMANDAKO 
ZENBATEKOA

AURREKONTU 
ONARTUA

ZENBATEKO 
ORDAINDUA

IPES Fundazioa 14.000 38.600 12.253,02

Nafarroako Bertsozale Elkartea 6.500 13.100 5.765,32

ATENA Fundazioa 3.971,10 5.673 3.425,31

Nabarralde Fundazioa 9.000 19.300 9.000

Ondarea Sustatzeko Lagunen Elkartea 3.000 9.065,79 1.149,01

La Caracola kultur elkartea 11.000 25.030 11.000

Trapezistaren Zorabioa kultur elkartea 6.500 16.332 6.485,01

Amigos de Cascante kultur elkartea 14.262,88 29.260 11.486,82

Nafar Ateneoa Elkartea 12.000 31.855,01 12.000

Tiza. Komikia sustatzeko elkartea 15.000 31.288 15.000

Nafarroako Dantzarien Biltzarra 12.667 21.293 11.495,40

El Trastero Creativo 9.500 15.400 9.500

Idazleekin Solasean Elkartea 1.908 3.407,88 1.908

3.6 NAFARROAKO KULTURA SEKTOREA PRESTATZEKO
 ETA PROFESIONALIZATZEKO PROGRAMA



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), 
horrela hartuz proiektu artistikoak egiten dituen 
oro, haien edukiak hauekin lotzen badira: ikusi-
zko arteak eta arte plastikoak, musika, zinea eta 
ikus-entzunezkoak, arte eszenikoak, disko, liburu 
eta bestelako euskarriak editatzea, eta beren 
edukietan hibridoak diren proiektuak.  Proiektuak 
2020ko urtarrilaren 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:

- Titulartasun pribatuko ekipamenduak, zeinetan 
sorkuntza artistikoa sustatzen den eta artistei 
profesionalki garatzen laguntzen zaien, eta zei-
netan ikaskuntza errazten den, berrikuntza, iker-
keta eta produkzio prozesuak abiarazten dituen 
esparru baten barnean. Sorkuntzarako aukera 
ematen duten espazioak dira, abiaburutzat ar-
tisten harrera, diziplinen arteko elkarrizketa, es-
perientziak partekatzeko aukera eta publikoen 
sorrera dauzkatenak. Eta, horretarako, funt-
sezko gakoa da agertoki bat eskaintzen dutela 
sorkuntza artistikoa sustatzeko, betiere berrit-
zailea eta berezitasunaren sortzailea den ikus-
puntu batetik.

- Tresna metodologikoak, sektore artistikoaren 
profesionalizazioarekin zerikusia duten sektore 
publikoko entitateen ekimenetan aplikatzeko. 
Aurrekoa osatzen duen dimentsioa da, halako 
moduz non gaitasunak garatzen diren sektore 
artistikoak lehiakortasunarekin lotutako gaita-
sunak beregana ditzan. Kasu honetan, laguntza 
bideratua dago metodologia horien ezarpena-
ren kostua jaistera, aipatu metodologia hornit-
zen duen enpresaren bidez.

948 MINTEGIAK– ARTE SORKUNTZAKO FABRIKA ETA MINTEGIENDAKO LAGUNTZAK

Izena Proiektua Zenbatekoa

MIKEL BELASKOAIN CALATAYUD ARTE BERRIAREN LANTEGIA 9.500,00

DAVID LAINEZ AGIRRE EL PUNTO - GUNEA 12.550,59

AURREKONTUA: 60.000 euros. 

Emakida eta azken ordainketa:

3.6 NAFARROAKO KULTURA SEKTOREA PRESTATZEKO
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KULTUR 
EKINTZA 
ZERBITZUA

GENERO IKUSPEGIA

Hainbat klausula jaso ziren oinarri arautzaileetan:

- Sartzeko baldintzetan (kanpo geratzen dira la-
neko jardunbide baztertzaileak, sexu edo genero 
arlokoak, egiteagatik edo onartzeagatik zigor-
tua izan dena).

- Baloratzeko irizpideetan (genero ikuspegia sart-
zea helburu eta ekintzetan, emakumezkoen 
ekarpen/parte-hartze profesionalari emanez 
100 puntutik 5).

- Erakunde onuradunen betebeharretan:

· Erakunde onuradunaren eta proiektuaren ge-
nero arloko memoria (antolakuntzaren egitu-
ra, gaiak, egileak, zuzendaritza, parte-hartzea) 
eta parte-hartzearen datuak sexuen arabera 
bereizita, egikaritza memoriarekin batera en-
tregatu beharrekoa.

· Hizkera inklusiboa / ez sexista erabiltzea.

COVID-19a

Deialdiak gastu diruz lagungarrietan jaso zituen 
osasun neurri eta materialei buruzko indarreko 
araudia betetzeko beharrezkoak ziren gastuak.

948 MINTEGIAK– ARTE SORKUNTZAKO FABRIKA ETA MINTEGIENDAKO LAGUNTZAK

3.6 NAFARROAKO KULTURA SEKTOREA PRESTATZEKO
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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 egun Nafarroako eta kanpoko gizartearen 
eskura jartzen duten eskaintza osatzen duela zen-
tro horrek, 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.

2020rako, Kultura Ekintzako Zerbitzuak Uharte-
ko Arte Garaikideko Zentroarekin hiru lankidetza 
hitzarmen egitea erabaki zuen: arte plastikoei eta 
ikusizkoei laguntzeko programa bat betetzeko 
dirulaguntza izenduna ematekoa, bat; funtziona-
mendu eta jarduera gastuak finantzatzekoa, biga-
rrena; eta inbertsioen proiekturako, hirugarrena.

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. 
Beste alde batetik, enpresak konpromisoa hartzen 
du hizkera edo irudi sexistarik ez erabiltzeko bere 
euskarrietan, ez publizitatean, ez informazioan. 
Halaber, zuzenean egiten diren dokumentuetan 
hizkera inklusiboa izanen da (horretarako, honako 
lan hau kontsulta daiteke: “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

560.000 euro guztira.

- 430.000 euro, funtzionamendu gastuak.

- 90.000 euro, arte plastiko eta ikusizkoendako 
laguntzen kudeaketa.

- 40.000 euro inbertsioen programarako.

3.7 NAFARROAKO ARTE PLASTIKOAK ETA IKUSIZKOAK

HITZARMENAK CACH-UHARTEKO ARTE GARAIKIDEKO ZENTROAREKIN 2020



KULTUR 
EKINTZA 
ZERBITZUA

3.7 NAFARROAKO ARTE PLASTIKOAK ETA IKUSIZKOAK

HITZARMENAK CACH-UHARTEKO ARTE GARAIKIDEKO ZENTROAREKIN 2020

WEBGUNEA

www.centrohuarte.es



KULTUR 
EKINTZA 
ZERBITZUA

XEDEA

“Praktika artistikoetako eta kultura ikasketetako 
Masterra, gorputza, afektuak, lurraldea” izenburu 
nagusia finantzatzea; “UHARTEKO ARTE GARAI-
KIDEKO ZENTROA” Fundazioak sustatu du, eta 
Nafarroako Unibertsitate Publikoak eskainiko du, 
bi erakundeen artean 2020ko maiatzaren 27an si-
natutako lankidetza hitzarmenaren arabera.

HELBURUA

Hitzarmen horren onura publikoa oinarritzen da 
eskaintza akademikoari ekartzen dion hobekunt-
zan, gure komunitatean ez baitago unibertsitate 
ikasketarik artearen praktikaren eta ikerkuntzaren 
arloan, eta beraz, gai horietan interesa izan ohi 
duten pertsonek beste erkidego batzuetara alde 
egin behar izaten baitute. Hutsune hori handia da 
Nafarroako artisten testuingururako, alderdi teo-
riko edo kontzeptualetik ez ezik, talentuen galera-
ren aldetik ere, izan ere, Nafarroako gazte anitzek, 
ikasketak kanpoan egin ondoren, beren ibilbide 
profesionala ere beste erkidego batzuetan egiten 
baitute.

PARTE-HARTZAILEAK

Guztira, 34 ikaslek eman zuten izena masterrak 
eskaintzen dituen moduluetan. 

- 19 ikasle Praktika Artistikoetako eta Kultura 
Ikasketetako Masterraren izenburu nagusian. 

- 4 ikasle Afektuetan eta kokatutako ezagutzan 
adituaren izenburuan. 

- 5 ikasle Genero eta bisualitateen izenburuan. 

- 6 ikasle Lurraldean adituaren izenburuan. 

Guztira, 34 ikasle ari dira programa honetako 
ikasketak egiten, beren modalitateren batean. 
Aurrematrikula egin zuten lau lagun kanpo geratu 
ziren, eskatzen ziren baldintzak betetzen ez zituz-
telako. Gainera, itxoin-zerrendan geratu dira 8ren 
bat lagun, epe edo formen barruan ez zeudelako. 

Matrikulatutako 34 lagunetatik, 16 Iruñekoak edo 
Iruñerrikoak dira. Beste bi Nafarroako beste es-
kualderen batekoak. Gainerakoak beste autono-
mia erkidego batzuetakoak dira, hurbilekoak, Gi-
puzkoa (2 ikasle) Araba (1) edo Bizkaia (2), nahiz 
urrunekoak, Tenerife (1), Valentzia (1), Cuenca (1), 
Leon (1), Madril (1) edo Bartzelona (3).

AURREKONTUA

120.000 euro.

GENERO IKUSPEGIA

Bukaerako memorian erantsi behar da, nahitaez, 
generoari buruzko kapitulu bat, parte-hartzearen 
datuak emateko, sexuen arabera bereizita.

3.7 NAFARROAKO ARTE PLASTIKOAK ETA IKUSIZKOAK

CACH-EKIKO HITZARMENA (MASTERRA)



KULTUR 
EKINTZA 
ZERBITZUA

XEDEA

Analisi parte-hartzaile bat eskaintzea garapena-
ren eta emaitzen inguruan, iritziak eta hobetzeko 
proposamenak, kontuan hartuta dagoeneko egin  
diren hiru edizioak.

EZAUGARRIAK

Entzute prozesu bat eta ebaluazio partekatua 
egin da, online inkesten eta gogoeta partekatzeko 
tailerren bidez, bi profil hauek kontuan hartuta:

- Artistak.

- Kultura kudeatzaileak.

Prozesu horrek funtsezko zenbait gako eskaini 
ditu, oinarri berri bat sortzeko, eta handik abiatuta 
asmatzeko nolako bilakaera behar duen ekimen 
honek. 

3.8 KULTURA SEKTOREA MERKATURATZEN LAGUNTZEKO PROGRAMA

948 MERKATUA

WEBGUNEA

www.948merkatua.com



KULTUR 
EKINTZA 
ZERBITZUA

XEDEA

Nafarroako kultura sektore profesionala sustatzen 
laguntzeko 2020ko programa operatiboa zehaz-
tea.

EZAUGARRIAK

- 1 ekintza: Nafarroako konpainien online eta offli-
ne formatuetako proposamenak bilduko dituen 
Arte Eszenikoetako katalogo bat osatzea. Fitxa 
bana eginez proposamen bakoitzeko, oinarrizko 
eta kontaktua egiteko datuak eskuratzen ahal 
dira, eta ikus-entzunezko materiala ere bai.

- 2 ekintza: Bi azokatan egon gara:

· BIME
 Turismo Zuzendaritza Nagusiarekin eta NIC-

DOrekin batera, Nafarroako eskaintza musikala 
sustatzea. BIME City atalean, musikaren agerto-
kian sortzen ari diren bi banda aurkeztea:

· Juárez
· Baobabs will destroy your Planet

· dFeria

AURREKONTUA  

- Nafarroako Arte Eszenikoetako proposamenen 
katalogo bat egitea. Diseinua, inprimatzea eta 
igortzea: 1.467,53 euro.

- Azoketara joatea 2020an:
· BIME: 7.260 euros.
· dFeria 2.500 euros.

3.8 KULTURA SEKTOREA MERKATURATZEN LAGUNTZEKO PROGRAMA

SALMENTARAKO ETA MERKATURATZEKO EKINTZAK



KULTUR 
EKINTZA 
ZERBITZUA

3.8 KULTURA SEKTOREA MERKATURATZEN LAGUNTZEKO PROGRAMA

MUGAZ GAINDIKO PROIEKTUEN EBALUAZIOA Euroeskualdea 2020 – Kultura Atala deialdian 21 proiekturen balorazioa

PROIEKTUAREN IZENA AKRONIMOA ARLO 
NAGUSIA

ARLO 
SEKUNDARIOAK KOSTUA DIRULAGUNTZA PROIEKTUBURUA BAZKIDEAK

1620, Nafarroako LO/R/ALDIA 1620 Kultura "Hezkuntza 
Gazteria" 60145 30000 Nabarralde Fundazioa (Nafarroa) Zabalik elkartea (Akitania Berria) - Hernani Errotzen (Euskal Autonomia Erkidegoa)

¡mira! - L'art et la culture dans nos campagnes ¡mira! Kultura Eleaniztasuna 60760 29820 Le Nouveau studio (Akitania 
Berria)

601 Producciones Audiovisuales (Nafarroa) - Txintua Films SL. (Euskal Autonomia 
Erkidegoa) - Prismedia (Akitania Berria) - TV7 (Akitania Berria)

ATALAK Atalak Kultura Gazteria 131043 35000 Dantzaz elkartea (Euskal Autono-
mia Erkidegoa) Malandain Ballet Biarritz (Akitania Berria) - Baluarte Fundazioa (Nafarroa)

Bertsogintza Bateratua Bertsogintza Kultura Hezkuntza, Gazteria eta 
Eleaniztasuna 66238 31119 Euskal Herriko Bertsozale Elkartea 

(Euskal Autonomia Erkidegoa)

Bertsularien Lagunak Elkartea (Akitania Berria) - Nafarroako Bertsozale Elkartea 
(Nafarroa) - Arabako Bertsozale Elkartea (Euskal Autonomia Erkidegoa) - 
Gipuzkoako Bertsozale Elkartea (Euskal Autonomia Erkidegoa)

Cayolar Cayolar Kultura Kultura 46600 16000 TRAME elkartea (Akitania Berria) Muturbeltz (Euskal Autonomia Erkidegoa) - Marc Beliga (Nafarroa)

Dantzagune 2020 DanGu2020 Kultura Hezkuntza, Gazteria, Kiro-
la eta Eleaniztasuna 22900 12900 Nafarroako Dantzarien Biltzarra 

(Nafarroa)

Gipuzkoako Dantzarien Biltzarra (Euskal Autonomia Erkidegoa) - Arabako Dantza-
rien Biltzarra (Euskal Autonomia Erkidegoa) - Iparraldeko Dantzarien Biltzarra 
(Akitania Berria) - Bizkaiko Dantzarien Biltzarra (Euskal Autonomia Erkidegoa)

Gaztefilmfest Gaztefilmfest Kultura Hezkuntza, Gazteria eta 
Eleaniztasuna 129300 55850 Kalakalab SC (Euskal Autonomia 

Erkidegoa)
Cinema et Culture (Akitania Berria) - CLAVNA Nafarroako Ikus-Entzunezkoen 
Klusterra (Nafarroa)

Bolante baten historia HDUNV Kultura Hezkuntza, Gazteria eta 
Eleaniztasuna 204187 35000 Vrai Vrai Films (Akitania Berria) On Produkzioak (Euskal Autonomia Erkidegoa) - Iñaki Alforja (Nafarroa)

Ikusi Mikusi. Haur eta Gazte Literatura Azoka Ikusi Mikusi Kultura Kultura, Hezkuntza eta 
Eleaniztasuna 143000 36000 Kirbil (Akitania Berria) Galtzagorri (Euskal Autonomia Erkidegoa) - Pamiela (Nafarroa)

In-Flux, Akitania Berria-Euskal Autonomia Erkide-
goa-Nafarroa euroeskualdearen kultura-aldizkaria In-Flux Kultura Gazteria eta Eleaniz-

tasuna 200000 35000 Novamina (Akitania Berria) Marmoka Films (Euskal Autonomia Erkidegoa) - Arena Comunicación (Nafarroa)

Iridium Iridium Kultura 33000 12500 Uharte Zentroa (Nafarroa) Euskal Kostaldeko Geoparkearen kudeaketarako Elkartea (GEOGARAPEN) 
(Uharte Zentroa) - COOP (Akitania Berria)

Kalakan eta Iparraguirre feat Amaia Miranda Kalian Kultura 40200 20100 Saroia Elkartea (Akitania Berria) Zaiko Nagusia (Nafarroa) - Amaia Miranda (Euskal Autonomia Erkidegoa)

Muga Gainetik Muga gainetik Kultura Eleaniztasuna 110000 55000 Baztango Dantzari Taldea 
(Nafarroa)

Alaiki Dantza Taldea (Akitania Berria) - Oiasso Kamerata (Euskal Autonomia 
Erkidegoa)

Nora, Zomotzatik mundura Nora Kultura Gazteria eta Eleaniz-
tasuna 70000 35000 Gariza Films (Gariza Produkzioak 

SL) (Euskal Autonomia Erkidegoa)
La Fidèle Production SARL (Akitania Berria) - Nueve Cartas Comunicación SL
(Nafarroa)

Ozeanique Ozeanique Kultura Hezkuntza, Gazteria, 
Kirola eta Eleaniztasuna 59950 29600 Albaola (Euskal Autonomia 

Erkidegoa)
Itsasoaren Ikastetxe Balioaniztuna (Akitania Berria) - Donibane Lanbide Heziketa 
(Nafarroa)

Pastoralaren Itsasoan Elkarrekin Nabigatzen Paiena Kultura 78379 39189 Elkano 500 Fundazioa (Euskal 
Autonomia Erkidegoa) Hebentik Elkartea (Akitania Berria) - Labrit Multimedia SL (Nafarroa)

Emakume Pailazoen Lehen Jaialdia: 
Iruñean, Donostian, Bordelen

Emakume 
Pailazoen 

Jaialdia
Kultura Hezkuntza, Gazteria eta 

Eleaniztasuna 120000 60000 Tombligo Teatro gazte elkartea 
(Nafarroa)

Algaraklown Ospitaleko Pailazoak (Euskal Autonomia Erkidegoa) - Les Clown 
Estethoscopes (Akitania Berria)

Sables Fauves Sables 
Fauves Kultura Eleaniztasuna 149826 30000 601 Producciones (Nafarroa) Txintxua Films (Euskal Autonomia Erkidegoa) - L'image d'aprés (Akitania Berria) - 

Kanaldude (Akitania Berria)

Sugarren Mende Sugarren 
Mende Kultura 35338 17308 Herrima (Euskal Autonomia 

Erkidegoa)
Erroa Argitaletxea (Euskal Autonomia Erkidegoa) - Lapurdi 1609 (Akitania Berria) - 
Asisko Urmeneta (Nafarroa)

Tetuan Tetuan Kultura Hezkuntza 175000 40000 Corpus Films (Akitania Berria) Pimpi&Nella Films - Marmoka Films - Arena Comunicación

Zirke Ensamble Zirke Kultura Hezkuntza, Gazteria eta 
Eleaniztasuna 30915 10442 Borderline Fabrika (Akitania Berria) Garaion (Euskal Autonomia Erkidegoa) - El punto gunea (Nafarroa)
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4.1 ARTXIBOEN ETA DOKUMENTU ONDAREAREN ZERBITZUAREN 



ARTXIBOEN ETA 
DOKUMENTU 
ONDAREAREN

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 ataletan 
egituraturik dago: Nafarroako Errege Artxibo Na-
gusia eta Nafarroako Artxibo Garaikidea. Bi atal 
horietako bakoitzak bere jarduera ildoak garatzen 
ditu programa espezifikoen bidez, eta garapen 
hori txosten honetako ataletan jasotzen da.

4.1.1 ZERBITZUAREN AURKEZPENA 



ARTXIBOEN ETA 
DOKUMENTU 
ONDAREAREN

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 apirilaren 4ko 12/2007 Legeak esleitzen 
dionari dagokionez. Bere jardueraren barruan 
daude Nafarroako Erreinuko erakundeek sortu 
dokumentazioa, lehengo Diputazio Probintzialak 
sortutakoa eta Foru Komunitateko egungo admi-
nistrazioak sortutakoa, zeinarekin lankidetzan ari 
baita artxibo digitalaren bitartez modernizatze-
ko, eta Nafarroako Artxibo Sistemako artxiboetan 
gordetakoa ere jarduera horren barrukoa, berezia 
izanik 15.000 biztanle baino gutxiago dituzten 
Nafarroako toki erakundeetako dokumentazio on-
darearekiko interesa. Horiekin batera, dokumen-
tazio ondare pribatua ere zaintzen du, legeak ja-
sotzen dituen alderdiei dagokienez.

Zerbitzuak bere bi atalen jarduera koordinatzen 
du, Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzen-
daritza Nagusiak ematen dituen jarraibideekin 
bateragarria izan dadin. 2020. urterako, Zerbit-
zuaren Ekintza Plana zehaztu zen, 2017-2023 al-
dirako Kultura Plan Estrategikoan oinarrituta (ze-
hazki, ekintzak 9. ardatz estrategikoko 5. lerrora 
bideratzen dira).

4.1.2 MISIOA



ARTXIBOEN ETA 
DOKUMENTU 
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4.1.3 PANDEMIAREN ERAGINA ZERBITZUAREN 
 ETA ARTXIBO ZENTROEN jARDUERAN

2020. urtean COVID-19ak eragindako pandemia-
ren sorrera eta bilakaeraren ondorioz izandako 
egoera traumatikoak funtsezko alderdiak aldatu 
ditu artxiboen eta herritarren arteko harreman 
tradizionalean. Artxiboak une oro izan dituzte 
eskura dokumentazioa eskuratu behar izan du-
ten pertsonek (legez, sarbide hori funtsezko zer-
bitzutzat jo zen, eta, beraz, Osasun Ministerioak 
2020ko apirilaren 28an aurreikusitako deskonfi-
namenduaren 0 fasean sartu zen). Erabiltzaileei 
arreta telematikoa eman zitzaien, eta aurrez 
aurreko kontsulta berriz ezarri ondoren, postuak 
aurretiko hitzordu sistema bidez esleitu ziren. 
2020ko martxotik gertatutako digitalizazioaren 
gorakada handia mugarri bat izan da zerbitzua 
erabiltzaileen beharretara egokitzeko prozesuan.

Aurrez aurreko jardueretarako murrizketen on-
dorioz, aldaketak izan ziren Zerbitzuaren zuzen-
daritzak koordinatutako programa estrategiko 
batzuetan: historia zabaltzeko zikloak gainbe-
hera egin zuen, eta bertan behera utzi zen 47. Li-
zarrako Erdi Aroko Ikerlanen Nazioarteko Astea; 
izan ere, 2020ko uztailaren 21 eta 24 artean egin 
behar zen, baina osorik atzeratu zen 2021. urtera. 
Hala ere, uztailaren 21ean Astearen webgune be-
rritua aurkeztu zen, bai eta hemeroteka ere. Ber-
tan, herriko, eskualdeko eta nazio osoko prentsan 
astea 1963an hasi zenetik egindako azken astera 
arte argitaratutako berri guztiak daude, eta erre-
ferentziak, guztira, 500 baino gehiago dira, da-
gozkien irudiekin batera.

Pandemiaren hedapenak eta ondorioek eragin-
dako osasun- eta prebentzio-zalantzak gorabehe-
ra, oinarrizkotzat jotako beste programa estrate-
giko batzuk mantentzea lortu zuen Zerbitzuaren 
zuzendaritzak; zehazki: Nafarroako toki erakun-
deentzako dirulaguntzen deialdia, artxibo siste-
ma propioa funtzionamenduan jartzeko eta/edo 
finkatzeko; eta Nafarroako Artxiboen Errolda 
eguneratzeko kanpaina.

Azkenik, konfinamenduan eta hori arintzeko fa-
seetan, Zerbitzuaren zuzendaritzak aginduta ADI 
Artxibo digitalaren eredua berrikusi zen, adminis-
trazio elektronikoaren ezarpenaren testuinguruan 
dokumentu elektronikoa kudeatzeko jarraibide 
eta funtzionalitateetara bideratuta. Eredu ho-
rren berrikuspen prozesuaren ondorioz, 2020ko 
abenduan bi araudi onetsi ziren: alde batetik, 
Nafarroako Gobernuak 2020ko abenduaren 16an 
hartutako akordio bidez Nafarroako Foru Ko-
munitateko Administrazioaren eta foru-sektore 
publiko instituzionalaren dokumentu elektro-
nikoak kudeatzeko politika onetsi zen; bestetik, 
abenduaren 21eko 49/2020 Foru Aginduaren 
bidez, Nafarroako Foru Komunitateko Adminis-
trazioaren dokumentu elektronikoa kudeatzeko 
eredua.
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4.1.4 PROGRAMA ESTRATEGIKOAK

2020an Nafarroako toki entitateei dirulagunt-
zak emateko laugarren deialdia egin zen, artxibo 
sistema propioa abiarazteko eta/edo finkatzeko. 
Deialdiaren oinarriak otsailaren 24ko 3E/2020 
Foru Aginduaren bidez onetsi ziren, eta 2020ko 
martxoaren 17ko 56. Nafarroako Aldizkari Ofizia-
lean argitaratu.

AURREIKUSITAKO JARDUKETEN

Dirulaguntzaren zenbatekoa aurkeztutako proiek-
tu edo programaren gastuen % 40 zen, gehienez 
ere, eta onuradun bakoitzeko muga 5.000 eu-
rokoa. Arriskuan dagoen dokumentu ondarea iza-
nez gero, dirulaguntzaren zenbatekoa handitzen 
ahalko zen % 60raino, betiere behar bezala justi-
fikatzen bazen eta ezarritako gehieneko laguntza 
gainditzen ez bazen.

Dirulaguntzen xedea izaten ahal zen, bai proie-
ktuak egitea toki entitateek artxibo sistema pro-
pioa izateko, bai programak egikaritzea artxibo 
sistema propio bat ezartzen eta/edo finkatzen 
laguntzeko, toki entitate batean artxibo sistema 
izateko proiektu baten 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.

Aurrekontuetan 60.000 euro finkatu ziren horre-
tarako.

61 eskaera izan ziren eta 33 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-

1. NAFARROAKO TOKI ENTITATEEI DIRULAGUNTZAK EMATEKO DEIALDIA, ARTXIBO SISTEMA PROPIOA ABIARAZTEKO ETA/EDO FINKATZEKO
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teen artxiboak modu egokian antolatzea, legez 
haien ardurapean dauden dokumentu ondarea 
zaintzeko, tratatzeko, hedatzeko eta haren balioa 
nabarmentzeko.

DIRULAGUNTZEN ESLEIPENA

1. NAFARROAKO TOKI ENTITATEEI DIRULAGUNTZAK EMATEKO DEIALDIA, ARTXIBO SISTEMA PROPIOA ABIARAZTEKO ETA/EDO FINKATZEKO

TOKI ENTITATEA EmANDAKO ZENBATEKOA

Ibargoiti 822,80

Elo 4.138

Untzue 1.400

Izurdiaga 629,20

Arantza 5.000

Igantzi 5.000

Cárcar 1.655,28

Lerin 1.655,28

Ledea 2.081,20

Arakil 1.210

Leotz 2.899,16

Cadreita 1.655,28

Anue 1.347,94

Lerate 670,34

Legarda 1.089

Bakedano 591,93

Artatza 768,11

TOKI ENTITATEA EmANDAKO ZENBATEKOA

Eneritz 3.568,05

Amillao 438,50

Muruzabal 2.975,40

Lesaka 4.307,60

Galdio 551,76

Uxue 5.000

Etxabarri 710,51

Muneta 1.033,82

Arbeitza 819,90

Eultz 603,06

Zubielki 551,76

Aramendia 551,76

Allin 1.139,82

Murchante 1.655,28

Abartzuza 2.278

Etxauri 1.201,25

GUZTIRA 60.000
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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.

AURREIKUSITAKO JARDUKETEN

Programa zabala eta zehatza izanik, eta Nafa-
rroako herri guztietako artxiboetako informazioa 
bildu behar baitu, fasez fase jardun behar da. Hi-
rugarren fasea 2020an egin da, eta Erroldaren 
kanpaina jarraitu da Zangozako Merindadeko 
zazpi udalerritan: Aranguren, Burlata, Eguesibar, 
Noain Elortzibar, Uharte, Ibargoiti eta Untzitibar. 
Guztiak, Burlata eta Uharte izan ezik, udalerri 
konposatuak dira.

Arangurenen kontzeju hauek daude: Aranguren, 

Labiano, Taxoare eta Zolina; eta biztanle entita-
te berezi hauek: Gongora, Ilundain, Lakidain eta 
Mutiloa. 

Eguesibarrek kontzeju hauek ditu: Altzuza, Ardatz 
Eguesibar, Azpa, Badoztain, Egues, Elkano, Elia, 
Ibiriku, Olatz eta Sagaseta; eta biztanle entitate 
berezi hauek: Sarriguren, Etxalatz, Egulbati, Go-
rraitz eta Uztarrotz.

Noain Elortzibarren, kontzejuak hauek dira: 
Elortz, Gerendiain, Imarkoain, Dorre Elortzibar eta 
Zabalegi; eta biztanle entitate bereziak: Ezperun, 
Noain, Oritz, Otao, Iharnotz eta Zulueta.

Ibargoitin, kontzejuak: Abintzao, Idotzin, Izko eta 
Getze Ibargoiti; biztanle entitate bereziak, berriz: 
Zilegieta, Lekaun, Sengaritz, Besolla eta Zabaltza 
Ibargoiti.

Azkenik, Untzitik kontzeju hauek ditu: Altzorritz, 
Artaitz, Zenborain, Untziti eta Zabaltzeta; eta 
Naxurieta, Mugetaxarra eta Zorokiain biztanle en-
titate bereziak.

Udalerriok Iruñetik hurbil daude, eta, Ibargoiti 
eta Untziti izan ezik, lurralde handikoak dira eta, 
batez ere, biztanle ugarikoak (guztira, 65.923 biz-
tanle 2018an). Gainera, hiriburua hurbil dute, eta 

industrialde handiak eta jarduera ekonomiko asko 
eta askotarikoak dituzte. Dentsitate demografi-
koak berekin ekarri du, halaber, behar diren zer-
bitzu guztiak ezartzea. Adibidez, hezkuntza etapa 
guztietarako ikastetxeak eta gizarte, kirol nahiz 
kultura zerbitzuen azpiegiturak.

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 sustat-
zeko Nafarroako dokumentu ondarearen eza-
gutza herritarren zerbitzura.

2. EBALUAZIO OROKORRA
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 -  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 hirugarren fasea 
2020an egin da, eta lana izan da honako udalerri 
hauetan eta dagozkien kontzejuetan kontserbatu-
tako titulartasun publiko eta pribatuko artxiboak 
eta dokumentu funtsak erroldatzea: Aranguren, 
Burlata, Eguesibar, Noain Elortzibar, Uharte, Ibar-
goiti eta Untziti.

Lanaren ondorio izan da kontaktuak identifikatzea 
eta elkarrizketak egitea, errolda fitxak osatzeko.

Gastu osoa 18.150 eurokoa izan da.

2. EBALUAZIO OROKORRA
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KALITATE TEKNIKOA

Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Zerbit-
zuaren 2020ko Ekintza Planak honako ekintza 
estrategiko hauek biltzen zituen: Zerbitzuaren 
zuzendaritzak sustatutako 12; Nafarroako Errege 
Artxibo Nagusia Atalak sustatutako 27; eta Nafa-
rroako Artxibo Garaikidearen Atalak sustatutako 
10.

Pandemiak eraginda martxoan alarma egoera 
ezartzeak eragina izan du ekintza gehienetan. 
Artxiboak funtsezkoak direlako adierazpena pre-
sente egon da konfinamendua arintzeko faseen 
plangintzan, 2020an hasi eta are 2021. urtearen 
zati handi batean ere, eta argi utzi du zer-nolako 
balioa duten artxibo zentroek eskubide tresna 
moduan, eta ezin agortuzko eta ezinbesteko in-
formazio iturri moduan herritarren eskariei erant-
zuteko, modu ez-presentzialean eta bete-betean 
erabiliz komunikatzeko bide telematikoak eta sare 
bidezko hedapen proposamenak. Bestalde, higie-
ne eta osasun neurriek aurrez aurreko hedapen 
ekimen kultural gehienen irismena mugatu dute, 
baina, hala ere, presente egon dira 2020 osoan 
zehar, kasu bakoitzean bilakaera desberdina izan 
arren. Egoera penagarria izan arren, Nafarroako 
Errege Artxibo Nagusian abuztuan egindako “Ma-
leficium. Nafarroa eta sorginen ehiza (XIV.-XVII. 
mendeak)” erakusketak izandako bisita kopuruak 
espero izatekoa zena gainditu du, are pandemia 
izan baino lehen antzeko erakusketetan gertatu-
takoa ere.

HERRITAR PROIEKZIOA

Pandemia hondagarriak Zerbitzuaren jardueraren 
plangintzan eragin handia izan arren, bi artxibo 
zentroen arreta eta eskaintza berriz zehaztera 
behartu baitu, jardueraren bilakaerak adieraz-
ten du finkatzeko joera dutela herritar proiekzioa 
duten programek. Adibide nagusiak hauek dira: 
Nafarroako Musikaren eta Arte Eszenikoen Ar-
txiboa (Nafarroako Errege Artxibo Nagusian gor-
detako musika, dantza eta antzerki esparruetako 
dokumentu funtsak); Nafarroako Fototeka (irudia 
zabaltzeko gune esklusibo moduan sortua); he-
dapen historikoa (erakusketak bereziki, bai aldi 
baterakoak, bai formatu txikiagokoak); artxibo 
digitala (Foru Komunitateko Administrazioak eta 
foru sektore publiko instituzionalak formatu ele-
ktronikoan sortutako dokumentazioaren kontser-
bazio beharrak betetzeko sortua); eta Nafarroako 
Artxibo Garaikidearen finkapena, artxibo sozial 
moduan duen rol berrian (Nafarroako funts ga-
raikideen eta oraingoen programa). Horiek guz-
tiak trakzio elementuak dira dokumentu ondarea 
gorde eta zabaltzeko, berriena barne, Nafarroako 
orainaren etorkizuneko ebidentzia moduan. 

EFIZIENTZIA SOZIALA

Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Zerbitzua-
ren 2020rako gastu aurrekontua 1.878.370 eu-
rokoa izan zen (langile gastuak kanpo utzita). Au-
rrekontu hori Zerbitzuaren urteko ekintza planean 
identifikatu eta onartutako jarduerak gauzatzeko 
erabili da, zeinak zuzendaritzak eta zerbitzuak di-
tuen bi atalek egin baitituzte. Nafarroako Errege 
Artxibo Nagusia eta Nafarroako Artxibo Garaiki-
dea.
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4.1.6 ERRONKA NAGUSIAK

Artxiboei eta dokumentu ondareari dagokienez, 
Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Zerbit-
zuak, Nafarroako Artxibo Sistemako buru den 
aldetik duen jardueraren ikuspegitik, etorkizune-
rako erronka nagusi hauek ditu:

 -  Lurraldetasuna bultzatzea Nafarroako doku-
mentu ondarea balioesteko jardueretan, titu-
lartasun publiko eta pribatuko dokumentazioa 
barneratzen duen 360 graduko ikuspegiarekin.

 -  Artxiboei buruzko lege araudia berrikustea, Ar-
txiboei eta Dokumentuei buruzko apirilaren 4ko 
12/2007 Foru Legea aztertu eta eguneratuta.

 -  Legez zehaztutako Nafarroako Artxiboen Errol-
da eta Erregistroaren eta Artxiboen Maparen 
eguneraketa bultzatzea.

 -  Herritarrek dokumentu ondarean sarbidea izan 
dezaten sustatzea, dokumentuak digitalizatuz 
eta eskura jarriz, Kulturaren Atari Digitalean eta 
Artxibo Irekian.

 -  Nafarroako Foru Komunitateko Administra-
zioaren eta foru-sektore publiko instituziona-
laren dokumentu elektronikoak kudeatzeko 
politikan eta haren ereduan aurreikusitako 
arau-garapena osatzea, dokumentuei lotutako 
kontserbazio, segurtasun eta sarbide espezifi-
kazioei dagokienez.

 -  Nafarroako Foru Komunitateko Administra-
zioaren artxibo digital seguruaren funtziona-
mendu eraginkorra eta finkapena sustatzea.

 -  Artxibo sistema propioa eta Nafarroako toki 
erakundeen artxibo digitala funtzionamenduan 
jartzeko eta/edo finkatzeko baldintzen ezarpe-
na bultzatzea.

 -  Bultzada ematea Nafarroako Artxibo Garaiki-
dea delako atalaren herritartasun alderdiari, 
Nafarroako oraintsuko iraganaren eta orainaren 
erreferentziazko erakundea delako, pertsonali-
tate eta erakunde garrantzitsuetatik funts pri-
batuak lortzearen bidez, eta ikuspegi sozial ba-
tekin, Nafarroako funts garaikideen eta oraingo 
funtsen programan sartzeko.

 -  Are gehiago aitzinaraztea administrazio elek-
tronikoa (Zero Paper proiektua), Foru Komuni-
tateko Administrazioan dauden paperezko ar-
txiboen identifikazio eta kontrolaren bidez, eta, 
horren osagarri, arauak ematea kudeaketari eta 
ixteko izapideei dagokienez artxibo digitala eza-
rri ondoren, eta Nafarroako Artxibo Garaikidera 
eramatea planifikatzea, epe luzean kontserbat-
zeko.

 - Nafarroako toki entitateetan artxibo digital se-
guruko plataformen ezarpena bultzatzea, ezar-
penaren eraginkortasunari dagokionez audito-

ria egokia eta benetako ezarpenari dagokionez 
jarraipena posible egiteko laguntza programa 
bat zehaztearen bidez.

 - Nafarroako Errege Artxibo Nagusia finkatzea, 
Nafarroako erreferentzia historiko eta kulturale-
ko erakunde moduan, hedapen jardueren bidez, 
ezagutza sortzen, dokumentu ondarea balioes-
ten eta herritarren artean Nafarroaren nortasun 
historikoa berresten lagun dezaten.

 -  Nafarroako Errege Artxibo Nagusian Fototeka 
programa finkatzea, erreferentea delako ondare 
fotografikoa kontserbatu, zabaldu eta balioes-
teko, interes berezia jarrita jatorri pribatuko iru-
diak lortzeko ahaleginean.

 -  Nafarroako Errege Artxibo Nagusian Nafarroako 
Musikaren eta Arte Eszenikoen Artxiboa progra-
ma finkatzea, lurraldean eta nazio osoan erre-
ferentziazko artxibo proiektua delako, musika, 
dantza eta antzerki esparruetako dokumentu 
ondarea kontserbatu, zabaldu eta balioesteko.

Erronkak lortzeko, beharrezkoa da sektorean es-
anguratsuak diren entitateen lankidetza, bereziki 
Nafarroako Artxibozainen Elkartearena. 2020an 
zehar, ohiko lankidetza ekimen gutxiago izan da 
pandemiaren eraginez, eta “Artxiboak mundu 
globalean” jardunaldiak baino ez dira egin, eta 
horren barruan eztabaida mahai bat “Artxibozain 
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4.1.6 ERRONKA NAGUSIAK

lanbidearen etorkizuna” gaiari buruz (martxoaren 
11n eta 12an). 2021ean, espero da Elkartearekin 
batera berriz zehaztea estrategia komunak gai-
tasun eta jardunbide profesional onak hobetzeko, 
profesional berriak izateko eta lurraldean dihar-
duten artxibozainen trebakuntza hobetzeko.



4.2 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  
gorde, kontserbatu eta zabaltzea.

b. Kontserbatzen dituen dokumentuak jendearen 
eskura jartzea.

c. Nafarroako Foru Komunitateko administra-
zioak bere jardunean sortu edo bildutako 
dokumentazioa jasotzea ohiko transferentzia 
bidez, ebaluatu eta administrazio indarra gal-
du 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 trata-
mendu teknikoa ematea.

f. Dokumentuen kontserbazio egokia bermatzea 
eta, behar bada, zaharberritzea.

g. Nafarroako dokumentu ondarea ezagutaraz-
teko programak sustatzea.

h. Dokumentuen kudeaketaren inguruan agint-
zen zaizkion bestelako eginkizunak.

4.2.1 AURKEZPENA



ARTXIBOEN ETA 
DOKUMENTU 
ONDAREAREN

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 be-
rreskuratzen laguntzea, bai sakabanatuta eta 
galtzeko arriskuan dagoena, bai entitateek edo 
partikularrek gordetzen dutena, betiko kontser-
batuko dela eta herritar guztiek gozatuko du-
tela bermatzeko helburu nagusiarekin. Honako 
hauek dira administrazio esparrutik eta esparru 
pribatutik datozen kanpo funtsak sartzeko bi-
deak: transferentzia, emaitza, gordailutzea eta 
erosketa.

 - 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-

4.2.2 MISIOA ETA ILDO ESTRATEGIKOAK
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nak eta kontserbazio egoerarik txarrenean dau-
denak zaharberritze lantegian atxikitzen dira, 
kontserbatuko direla bermatzeko, eta irakurga-
rriak izan daitezen ahalbidetzeko. 

 - Dokumentuak digitalizatzea: digitalizatze 
lantegiak dokumentuen kalitate handiko kopia 
digitalak lortzen ditu, erabiltzaileek haien berri 
izan dezaten, arriskuan jarri gabe piezen egoe-
ra.

 - Dokumentuen kontsulta eta erreprografia: 
herritarrei kontsulta eta erreprografia zerbit-
zuak ematen zaizkie, Liburutegiko Kontsulta 
Aretoan eta Irakurketa Aretoan; astelehenetan 
eta ostiraletan, 09:00etatik 15:00etara, eta as-
tearte, asteazken eta ostegunetan 09:00etatik 
17:00etara.

 - 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.

4.2.2 MISIOA ETA ILDO ESTRATEGIKOAK
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Honako ekintza hauek azpimarratzen ditugu, 
erakundeak 2020. urtean egindako nabarme-
nenak direla iritzita.

NAFARROAKO FOTOTEKA INTERNETEN

Duela urte batzuk funts fotografikoen trata-
menduarekin hasi eta 2019ko bigarren seihile-
koan erakusketa bat egitea ekarri zuen lan ildoa 
burutzeko, 2020an artxiboen tratamendu lan 
batzuk gauzatu ziren, aukera eman zutenak 
15.000 argazki (12.000 1960 baino lehena-
gokoak) iraultzeko Artxibo Irekia delako web-bi-
latzailean eta Nafarroako Kulturaren Atari Digi-
talean. Gainera, lan hori osatzeko, web-orri bat 
sortu eta aurkeztu zen, erakundean gordetako 
funts fotografiko guztiak aipatzen dituena, 
eta aukera ematen duena jakiteko zein diren 
Nafarroako Fototeka programaren lan ildoak. 
Erakundeak Nafarroako argazki ondarearen 
eta hori herritarren eskura jartzearen alde har-
tutako konpromisoa berresten dute aipatu ildo 
horiek. Horren adierazgarri, 675.733 orri ikusi 
ziren webgune berri horretan 2020an zehar.

JARDUERA DIDAKTIKOAK

Nafarroako Errege Artxibo Nagusiak beste atal 
bat sortu zuen bere web-orrian, ikastetxe eta 

institutuetako ikasleei bere jarduera didakti-
koak eskaintzeko. Hauek dira jarduera horietako 
batzuk: “Erregerik gabeko erreinua” mintegia; 
gizarte feudalari eta Erdi Aroko ustelkeriari 
buruzko unitate didaktikoak; eta, berritasun 
moduan, testu historikoei buruzko “Paper-sor-
tak bizkar-zorroan” iruzkinak, zeinak UNEDek 
Iruñean duen zentro elkartuak sustatu baititu, 
eta horrelako jarduerak berritu baitituzte Nafa-
rroako hezkuntza esparruan.

ORDUTEGIA ZABALTZEA

Nafarroako Errege Artxibo Nagusiak, erabiltzai-
leei kalitatezko zerbitzu publikoa eman nahirik, 
kontsulta eta irakurketa geletan publikoarent-
zako arreta kontratu berria bultzatu zuen. Horri 
esker, ordutegia zabaltzea eta lanaldiak hobeki 
banatzea planifikatu ahal izan ziren, eta be-
har zen lizitazioa egin eta lan osagarrien kon-
tratua esleitu ondoren, urriaren 1ean NEANek 
beste aldi bat hasi zuen jendaurreko arretan, 
ordutegiak eguneratuta astelehen eta ostira-
letan 09:00etatik 15:00etara, eta luzatuta as-
tearte, asteazken eta ostegunetan 09:00etatik 
17:00etara arte. Hobekuntza horrek arratsal-
deko zerbitzua finkatzea ekarri du, eta aukera 
eman die ikertzaileei lan ordutegiak eta ikerketa 
historikoa bateragarri egiteko.

4.2.3 EKINTZA AIPAGARRIAK
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NAFARROAKO HISTORIA ZABALTZEKO 
BULTZADA

2020an, Nafarroako Errege Artxibo Nagu-
siak Nafarroako historia zabaltzearen aldeko 
konpromisoa areagotu zuen eta, besteak bes-
te, hauek egin zituen: erakusketen eta mikroe-
rakusketen programa mantentzea; irudi eta 
deskripzio fitxa berriak iraultzea Artxibo Irekia 
delako web-bilatzailean; prestakuntza ikasta-
roak finkatzea; prestakuntza jarduera berri bat 
ezartzea, Nafarroako historiari buruzko ikasta-
roa hori izan baitzen, eta oso harrera ona izan 
zuen; eta erakusketei eta mikroerakusketei 
buruzko hitzaldi zikloak sustatzea. Dibulgazio 
historikoaren aldeko ahalegin horretan ari zen 
erakundea 2020ko martxoaren hasieran, aurrez 
aurreko jarduera guztiak bertan behera utzi be-
har izan zirenean COVID-19aren pandemiaren 
ondorioz; orduan, dibulgazio estrategia aldatu 
zuen, eta bitarteko digitalen hedapena indartu.

KATALOGAZIO GEHIAGO

Nafarroako Errege Artxibo Nagusiak lanean ja-
rraitu zuen dokumentu deskribapena finkatzeko 
eta deskribapen zorrotz eta kalitatezkoak egite-
ko, teknikari espezialisten lanean oinarrituta. 
Zeregin horiei esker, erakundera jotzen duten 
pertsonek, edo web-baliabideak kontsultatzen 

4.2.3 EKINTZA AIPAGARRIAK
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dituztenek, errazago eskuratzen dituzte gor-
detako dokumentuak eta lortzen dute emaitza 
ona informazio bilaketetan. Deskribapen lanak 
programa batzuen inguruan antolatzen dira; 
besteak beste: “Fototeka”, “Errege Auzitegiak”, 
“Lurrak eta jendeak”, “Nafarroako Musikaren 
eta Arte Eszenikoen Artxiboa”, “Kontuak”, eta 
beste barne proiektu batzuk, hala nola “Elkar-
teak”, “Udal Kontuak”, “DSI”, “Kartografia”, 
“Heraldika” eta “Kodexa”.

COVIDAREN ONDORIOZKO PANDEmIAREN 
ERAGINA

COVID-19aren ondoriozko pandemiak eragin 
larria izan du erakundean lan egiten duten eta 
hura bisitatzen duten pertsonen bizitza esparru 
guztietan, eta, horregatik, NEANek lan dinami-
kak aldatu zituen bere zerbitzu guztietan. Bai-
na, aldi berean, konfinamenduan zehar beste 
alderdi batzuk indartu ziren: zerbitzu telemati-
koak, hala nola erreprografia, informazioa eta 
erreferentzia; mikroerakusketa birtualak; Na-
farroako Fototeka web-orri berria; eta Artxibo 
Irekia delako web-bilatzailea, Nafarroako Erre-
ge Artxibo Nagusiaren baliabide digitalen kont-
sulta plataforma gisa. Gainera, kontuan hartuta 
Normaltasun berri baterako trantsiziorako Pla-
na-II. eranskina. Faseak (Espainiako Gobernua 
(2020-04-28) eta SND/388/2020 Agindua, 

maiatzaren 3koa, artxiboak lehenengoetakoak 
izan ziren ateak irekitzen funtsezkoak ez ziren 
zerbitzu publikoen artean, eta azkenean 2020ko 
ekainaren 1ean egin zuten hori. Ordudanik, lan-
taldea osorik aritu da lanean bertaratuta, bai-
na aretoen okupazioa zorrotz kontrolatu da, 
Nafarroako Gobernuko Osasun Departamen-
tuak gehieneko edukierari buruz emandako ja-
rraibideak kontuan hartuta. Erakundearen eta 
dauzkan erabiltzaileen arteko harremanean 
gertatutako aldaketa horren ondorioz, kopien 
eskaerak inoizko handienak izan ziren, eta, ho-
rregatik, erreprografia zerbitzua indartu behar 
izan da NEANen zutabeetako bat izatera iritsi 
arte.

INOIZKO KOPURURIK HANDIENAK

Esandako guztiaren ondorioz, nabarmendu be-
har da 2020an inoiz baino kopuru handiagoak 
lortu zirela zenbait esparrutan, eta horrek argi 
adierazten du zer-nolakoa den Nafarroako Erre-
ge Artxibo Nagusiko teknikarien jarduna eta 
erakundearen dinamismoa. 

Esparru teknikoan, gordetako dokumentu uni-
tateei dagozkien 28.230 deskripzio erregistro 
egin ziren. 

Jendearentzako arretaren esparruan, 1.519 

informazio eta kontsulta eskaerari erantzun zit-
zaien posta elektronikoaren bidez. 

Zabalkundearen esparruan, 119.903 deskri-
pzio erregistro argitaratu ziren Artxibo Irekia 
web-bilatzailean eta Nafarroako Kulturaren 
Atari Digitalean. Gainera, erakundeak, guztira 
28 prentsa ohar sortu zituen, Nafarroako Go-
bernuko Komunikazio Zerbitzuaren bidez argi-
taratu zirenak. 

4.2.3 EKINTZA AIPAGARRIAK
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4.2.4 PROGRAMA ESTRATEGIKOAK: DOKUMENTU FUNTSAK

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.

2020an, ez zen hainbeste dokumentu funts jaso 
aurreko urteekin alderatuta, botere publikoek 
bultzatutako bakartze sozialeko politiken ondo-
rioz, eta 19 sarrera izan ziren guztira, erosketa, 
transferentzia, gordailutze eta, bereziki, dohaint-
za bidez.

1. DOKUMENTUEN SARRERAK

DOKUmENTU FUNTSEN SARRERAK
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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 Artxibotik 
eta beste administrazio unitate batzuetatik jasot-
zen diren instalazio unitateek. 2020an, honako 
funts eta dokumentu hauek jaso ziren:

 - Luis Salanueva funtsa. Musikaren Hiriak emana. 

 - Nafarroako Gobernuaren Funtsa-Turismo Zer-
bitzua: 3 paketatze kaxa diapositiba albumekin 
eta artxibagailuak 11.749 argazkirekin, zenbait 
formatutan; Nafarroako Turismotik iritsita.

 - Nafarroako Museoko Liburutegia: Kontuen 
Katalogoko eta García Carraffaren zenbait ale 
bikoiztuak.
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DOHAINTZAK

Partikularrek emandako dohaintzak dira zain-
dutako dokumentu ondarea handitzeko bide 
nagusia. Gehienetan, familiek emandako artxi-
boak dira, edo Nafarroaren historiako pertsona 
ospetsuek emandakoak; horietako batzuk mu-
sikaren edo argazkiaren esparruan nabarmen-
dutakoak dira. 2020an, 13 dokumentu funts eta 
hiru liburutegi hauen dohaintza jaso zen.
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 -

 -

 - “Artearen Adiskideak” musika funtsa, Artea-
ren Adiskideak musika elkarteak emana, eta 
Aurrekontuen, Ondarearen eta Politika Ekono-
mikoaren zuzendari nagusiak urtarrilaren 27an 
emandako 11/2020 Ebazpenaren bidez onartua.

 - “Isidoro Fagoaga” musika funtsa; emaileak: 
Martín josé Fagoaga Rekalde, Martín josé Fa-
goaga Rekalde, Coro Otermin Fagoaga, Luis 
Otermin Fagoaga, Mª josé Fagoaga Echeverría 
eta Ana Mª Izaizoz Fagoaga; Aurrekontuen, On-
darearen eta Politika Ekonomikoaren zuzendari 
nagusiak urtarrilaren 27an emandako 12/2020 
Ebazpenaren bidez onartua. 

 - “López Chapartegui Familia” musika funtsa; 
emaileak: Francisco López Chapartegui, Ampa-
ro López Chapartegui, Mariano López Chapar-
tegui eta Miguel López Chapartegui; Aurrekon-
tuen, Ondarearen eta Politika Ekonomikoaren 
zuzendari nagusiak marxoaren 11n emandako 
70/2020 Ebazpenaren bidez onartua.

 - “Javier Salvo” antzerki funtsa, javier Salvo Za-
ratiegui jaunak emana, eta Aurrekontuen, On-
darearen eta Politika Ekonomikoaren zuzendari 
nagusiak apirilaren 1ean emandako 116/2020 
Ebazpenaren bidez onartua.

 - “Luis miguel Alonso” musika funtsa eta “Fran-
cisco Erdavide” antzerki funtsa, Luis Miguel 
Alonso Nájerak emana, eta Aurrekontuen, On-
darearen eta Politika Ekonomikoaren zuzendari 
nagusiak abuztuaren 11n emandako 372/2020 
Ebazpenaren bidez onartua.

 - “Pedro Ciga mayo” argazki funtsa, M. Car-
men Mateo Valenciak emana, eta Aurrekon-
tuen, Ondarearen eta Politika Ekonomikoaren 
zuzendari nagusiak abuztuaren 5ean emandako 
355/2020 Ebazpenaren bidez onartua.

 - “Pello Arenas Salegi” argazki funtsa, Garral-
dako Udalak emana, eta Aurrekontuen, Onda-
rearen eta Politika Ekonomikoaren zuzendari 
nagusiak abuztuaren 11n emandako 371/2020 
Ebazpenaren bidez onartua.

 - “Jesús mª Baztán” argazki funtsa, jesús Mª Ba-
ztán Bordonabak emana, eta Aurrekontuen, On-
darearen eta Politika Ekonomikoaren zuzendari 
nagusiak otsailaren 26an emandako 58/2020 
Ebazpenaren bidez onartua.

 - Sartagudako jaun Juan martínez de medrano-
ren zigilu matrizea, jesús Vicente San jerónimo 
Zudairek emana, eta Aurrekontuen, Ondarearen 
eta Politika Ekonomikoaren zuzendari nagusiak 
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urtarrilaren 27an emandako 14/2020 Ebazpe-
naren bidez onartua.

 - “Familia Borda” funtsa, Espainiako probint-
ziako Anaia Txiki Kaputxinoen Ordenak ema-
na, eta Aurrekontuen, Ondarearen eta Politika 
Ekonomikoaren zuzendari nagusiak otsailaren 
10ean emandako 33/2020 Ebazpenaren bidez 
onartua.

 - “Joaquín Jáuregui” funts pertsonala, Espai-
niako probintziako Anaia Txiki Kaputxinoen Or-
denak emana, eta Aurrekontuen, Ondarearen 
eta Politika Ekonomikoaren zuzendari nagusiak 
apirilaren 22an emandako 151/2020 Ebazpena-
ren bidez onartua.

 - “Sociedad molino Harinero de Arizcun” enpre-
sa funtsa, Espainiako probintziako Anaia Txiki 
Kaputxinoen Ordenak emana, eta Aurrekon-
tuen, Ondarearen eta Politika Ekonomikoaren 
zuzendari nagusiak apirilaren 24an emandako 
156/2020 Ebazpenaren bidez onartua.

 - “Familia Irigaray” funtsa eta liburutegia, 
josé Ángel Irigarai Imaz jaunak emana, eta Au-
rrekontu, Ondare eta Politika Ekonomikoaren 
zuzendari nagusiaren urriaren 6ko 500/2020 
Ebazpenaren bidez onartua.

 - Iruñeko Lurralde Auzitegiaren liburutegia: Iru-
ñeko Artxibo judizial Nagusitik emana.

 - “Rosario Lazcano” bilduma bibliografikoa; 
Rosario Lazcano emana, eta Aurrekontu, Onda-
re eta Politika Ekonomikoaren zuzendari nagu-
siak martxoaren 17an emandako 82/2020 eba-
zpenaren bidez onartua.

EROSKETAK

Nafarroako Errege Artxibo Nagusiak, noizean be-
hin, jabeek salgai jartzen dituzten dokumentu pie-
za bereziak edo dokumentu funtsak erosten ditu 
2020an, b funts, bilduma bat eta 19 dokumentu 
solte erosi ziren.

 -  Daniel López argazki funtsa.

 -  Arteaga Familia funtsa, Arbeitzako jauregikoa.

 -  Pianolarako 44 musika bilkariko bilduma.

 -  juan Manuel Sagüés-en kaparetasun agiria; 
Miranda Argako bizilaguna; eta bestetzuk. Ai-
tor agiriak patenteagatik, juachín eta Bernardo 
Sagüés-en eskariz igorriak (Tafallako bizilagu-
nak). Iruña, 1778ko otsailaren 28a.

 -  Errege probisioa, pergaminoan, joana I.arena 
eta Karlos I.arena, 1516an datatua. 

 -  “Grandes fiestas religiosas y profanas en honor 
del R. P. Santiago Sádaba, Rector del Colegio 
de San Francisco javier de Tudela con motivo de 
su fiesta onomástica” kartela; Tuteran datatua 
1913ko apirilaren 30ean.

 - Manuel Armendáriz y Navarraren kaparetasun 
agiria; Tuterako bizilaguna. 1775.

 - Francisco Navarro y Rapún-en kaparetasun agi-
ria; Tuterako bizilaguna. 1780.

 -  Fagoaga anaien kaparetasun agiria. 1820.

 -  Luis Saturnino de Errazuren kaparetasun agiria; 
Faltzesko bizilaguna. Inprimatua, 1792.

 - Aitor agiriak patenteagatik, Matías de Elsaso 
jaunaren eskariz, beragatik eta seme-alabenga-
tik; Alesbesko bizilagunak. Iruña, 1776.

 -  joaquin de Arteaga y Zufiaren kaparetasun agi-
ria. 1734.

 -  Gonzalo Virtoren kaparetasun agiria; Aurizberri-
ko bizilaguna. 1627.
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 -  Memoires pour servir a l’histoire des basques, 
avec un abbregé du Regne des Roys de Navarre, 
Bela zaldunarena.

 -  Legoen lotura eta babeseko fundazio eskritura, 
Vianan. Viana, c. 1632. 

 -  Sebastián de Torresen kaparetasun informa-
zioa; Irurreko bizilaguna; Nafarroako Erreinuko 

mendialdeko kapareen oinezko bidali izendatua 
izateko. 1650-1657.

 -  Lodosako San Blas Kofradiaren konstituzioen 
eta ordenantzen liburua, 1640-1709.

 - Vianako bizilagun juan eta Provencio Carrillo-
ren noblezia eta kaparetasun auzia.

 -  Pergamino musikatuaren zatia.

 - Izen hau duen kartel baten argazkia: “Crédito 
Navarro. Inauguración de las nuevas oficinas. 
Año 1909”.

 - Iruñeko Sakramentu Txit Santuaren Kofradiako 
zuzendaritza batzordearen argazkia. 

 - “Carte genealogique de Castille, d’Arragon, de 
Portugal et de Granade rangée en parallele avec 
la carte d‘Espagne qui distingue les diverses si-
tuations de leurs etats, leurs armes et alliances” 
grabatua.

 - Liburutegi osagarrirako monografiak: 51 ale.
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GORDAILUAK

Gordailutzeak aukera ematen dio Nafarroako 
Errege Artxibo Nagusiari dokumentu funts jakin 
batzuk jasotzeko, funtsen jabeek haien titularita-
tea galdu nahi ez dutelarik; era horretan, interes-
dunen eskura jartzen ahal dira dokumentu horiek. 
Gainera, Nafarroako Artxiboa Estatuko Lurralde 
Administrazioaren artxibo historikoa da, eta ho-
rren ondorioz, estatuko erakundeetako dokumen-
tu funtsak ere jasotzen dira gordailuan. 2020an, 
ondoko dokumentu funts hauek jaso ziren gordai-
luan:

- Valeriano Ordóñez musika funtsa. Vianako 
Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza Na-
gusiaren eta Elena Leache Echalecuren artean 
izenpetutako hitzarmena, Valeriano Ordóñez ai-
taren artxiboa gordailutzeko eta erabilpenerako 
lagatzeko. 

 - Doctrina Christiana escrita en Romance y Bas-
cuence lenguajes de este Obispado de Pam-
plona. Compuesto por el Licenciado Don Iuan 
de Beriayn, Abad de Uterga. 1626. urtea. Iru-
ñean. Nafarroako Errege Kontseiluaren lizent-
ziarekin. Carlos de Labayen. Vianako Printzea 

Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagusiaren 
eta javier Irigaray Imazen artean izenpetutako 
hitzarmena, aipatu dokumentua gordailutzeko 
eta erabilpenerako lagatzeko. 

 -  Notario protokoloak: Iruñeko, Agoizko, Liza-
rrako eta Tafallako barrutietako notariotzetako 
1919ko notario eskrituren 25 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. 

2020an ondoko dokumentu hauek hartu ziren 
aldi baterako gordailuan, zaharberritu eta digita-
lizatzeko:

- Airetiko bi argazki, markoan jarriak eta zenbait 
fotolitotakoak, Abonos Orgánicos F.H. enpresa-
renak. Ana Urdánoz Gazteluk gordailuan utzita, 
eta itzulita zaharberritu eta digitalizatu ondo-
ren.

- 1563an datatutako epai arbitrarioa, Agoizko 
Udal Artxibotik iritsita. Agoizko Udalak gordai-
luan eman eta ondoren berriro jasotakoa, zahar-
berritu eta digitalizatu ondoren.

- Auritz hiribilduaren eta Garralda lekuaren 
arteko hitzarmenen eskritura lekualdatzea, 
1649an datatua; 8 orri paperean eta azala, per-
gamino musikatuarekin. Garraldako Udalak 

gordailuan eman eta ondoren berriro jasotakoa, 
zaharberritu eta digitalizatu ondoren.

- Gaita eta bandarako musika partitura zaha-
rren bilduma; Lizarrako Udalaren musika funt-
saren zatia, 9 artxibo kaxatan gordeta (37.-45. 
zenbakiekin). Lizarrako Musika Bandak gordai-
luan emana.

- Pregoi liburua (1611-1628), diruzainaren liburu 
bat barne (1571-1572); Zangoza hirikoa; Zango-
zako Udal Artxiboko 14. liburua. Cristina Asiain 
Ugartek (AZ2 Comunicación) gordailuan utzita, 
Zangozako Udalaren izenean, zaharberritu eta 
digitalizatzeko.

- Viana hiriaren 17 katastro plano; Dionisio Casa-
ñal-ek egin zituen, 1908an datatuta daude, eta 
1, 2, 3, 4, eta 5 zenbakiak dituzten bost liburuki-
tan ezarrita daude. Vianako Udalak gordailuan 
eman eta ondoren berriro jasotakoak, zaharbe-
rritu 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. 2020an hain-
bat dokumentu jarri ziren erakunde hauen eskura:

Mailegua unitate ekoizleei:

- Iruñeko Artxibo Judizial Nagusia: Iruñeko Le-
hen Auzialdiko eta Instrukzioko 2. Epaitegiko bi 
instalazio unitate.

- Notario protokoloak: 4 notario protokolo Iruñe-
ko Notarioen Elkargoari emanda, eta 5 protoko-
lo Agoizko notariotzari.

- Nafarroako Laneko eta Gizarte Segurantzako 
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Ikuskatzailetzaren Lurralde Zuzendaritza: 5 
karpeta.

Erakusketetarako maileguak: 

- Faro-Bueno “Irudi Antzerkia” funtseko txo-
txongiloak eta eszenografiak. Aldi baterako 
maileguan emana Tolosako Txotxongiloaren Na-
zioarteko Zentroari. 

- Hatchwell Biblia: Hatchwell bibliaren faksimi-
lea aldi baterako uztea Iruña eta Tuterako Art-
zapezpikutzari, Tuterako Dekanoaren jauregiko 
Museoan erakusteko bost urtez, 2017. urtetik ha-
sita.

- Erakusketa Karlismoaren museoan: “Kausaren 
ahotsak: karlismoaren propaganda eta hedat-
zea”. Maileguan eskatutako dokumentu gehie-
nak irudi digital bidez eman ziren, eta Gobernu 
Batzorde Karlistaren bi dokumentu baino ez zi-
ren mailegatu azkenean. 
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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 5.308 argazki digitalizatu 
eta deskribatu dira: 

- Carlos Amat funtsa: 71 argazki.
- Mariano Ansó funtsa: 7 argazki.
- Generoso Huarte funtsa: 26 argazki.
- Irujo-Espinosa de los Monteros funtsa: 89 argaz-

ki.
- Santos Laspiur funtsa: 46 argazki.
- Estanislao Luna funtsa: 3 argazki.

- Silván Sada funtsa: 93 argazki.
- Félix Maiz funtsa: 106 argazki.
- Galle_D funtsa: 209 argazki.
- FOAT funtsa: 4.003 argazki.
- Diego Quiroga y Losada funtsa-ETNOGRAFIA: 

55 argazki.
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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 5.000 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 Miura eta 
Ochoa eskribautegietako XIX. mendeko  6.600 
prozesu judizial deskribatu dira.

- Miura. Epaituak. XIX: 2.645 prozesu, 306048-
308697.

- Ochoa. Epaitu gabe XIX: 1.173 prozesu, 316462-
317635 + 300572.

- Ochoa. Epaituak. XIX: 2.782 prozesu, 338880-
341663.
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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 3.463 dokumenturi buruzko deskri-
bapen lanak egin dira; Paper Solteak izeneko sai-
letakoak ziren; eta zehazki, honako hauek:

- Paper Solteak 2. saila: 3.-16. paper sortak (3.463 
deskribapen eginda).

Aldi berean, Paper Solteen 1. saileko dokumen-
tuak zaharberritzen eta digitalizatzen jarraitzen 

dute, etorkizunean Artxibo Irekia delako web-bi-
latzailean iraultzeko.
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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 42 funts, dant-
zaren arloko 5 funts, eta antzerkiko 11 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 hauetako 2.894 dokumentu deskri-
batzeko lanak egin dira:

- Pablo Sarasate Musika Kontserbatorioaren funt-
sa: 1.133 fitxa.

- Emilio Arrieta funtsa: 223 fitxa.
- Fernando Remacha funtsa: 365 fitxa.
- M. Dolores Higueras funtsa: 6 fitxa.
- Huarte Familia. Pianolarako 583 bilkari fitxa, 

190. bilkaritik 772.enera.
- Gregorio Iribas. Pianolarako 584 bilkari fitxa.
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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, 
704 antolatu, ordenatu eta deskribatu dira.

6. “UDAL KONTUAK” PROGRAMA



ARTXIBOEN ETA 
DOKUMENTU 
ONDAREAREN

4.2.4 PROGRAMA ESTRATEGIKOAK: DOKUMENTU FUNTSAK

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. 
2020an, beste 109 dokumentu sartu ziren bildu-
ma horretan. Artxibo arloko erdi mailako teknikari 
bat arduratzen da jarduera horretaz.

XEDEA

Dokumentu figuratiboak identifikatzea, deskri-
batzea, zaharberritzea eta digitalizatzea.

EGINDAKO JARDUERA

Honako bilduma hauei dagozkien zenbait funtse-
tako 109 dokumentu figuratibo identifikatu, za-
harberritu, deskribatu eta digitalizatu dira: 

- Mapen eta planoen bilduma: 40 dokumentu.
- Erretratu bilduma: 12 dokumentu.
- Kartel bilduma: 51 dokumentu.
- Bando bilduma: 6 dokumentu.

7. “KARTOGRAFIA ETA IKONOGRAFIA” PROGRAMA



ARTXIBOEN ETA 
DOKUMENTU 
ONDAREAREN

4.2.4 PROGRAMA ESTRATEGIKOAK: DOKUMENTU FUNTSAK

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. 2020an beste 8 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 8 he-
raldika diseinu identifikatu, zaharberritu, deskri-
batu eta digitalizatzeko lanak egin dira.

8. “HERALDIKA” PROGRAMA



ARTXIBOEN ETA 
DOKUMENTU 
ONDAREAREN

4.2.4 PROGRAMA ESTRATEGIKOAK: DOKUMENTU FUNTSAK

“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 
agiriak, kronikak, liturgia kodexak, kodex hagiogra-
fikoak, ordenantzak, etab.

XEDEA

Kodexak eta kartularioak katalogatzea eta digita-
lizatzea.

EGINDAKO JARDUERA

10 kodex berri digitalizatu dira, eta 25 ale deskriba-
tu (16 kaparetasun agiri, 3 epai koadernatu, 3 asko-
tariko kodex, kodex juridiko bat, kodex zeremonial 
bat eta kronika bat), etorkizunean Artxibo Irekia 
delako web-bilatzailean iraultzeko.

9. “CODEX” PROGRAMA



ARTXIBOEN ETA 
DOKUMENTU 
ONDAREAREN

4.2.4 PROGRAMA ESTRATEGIKOAK: DOKUMENTU FUNTSAK

Artxibo tratamendurako lanak antolatzen dituzten 
aipatu programez gain, teknikariak beste doku-
mentu funts eta pieza nabarmen batzuk zaintzen 
dituzte, identifikazioa, antolaketa eta deskribape-
na behar baitituzte, geroago bilaketa eta kontsul-
ten bidez berreskuratu ahal izateko.

XEDEA

Beste dokumentu funts batzuk katalogatzea eta 
digitalizatzea.

EGINDAKO JARDUERA

Egindako lanetatik hauek nabarmentzen dira: 

- Errege Kontseilua: 3.292 erregistro deskribatzaile.
- Kontuen Ganberaren Auzitegia: 1.462 erregistro 

deskribatzaile.
- Gerrako jendearen Ikuskaritza Orokorra: 651 

erregistro deskribatzaile.
- Nafarroako Gobernu Zibila: 50 erregistro deskri-

batzaile.
- NFA-Arkitektura Zuzendaritza: 823 erregistro 

deskribatzaile.
- Hipoteka ofizioak: 223 erregistro deskribatzaile.
- jabetza erregistroak. 45 erregistro deskribatzaile.

- Notario protokoloak: 48 erregistro deskribatzaile.
- Alesbesko Udal Artxiboa: 850 erregistro deskri-

batzaile.
- Cayuela Medina familia: 93 erregistro deskribat-

zaile.
- juan Rena: 39 erregistro deskribatzaile.
- Irigaray familia: 20 erregistro deskribatzaile.

10. BESTE DOKUMENTU FUNTS BATZUEN DESKRIBAPENA



ARTXIBOEN ETA 
DOKUMENTU 
ONDAREAREN

4.2.4 PROGRAMA ESTRATEGIKOAK: DOKUMENTU FUNTSAK

Nafarroako Errege Artxibo Nagusiak duen liburu-
tegian katalogatutako 15.018 ale daude, Funts Za-
harreko 5.531 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 heme-
rografikoak katalogatzea.

EGINDAKO JARDUERA

202 argitalpenetan, 36 aldizkaritan eta hemerote-
kako 1.307 aletan katalogazio lanak egin dira.

11. LIBURUTEGIAREN KATALOGAZIOA



ARTXIBOEN ETA 
DOKUMENTU 
ONDAREAREN

4.2.4 PROGRAMA ESTRATEGIKOAK: DOKUMENTU FUNTSAK

Nafarroako Errege Artxibo Nagusiak zaharberritze 
lanak egiteko tailer bat du, egoki hornitua tresne-
riaz eta dokumentu grafikoak zaharberritzen adi-

tuak diren teknikariez, eta milaka paper eta per-
gamino orriren gaineko esku-hartzeak egiten dira 
bertan. Horri esker bermatzen da etorkizunean ongi 

kontserbatzea eta haien irakurketa errazten da, eta 
horren ondorioz, beste hainbat lan ere bai, besteak 
beste, katalogazioa, digitalizatzea eta kontsulta. 
Programa hau ezinbestekoa da instituzioaren funt-
zionamendurako, eta bertan lanean ari dira Barbá-
chano y Beny SA enpresako teknikariak.

XEDEA

Kontserbazio egoera txarrean dauden dokumen-
tuak zaharberritzea.

EGINDAKO JARDUERA

2020an, zaharberritze taldea gordetako dokumen-
tu funtsetako dokumentuak zaharberritzen aritu 
zen, bai eta kanpoko erakundeen jabetzako doku-
mentuak zaharberritzen ere, zeinak aldi baterako 
eman baitziren, zaharberritze lanak egiteko. Hona 
hemen zaharberritutako unitateen kopuruak, guz-
tira:

- Zaharberritutako paper orriak: 3.949 paper orri.
- Esku hartutako argazkiak: 4.144 argazki.
- Pergaminoak: 22 pergamino orri.

12. DOKUMENTUAK ZAHARBERRITZEA



ARTXIBOEN ETA 
DOKUMENTU 
ONDAREAREN

4.2.4 PROGRAMA ESTRATEGIKOAK: DOKUMENTU FUNTSAK

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 Irekia 
web bilatzailea erabiltzearen bidez, sarbidea izate-
ko eta kontsulta librea egiteko aukera bermatzen 
zaie ikertzaileei. Eginkizun horiei 1998an heldu 
zitzaien, eta ordudanik etengabe egin dira, eta mi-
lioitik gora irudi lortu dira. Programa hau ezinbes-
tekoa da instituzioaren funtzionamendurako, eta 
bertan lanean ari dira El Corte Inglés SA enpresako 
teknikariak.

XEDEA

Zaindutako dokumentazioaren kalitate handiko 
erreprodukzioak lortzea.

EGINDAKO JARDUERA

2020an, 68.914 irudi sortu berri egin ziren, eta atal 
hauetan banatzen dira: 

- Barne plangintzaren bidez digitalizatuak: 42.501 
irudi sortu berriak (7.059 dok.) Honako programa 
eta funts hauek izan ziren lanen ardatza:

·  Fototeka programa: 4.457 irudi (4.210 doku-
mentu).

·  Elkarteak programa: 12.549 irudi (866 doku-
mentu).

·  Kontuak programa: 6.600 irudi (514 doku-
mentu).

· Errege Auzitegiak programa: 1.011 irudi (44 
dokumentu).

·  Lurrak eta jendeak programa: 6.616 irudi (239 
dokumentu).

·  AMAEN programa: 8.326 irudi (482 dokumentu).
· Kartografia/Ikonografia programa: 132 irudi 

(90 dokumentu).
·  Heraldika programa: 7 irudi (5 dokumentu).
·  Codex programa: 710 irudi (10 dokumentu).
·  Beste funts batzuk: 1.268 irudi (525 dokumentu).
· Kanpo funtsen digitalizazioa: 198 irudi (20 

dokumentu).
·  jarduerak: 644 irudi.

- Erabiltzaileek eskatuta digitalizatuak: 35.074 
irudi (26.413 berriak).
· Barne erabiltzaileen eskaerak: 65 eskaera: 

2.227 irudi (2.225 berriak).
·  Kanpo erabiltzaileen eskaerak: 1.025 eskaera: 

32.880 irudi (24.188 berriak).

Erabiltzaileen eskariz egindako digitalizazioen 
kopurua aurreko urtekoaren antzekoa da, jaitsiera 

txiki batekin. Konfinamenduaren eta instalazioak 
ixtearen ondorioz, jarduera nabarmen gelditu 
zen, baina berriz indarberritu zen apirilerako. Ge-
roago, eta edukiera murrizketak gorabehera, erre-
prografia zerbitzurako eskaerak mantendu ziren, 
are handitu ere, berezitasun batekin: azaroan eta 
abenduan erabiltzaileek eskatuta egindako irudi 
kopuruak inoizko handienak izan ziren, 4.317 eta 
4.072 irudi hurrenez hurren. Horrek adierazten du 
zerbitzu mota horren goranzko joera pandemia-
ren ondorioz areagotu dela.

13. DOKUMENTUAK DIGITALIZATZEA
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4.2.4 PROGRAMA ESTRATEGIKOAK: DOKUMENTU FUNTSAK

13. DOKUMENTUAK DIGITALIZATZEA
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ARTXIBOEN ETA 
DOKUMENTU 
ONDAREAREN

4.2.4 PROGRAMA ESTRATEGIKOAK: DOKUMENTU FUNTSAK

Nafarroako Errege Artxibo Nagusiko teknikariek 
ikuskapenak egiten dituzte dokumentuen erosketa 
posibleak aztertzeko, bai eta bisita profesionalak ere, 
beste artxibo eta esparru espezializatu batzuetara.

XEDEA

Ikuskapenak eta bisita teknikoak egitea.

EGINDAKO JARDUERA

Urtarrilaren 8an: Nafarroako Ospitaleko lehengo 
kapilauaren etxera.

Otsailaren 6an: Nafarroako Museora.

Otsailaren 10ean: Nafarroako Museora.

Otsailaren 20an: Artearen Adiskideen egoitzara, 
zenbait argazki jasotzera, digitalizatzeko.

Otsailaren 20an: etxe partikular batera Ororbian, 
argazki funts bat jasotzera.

Ekainaren 11n: Iruñeko Udal Artxibora.

Ekainaren 17an: Nafarroako Liburutegira eta Eliz-
barrutiko Artxibora.

Ekainaren 19an: Lizarrara, Antigüedades Pe-
ral-era, pergamino bat jasotzera.

Ekainaren 24an: Nafarroako Liburutegira eta Eliz-
barrutiko Artxibora.

Ekainaren 26an: Kondestablearen jauregira.

Ekainaren 29an: Oltzara, etxe partikular batera, 
Cadreitako XIX. mendeko dokumentuak jasotzera.

Uztailaren 2an: Artearen Adiskideen egoitzara, 
argazki batzuk itzultzera.

Uztailaren 2an: Deikaztelura, dokumentu funts 
bat jasotzera.

Uztailaren 2an: Berriozarrera, Emauseko Trapuke-
tarien pabiloi batera, dokumentuak jasotzera.

Uztailaren 2an: Uharte-Itaroara, etxe partikular 
batera, artxibo pertsonal bat bisitatzera.

Abuztuaren 24an: Uharte BHIra, Olaz Txipian, 
juan Antonio Lora jaunsaras zuzendariak eskaini-
tako institutuko artxiboko kaxa batzuk ikuskatzera.

Irailaren 21ean: Nafarroako Museora.

Irailaren 23an: NUPera, I-Communitas institutura, 

hitzarmenaren jarraipen bilera bat egitera. 

Irailaren 25ean: Nafarroako Liburutegira.

Urriaren 8an: Nafarroako Museora.

Azaroaren 9an: Nafarroako Liburutegira.

Azaroaren 12an: Nafarroako Unibertsitateko Mu-
seoko Fototekara.

Azaroaren 24an: Berriozarrera, Emauseko Tra-
puketarien pabiloi batera, dokumentuak jasotzera.

Abenduaren 16an: Otsagabira, Koleto etxera, fa-
milia liburutegia eta artxiboa jasotzera. 

14. IRTEERAK ETA IKUSKAPENAK



ARTXIBOEN ETA 
DOKUMENTU 
ONDAREAREN

4.2.5 KULTURAREN ZABALKUNDEA

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: COVID-19aren ondorioek 
eragina izan zuten aretoen betetze mailan; izan 
ere, itxita egon ziren hiru hilabeteko konfinamen-
duan (martxoaren 15etik maiatzaren 29ra), eta gero 
berriz ireki zirenean, har zezaketen jende kopurua 
mugatuta egon zen: edukieraren % 30 (ekainaren 
1etik 12ra), % 50 (ekainaren 15etik urriaren 9ra), % 
30 (urriaren 12tik azaroaren 27ra) eta berriz % 50 

(azaroaren 30etik abenduaren 31ra).

Sedena SL enpresak betetzen ditu herritarren arre-
ta zerbitzua eta kaxak entregatzeko zerbitzu osa-
garriak. Kopuruak hauek izan ziren:

-  Guztira: 3.786 laguntza: batez beste 29 ikertzai-
le egunero lehen bi hilabeteetan, eta 15 ikertzai-
le bigarren seihilekoan.

- Guztira, 3.316 saio egin ziren kontsulta aretoan 
eta 470 Liburutegian.

- Erregistraturiko ikertzaile berriak, guztira: 272.

1. ERABILTZAILEARI LAGUNTZEKO ZERBITZUA



ARTXIBOEN ETA 
DOKUMENTU 
ONDAREAREN

4.2.5 KULTURAREN ZABALKUNDEA

Aipatu 3.786 pertsonei emandako zuzeneko la-
guntzaz gain, 2020an teknikarien taldeak ondoren 
aipatzen direnak egin zituen (kopuruak oso han-
diak dira, posta elektroniko bidez jasotako informa-
zio eta kontsulta eskaerak ugaritzearen ondorioz):

- Aholkularitza pertsonalizatua: 84 elkarrizketa 
eginda.

- Posta elektronikoz egindako kontsultak: 1.555 
eskaerari erantzun zaie.

- Barne kontsultak: Administrazio publikoetako 
unitateetatik iritsitako 36 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 39 es-
kari baimendu ziren, aurrez konfidentzialtasun 
konpromisoa sinatuta, datu pertsonalak zituz-
ten dokumentuak baitziren, eta beste 10 eskari, 
aurrez sinatuta konfidentzialtasun konpromi-

1. ERABILTZAILEARI LAGUNTZEKO ZERBITZUA
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ARTXIBOEN ETA 
DOKUMENTU 
ONDAREAREN

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, 
kontsulta egiteko aurrez sinatu behar da datu 
horiek ez zabaltzeko konpromisoaren adiera-
zpena.

- Kontsulta presentzialak: sartzeko mugen ondo-
rioz, 2020an dokumentu unitate gutxiago kont-
sultatu ziren, zehazki 26.286 dokumentu guztira, 
honela banatuta:
·  19.499 dokumentu, zuzenean kontsultatuak.
·  6.787 dokumentu digitalizatu birtualki kontsul-

tatuak, aretoan eskura dauden ekipoen bitar-
tez.

4.2.5 KULTURAREN ZABALKUNDEA

1. ERABILTZAILEARI LAGUNTZEKO ZERBITZUA
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26.286 dokumentu horietatik, kontsultatuenak Errege Kontseiluko eta Gorte Nagusiko prozesu judizialak 
izan dira; hau da, Nafarroako Erreinukoak soilik diren errege auzitegietakoak, 7.266 kontsulta jaso baitzi-
ren, notario protokoloetako 6.833 kontsulten aurretik. 



ARTXIBOEN ETA 
DOKUMENTU 
ONDAREAREN

4.2.5 KULTURAREN ZABALKUNDEA

- Kontsulta birtualak Artxibo Irekian: Guztira: 
316.268 orrialde kontsultatuta.

- Erreprografiatzeko eskaerak: 
    Guztira: 36.304 kopia emanda, guztira egindako 

1.090 eskaeratan, honela banatuta:
· 34.587 kopia digital. 
·  1.171 kopia paperean. 
Erreprografiako diru-sarrerak guztira: 11.590,44€.

- Argitaratzeko baimenak: 1.090 erreprodukzio 
eskaera jaso ziren, eta horietatik, Artxiboko 
dokumentuak erreproduzitzeko 54 baimen 
eman ziren, argitalpen bidez edo erakusketa 
nahiz webguneetan ezagutarazteko baimena 
eskatu zuten ikertzaileenzat.

- Osorik erreproduzitzeko baimenak: kanpo-
tik jasotako 1.090 erreprodukzio eskaeretatik, 
8ren kasuan, kopiatu beharreko unitateen erre-
produkzio osoak emateko baimena eskatu zen. 
Tamaina handiko instalazio unitateak dira, eta 
horien erreprodukzioa justifikatzen duen arrazoi 
bakarra ikerketa pertsonala da.

1. ERABILTZAILEARI LAGUNTZEKO ZERBITZUA

FUNTS KONTSULTATUENAK

Notario-protokoloak: 6.833
Errege Auzitegiak - prozesuak: 7.266
NFD: 1.248
Kontuen Ganb.: 1.937
Epaitegietako funtsak. XIX-XX: 1.746
Kartografia eta ikonografia: 1.376
Hemeroteka: 778
Beste batzuk: 5.102
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4.2.5 KULTURAREN ZABALKUNDEA

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.

EGINDAKO JARDUERA

Bertaratuen kopuru osoa 2019koa (inoizko han-
diena) baino 10.000 txikiagoa izan zen. Zehazki, 
dibulgazio jarduerek 11.166 lagunen bisita izan 
zuten. Horiei gehitzen bazaizkie kontsulta are-
toak eta irakurketa aretoak izan zituzten 3.786 
erabiltzaileak, bai eta ikastaroetara eta saioetara 
joan ziren 1.294 pertsonak eta bisita gidatuetako 
355 pertsonak ere, erakundeak urtean 16.601 bi-
sita izan zituen guztira, inoizko kopururik txikie-
na horrelako erregistroak egiten direnetik, CO-
VID-19aren eraginez.

2. ERAKUSKETAK ETA KULTUR JARDUERAK

Zabalkuntza-jarduerak 11.166

Dokumentuen kontsulta 3.786

Ikastaroak eta prestakuntza saioak 1.294

Bisita gidatuak 355

GUZTIRA 16.601
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Guztiaz ere, pandemia egoera gorabehera eta 
atzerritar turisten kopurua txikia izan arren, Ma-
leficium erakusketa arrakastatsua izan zen, eta, 
beharbada horregatik, abuztuan errekorra gerta-
tu zen bisita kulturaletan, eraikinaren historiako 
hileko bisitari kopurua inoizko handiena izan ze-
lako. 2.733 pertsona, 2019an baino ehun gehiago, 
kontuan hartuta 2019koa ere errekorra izan zela.

1. ALDI BATERAKO ERAKUSKETAK: ERAKUS-
KETEN ARETOAN EGINDAKO ERAKUSKETA 
TEmATIKOAK

- “mIGRAVIT. Printzearen heriotza Erdi Aroan”
Noiz: urtarrilaren 22tik martxoaren 12ra arte. 
Komisarioak: Maite López de Guereño Sanz, Erdi 
Aroko Artearen Historia irakasle titularra; Isabel 
Ruiz de la Peña González, Erdi Aroko Artearen 
Historia irakasle titularra; eta Eloísa Ramírez 
Vaquero, Erdi Aroko Historia katedraduna.
Bisitariak, guztira: 2.357 ikasle.
Egindako bisita gidatuak: 11 bisita 196 pertsona-
rekin; guztiak gaztelaniaz.

Erakusketa Nafarroako Errege Artxibo Nagu-
sian, Madrilgo Unibertsitate Autonomoko, Ovie-
doko Unibertsitateko eta Nafarroako Unibertsi-
tate Publikoko irakasleek antolatutako proiektu 

2. ERAKUSKETAK ETA KULTUR JARDUERAK

BISITEN BANAKETA

Maleficium erakusketa: 7.416
Migravit erakusketa: 2.357
Dokumentu kontsulta: 3.786
Ikastaroak: 1.294
Bestelakoak: 1.748
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zientifiko baten ondorioz. Erakusketa Madrilgo 
Unibertsitate Autonomoan eta Asturiasko Ar-
keologia Museoan izan zen lehenago, Madrilgo 
Unibertsitate Autonomoko Erdi Aroko Histo-

riako irakasle titular Fermín Miranda Garcíaren 
ikerketa proiektu baten barruan.

Erakusketak gaikako panelak eta pieza berezi 
artistikoak eta dokumentalak zituen, eta Na-
farroako Museorako eta Iruñeko Katedralerako 
bisita bateratua eskaintzen zuen. Nafarroako 
Errege Artxibo Nagusiak 13 dokumenturen 
ekarpena egin zuen; horien artean, hauek na-
barmentzen dira: Ceremonial de la coronación, 
unción y exequias del rey y reyna de Ynglaterra; 
Karlos III.a Noblearen testamentua; haren ala-
ba Zuria Nafarroakoa erreginaren testamentua; 
eta Karlos II.aren eritasunari eta hiletei buruzko 
dokumentuak. Iruñeko San Zernin parrokiako 
artxiboak, Iruñeko Elizbarrutiko Artxiboan gor-
dailututa, maileguan eman zuen Flandina Cru-
zat burgesaren testamentuaren kopia bat eta, 
azkenik, Iruña-Tuterako elizbarrutiak Karlos 
II.aren bihotza utzi zuen (Uxueko Santa Maria 
parrokia elizan zainduta). 

- “mALEFICIUm. Nafarroa eta sorginen ehiza 
(XIV.-XVII. mendeak)”.
Noiz: 2019ko uztailaren 22tik 2020ko urtarrila-
ren 3ra arte.
Komisarioa: jesús M. Usunáriz Garayoa, Na-
farroako Unibertsitateko Historia Modernoko 

irakaslea.
Bisitariak, guztira: 7.416 ikasle.
Egindako bisita gidatuak: 54 bisita 490 pertso-
narekin; guztiak gaztelaniaz.

Erakusketaren xedea zen Europan parekorik ez 
duen eta sorginkeriaren fenomenoa ikertzeko 
garrantzitsuenetakoa den dokumentu multzo 
bat ezagutaraztea, eta Nafarroako Erreinuko 
zenbait lekutan XIV.-XVII. mendeetan izan-
dako prozesu judizialez osatuta dago. 45 pie-
za erakutsi ziren, gehienak Nafarroako Errege 
Artxibo Nagusikoak, baina bazeuden beste 
erakunde batzuetakoak ere: Nafarroako Liburu-
tegia, Nafarroako “julio Caro Baroja” Etnologia 
Museoa, Nafarroako Unibertsitateko Museoa, 
Nafarroako Unibertsitate Publikoko Museoa, 
Iruñeko Elizbarrutiko Artxiboa, Azcona Familia 
eta Lozano Familia. Bibliothèque Nationale de 
Francek jan Ziarnko-ren “Description et figure 
du Sabbat des sorciers” grabatuaren irudia utzi 
zuen, zeina erakusketaren irudi grafiko gisa era-
bili baitzen. Espediente judizialekin eta funts 
zaharreko aleekin batera, jesús García Leoz-ek 
eta Iruñeko Taldeak gai horretaz XX. mendean 
konposatutako musika partiturak erakutsi zi-
ren, eta musika hori erakusketen aretoan ent-
zun zen Pablo Sarasate Orkestraren eta Iruñeko 
Ganbara Orkestraren grabazioei esker; gainera, 

2. ERAKUSKETAK ETA KULTUR JARDUERAK
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Pedro Lozano de Sotés-en akuarela bat gehitu 
zen, Duguna baleterako sorgin eszenografia 
batekin, zeina Iruñeko Udalak eta Nafarroako 
Probintziako Foru Diputazioak egiteko agindu 
baitzuten 1950ean.

Bisita gidatuak izan ziren gaztelaniaz eta euska-
raz larunbatetan eta jaiegunetan, baina edukiera 
murrizketek eragin zieten (12 pertsona, 6 pertso-
na urriaren 16tik, 12 pertsona arazoaren 26tik), 
eta, horregatik, talde gehiago egin behar izan 
ziren. Katalogoaren argitalpena 2021. urtera gi-
belatu zen. Webgune espezifiko bat prestatu zen: 

www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+o-
cio+y+cultura/ Archivos/Archivos/Archivo+Ge-
neral+de+Navarra/Historia/Exposicion+Brujeria.
htm 

Gainera, bideo labur bat prestatu zen, bai eta 
beste luzeago bat ere, erakusketaren edukiari 
buruz, eta Youtubeko Cultura Navarra kanalean 
jarri ziren: www.youtube.com/watch?v=WMEk-
vOLPNuo 

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: Hirurteko Liberalaren bigarren men-
deurrena (1820).
OTSAILA: 1920ko Iruñeko atzera begirako arte 
erakusketaren mendeurrena.
MARTXOA: Rodrigo jiménez de Rada-ren jaiotza-

2. ERAKUSKETAK ETA KULTUR JARDUERAK
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ren 850. urteurrena (c. 1170-1247).
APIRILA: Zuria Nafarrokoaren eta joan Aragoi-
koaren arteko ezkontzaren 600. urteurrena (1420).
MAIATZA: Bigarren Mundu Gerraren amaieraren 
75. urteurrena (1945).
EKAINA: 75 urte joaquín Larregla (1865-1945) hil 
zela.
UZTAILA-ABUZTUA: jesús Mª Lacasiaren argaz-
kiak.
IRAILA: Pascual Madozen heriotzaren 150. urteu-
rrena (1870).
URRIA: Nafarroako Monumentu Historiko eta Ar-
tistikoen Batzordearen buletinaren 125. urteurre-
na (1895).
AZAROA: Iruñeko bigarren zabalgunearen men-
deurrena (1920).
ABENDUA: Tibalt II.aren heriotzaren 750. urteu-
rrena (1270).

3. mINTZALDI ZIKLOAK

Nafarroako Errege Artxibo Nagusiaren beste jar-
duera eta programa tekniko batzuei lotutako zi-
kloak, dibulgazio solasaldiak eta aurkezpenak. 
2020an honako hauek egin ziren:

- Mikroerakusketak hitzaldi zikloaren barruan, 
aurreikusitako lehen hitzaldia baino ezin izan 
zen egin. “Liberal nafarrak hirurteko konstituzio-
nalean”, Ángel García-Sanz Marcotegui-rena. 
Urtarrilaren 22a, asteazkena; 59 pertsona ber-
taratu ziren. 

- Migravit hitzaldi zikloaren barruan, aurreiku-
sitako lehen hitzaldia baino ezin izan zen egin: 
“Non espero du erregeak bere bihotzak atseden 
hartzea?: ebiscerazioaren erabilera politiko eta 
sinbolikoa”. Eloísa Ramírez Vaquero-rena. Ot-
sailak 27. 90 lagun izan ziren.

- Aurrekoetan bezala Urria Artximusikala anto-
latzea ezinezkoa baitzen, ekitaldi aretoa Zient-
zia, Arte eta Letren Akademia jakiunderi utzi zit-
zaion, hitzaldi ziklo bat egin zezan Filosofiaren 
Hotsak gaitzat hartuta. Hala ere, lehen biak bai-
no ezin izan ziren egin, urria aurreratuta zegoe-
la koronabirusak Nafarroan izandako bigarren 
olatuak mota guztietako ekitaldiak bertan behar 
uztera behartu baitzuen.

2. ERAKUSKETAK ETA KULTUR JARDUERAK
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4. ELKARRIZKETEN GRABAKETAK

Musiken eta Arte Eszenikoen Artxiboa izeneko 
programaren barruan, bi bideo grabatu ziren web-
gune honetan jartzeko: www.amaen.es. 2020ko 
Artxiboen Nazioarteko Astea dela-eta Lizarrako 
Gaitariekin prestatutako musika ekitaldi bat eta El 
Lebrel Blanco-ren funtsaren dohaintzari buruzko 
iragarki bat.

5. EKITALDIAK: EKITALDI ARETOAN ETA 
BILERA ARETOAN

2020an, 42 ekitaldi eta bilera egin ziren Vianako 
Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagu-
siko eta Nafarroako Foru Komunitateko Adminis-
trazioko zenbait unitatek eskatuta, guztira 1.294 
lagun bildu zirela haietara. Konfinamenduaren eta 
eduki murrizketen ondorioz, ekitaldien eta berta-
ratuen kopurua aurreko urtekoaren erdia izan zen. 
Guztien artetik, hauek azpimarra ditzakegu:

- NEAN. Erabiltzaileen prestakuntza ikastaroa.
- NEAN. Nafarroako Historiari buruzko ikastaroa.
- NEAN. Migravit hitzaldi zikloa.
- NEAN. Mikroerakusketen hitzaldi zikloa.
- Kultura Zuzendaritza Nagusia. Think Tank.
- Kultura Zuzendaritza Nagusia. Ondarearen Eu-

ropako jardunaldien aurkezpena.

- Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Zerbit-
zua: jakiunde hitzaldi zikloa.

- Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Zerbitzua: 
Nafarroako Artxibozainen Elkartearen ikastaroa.

- Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Zerbit-
zua: Lankidetza Baluarte Fundazioarekin.

- Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Zerbit-
zua: Lizarrako Erdi Aroko Ikerlanen Nazioarteko 

Asteko Batzordea.
- “Paper-sortak bizkar-zorroan” unitate didakti-

koen aurkezpena.
- “Centrales Hidroeléctricas en Navarra (1898-

2018)” liburuaren aurkezpena.
- Nafarroako Fototekaren aurkezpena.

2. ERAKUSKETAK ETA KULTUR JARDUERAK
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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 hobeki ba-
liatzen laguntzeko. Era berean, jarduera didakti-
koak eskaintzen dizkie historiaren lehen iturrien 
ezagutzan sakontzeko eta Nafarroako historia 
ezagutarazteko 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: ur-
tero egiten da, udaberrian, erabiltzaileak esko-
latzeko dokumentu funtsen ezagutzan, Archidoc 
aplikazioaren erabileran, dokumentuen manipu-
lazioan eta instalazioen bisitan (dokumentuen 
gordailuak eta digitalizazio eta zaharberritze lan-
tegiak). Martxoaren 9an, 11n eta 13an egin zen. 
Irakasleak Diego Val, Maika Munárriz, Peio Mon-
teano eta Miriam Echeverría adituak izan ziren.

- Nafarroako historiari buruzko I. ikastaroa: hasiera 
eman zitzaion herritar guztientzako jarduera be-
rri horri, Historiako unibertsitate irakasle ospetsu 
batzuekin: Eloísa Ramírez Vaquero, Íñigo Mugue-
ta Moreno, jesús M. Usunáriz Garayoa eta javier 
Caspistegui Gorasurreta. Martxoaren 3, 5, 10, 12, 
17, 24 eta 31, apirilaren 1, 7, 8, 21, 23, 28 eta 30, 
eta maiatzaren 5, 7, 12, 14, 26 eta 28rako zegoen 

aurreikusita. Ikastaroa 42 lagunentzat baino ezin 
izan zen ireki eta, eskari handiaren ondorioz, itxa-
ron zerrenda bat prestatu zen. Azkenean, bakarrik 
eman ziren Eloísa Ramírez Vaqueroren lehen hiru 
eskolak, eta martxoaren 12an eman behar zuen 
azkena bertan bera geratu zen.

- Nafarroako Paleografiako VI. Lantegia: bertan 
behera geratu zen, pandemiaren bigarren ola-
tua gertatu zelako egin behar zenean. 

- Diplomatikari buruzko II. Oinarrizko Ikastaroa: 
bertan behera geratu zen, pandemiaren biga-
rren olatua gertatu zelako egin behar zenean.

2. EZAGUTZAREN TRANSFERENTZIA

- Artikulu honen argitalpena: “La Fototeca de Na-
varra. Un programa al servicio del patrimonio 
fotográfico navarro”; Contraluz aldizkarian, 43, 
2020, 54.-59. or.

3. IKERTZAILEEN ARTEKO TOPAKETAK

- IX. Kontaiguzu zure historia topaketak: bertan 
behera utzita COVID-19arengatik.

3. HEZKUNTZA ETA DIDAKTIKA JARDUERAK
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4. JARDUERA DIDAKTIKOAK

- Lankidetza institutu eta ikastetxeekin: lagunt-
za ematen zaie batxilergoko ikasleei giza zient-
zietan, bai eta prestakuntza moduluetakoei ere 
Administrazioan, ondoren aipatzen diren bisita 
gidatuen zerrendan ikusten ahal den bezala.

 Azpimarragarria da “Aita Moret”-Irubide BHI-
ko Geografia eta Historia Departamentuare-
kin izandako ekimena, sarbidea izateko epez 
kanpoko heriotza espedienteetan eta XX. men-
deko emakumeen erantzukizun politikoei da-
gozkienetan. NEANek, eskaera indibiduala egin 
ondoren eta behar ziren dokumentuak beteta, 
berariaz eskatu ziren prozeduren espedientea 
ulertzeko funtsezko dokumentuen kopiak eman 
zizkien ikasleei, kosturik gabe eta PDF forma-
tuan. Zegozkien epaiak Artxibo Irekian zeuden 
eskuragarri, jaisteko moduko PDFan. Erantzu-
kizun politikoen espedienteak eskatu zituzten 
ikasleek alta hartu zuten erabiltzaile moduan, 
eta babes bereziko datu pertsonalak dituzten 
dokumentuak erabiltzeko erantzukizun adiera-
zpena sinatu zuten, ohiko erabiltzaileak balira 
bezala.

- Lankidetza Nafarroako Goi mailako musika 
Kontserbatorioarekin: Musikologiako ikasleen 
bisita NEANera (azaroaren 2a).

- Lankidetza UNEDekin (Iruña) “Legajos en la 
Mochila” proiektua aurrera eramateko, Íñigo 
Mugueta Moreno irakasleak zuzendua eta Na-
farroako Kutxa Fundazioak finantzatua. Proiek-
tuaren xedea da testu historikoen iruzkinetarako 
fitxa didaktikoen errepertorio berria sortzea, 
DBHko eta Batxilergoko Historiako ikasleentzat. 
NEANen laguntza izan zen dokumentuen iru-
diak ematea, zuzenean parte hartzea autoretze-
tan hiru teknikariren bidez eta, azkenik, NEANen 
dokumentuen ondoriozko 23 unitate didaktikoak 
jartzea gure webgunean, Didaktika atalean, eus-
karara eta ingelesera itzultzeko konpromisoare-
kin. Horregatik, NEANen web-orrian, Didaktika 
atalak garapen handia izan zuen unitate horiek, 
NUPen laguntzarekin egindako aurreko bi unita-
teak eta 2019an prestatutako lantegi historikoa 
sartzearen ondorioz.

- Lankidetza Nafarroako Unibertsitatearekin 
eta Nafarroako Unibertsitate Publikoarekin, 
Artxiboko hirugarren solairuko aretoa erabilt-
zeko, kanpo eskolak emateko dokumentazioa 

erabiliz. Nafarroako Unibertsitateko Historia, Ar-
tearen Historia eta Geografia Departamentuko 
zenbait irakaslek eman zituzten eskolak. 

  
NU: Historia gradua, jesús M. Usunáriz, ikaslee-
kin: Otsailaren 20a: 15 ikasle.
NU: Artxibistika ikastaroa: Otsailaren 12a, 33 
pertsona.
NU: Hautazkoa Zientzietan, julia Pavón, ikas-
leekin: Irailaren 30a: 15 pertsona.

3. HEZKUNTZA ETA DIDAKTIKA JARDUERAK
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NU: Hautazkoa Zientzietan, julia Pavón, ikas-
leekin: Urriaren 15a: 28 pertsona.
NU: Hautazkoa Medikuntzan, julia Pavón, ikas-
leekin: Azaroaren 11: 30 ikasle.

- Bisita gidatuak unibertsitate, institutu eta ikas-
tetxeetako ikasleentzat eta kultura kolektiboe-
tako kideentzat, teknikarien eskutik. Ikastetxeek 
hezkuntza helburuekin egindako bisita gidatuen 
eskaera guztiei erantzun zitzaien, baina, epi-
demia egoeraren ondorioz, bertan behera utzi 
ziren martxoaren 12tik irailaren 30era arte. Ho-
rregatik, 18 egunetan baino ez ziren egin bisitak, 
eta bisitariak 355 pertsona izan ziren; gehienak 
ikasle gazteak. Etorritako 355 lagunetatik, ge-
hienek gaztelaniaz egin zuten bisitaldia, 35ek 
euskaraz eta 40k ingelesez.

3. HEZKUNTZA ETA DIDAKTIKA JARDUERAK

DATA ENTITATEA IKUSLEAK

Urtarrilaren 15 Nuestra Señora del Huerto Ikastetxea 25

Urtarrilaren 23 Navarro Villoslada BHI 18

Urtarrilaren 28 Kontuen Ganbera 15

Urtarrilaren 29a Alaiz Kolektiboa 15

Otsailaren 13a Nuestra Señora del Huerto Ikastetxea 15 

Otsailaren 13a Nafar Lansare-Marketin Kulturala 15

Otsailak 14 Elizondo IBP 10 

Otsailak 20 Donapea IBP 35 

Otsailaren 21a Donapea IBP 35

Martxoaren 5 Nuestra Señora del Huerto Ikastetxea 25 

Martxoaren 5 Pico d’Orhi Elkartea 25

Irailaren 30a UN Historia Gradua 15

Urriaren 7 ANASAPS 17

Urriaren 8 UN Euskal Hizkuntza eta Kultur Katedra 20

Urriaren 15 UN Historia Gradua 28

Azaroaren 2a Nafarroako Musikako Goi Mailako Kontserbatorioa 6

Azaroaren 11 UN Historia Gradua 30

Azaroaren 11 Nafarroako Parlamentuko Kultura eta Kirol Batzordea 6
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- Ohiko jardunaldi irekiak bertan behera uztearen 
ondorioz, Artxiboen Nazioarteko Egunean bideo 
bat prestatu zen Lizarrako Gaitariekin eta Nafa-
rroako Errege Artxibo Nagusiko dokumentuekin, 
Youtubeko Cultura Navarra kanalean eta sare 
sozialetan ikusteko.

3. HEZKUNTZA ETA DIDAKTIKA JARDUERAK



ARTXIBOEN ETA 
DOKUMENTU 
ONDAREAREN

4.2.5 KULTURAREN ZABALKUNDEA

Zabalkundeari dagokionez, funtsezko zeregina 
betetzen dute Nafarroako Errege Artxibo Nagu-
siaren 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 erabiltzaileari.

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.agn.navarra.es, informazioa ematen du 
instituzioari, ordutegiei, ematen diren zerbit-
zuei, gordetzen diren dokumentuei eta egindako 
zabalkunde jarduerei buruz. 2020an 24.477 
bisita izan zituen guztira, hau da,  5.000 bisita 
gehiago eta instituzioak Interneten dauzkan ba-

liabideak kontsultatzeko inoizko bisita kopururik 
handiena.

- www.amaen.es, informazioa ematen du Nafa-
rroako Musikaren eta Arte Eszenikoen Artxiboa 
programari buruz.

- www.fototecanavarra.es 2020. urtean zehar, Na-
farroako Fototeka programa zabaltzeko web-orri 
berri baten egitura, edukiak, irudiak eta garapen 
osoa gauzatu ziren. Orria apirilean aurkeztu zen, 
eta ordutik, 2020. urtean zehar, 675.733 bisita 
izan zituen.

Bisita kopurua: 24.836 (1,48 bisita/bisitari).
Ikusitako orri kopurua: 675.733 (27,2 orri/bisita)

2. ARTXIBO IREKIA

Artxibo Irekia bilatzailea da Nafarroako lineako 
artxibo baliabide nagusia. Aukera ematen du 
zuzenean kontsultatzeko kontsulta publikoko 
dokumentu historikoen deskribapenak, bai eta 
haien irudi digitalizatuak ikusteko eta doan des-
kargatzeko ere. 2020an, web-orri horrek horre-
lako datuekiko herritarren ohiko interesari eutsi 
zion, bisitatutako orriak 316.268 izanak erakutsi 
bezala, baina kopuru horrek adierazten du 2019an 
baino 80.000 bisita gutxiago izan zirela. Datuok 
berriz ere berresten dute bilatzaile hori dela Na-
farroako lineako, doako eta sarbide unibertsaleko 
artxibo baliabide nagusia.
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2020. urtean, Artxibo Irekia bilatzailean, datu 
berriak sarbide libreko dokumentazioan irault-
zeko bost prozesu egin ziren: 

Dokumentu figuratiboak: 75 dokumentu. Doku-
mentu figuratiboen bilduma, zeina Artxibo 
Irekian argitaratu baita 2014tik eta urtez urte 
eguneratu, beste 75 ale gehituta handitu zen 
martxoan: 33 mapa eta plano, 2 ikuspegi, 2 
erretratu eta 38 kartel.

Rena funtsa: 1516ko “artilleria ordainketak” 
azpisaileko 29 dokumentu, zeinak Erreinu funt-
seko karpeta batean agertu baitziren, irailean 
irauli ahal izan ziren. Horri esker, funtsak 4.067 
dokumentu fitxa dauzka lotutako irudiarekin, 
Artxibo Irekian argitaratuta.

Nafarroako Fototeka: 15.302 dokumentu. Bi ar-
gitalpen prozesu egin ziren: 

- Lehen prozesua: argitalpen lanek hiru hilabete 
iraun zuten, eta ez ziren apirilera arte amaitu. 
Bost funts instituzionaletako, 12 argazki funtse-
tako eta bost funts pertsonal eta familiarretako 
argazkiak irauli ziren, 1864 eta 1960 artean da-
tatuak. Guztira, 12.232 argazki, honako funts 
hauetakoak:
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· Nafarroako Probintziako Foru Diputazioa.
· Nafarroako Monumentu Historikoen eta Artisti-

koen Batzordea.
· Nafarroako Kultura Kontseilua.
· Iruñeko Lehen auzialdiko eta instrukzioko epai-

tegia.
· Tafallako Lehen auzialdiko eta instrukzioko 

epaitegia.
· julio Altadill argazkilariaren funtsa.
· Carlos Amat argazkilariaren funtsa.
· josé Belzunce argazkilariaren funtsa.
· josé Galle argazkilariaren funtsa.
· josé Martínez argazkilariaren funtsa.
· Alberto Oficialdegui argazkilariaren funtsa.
· josé Velasco argazkilariaren funtsa.
· Fidel Astiz argazkilariaren funtsa.
· juan Ciganda argazkilariaren funtsa.
· Eugeniusz Frankowski argazkilariaren funtsa.
· Ángel Martínez argazkilariaren funtsa.
· Mariano Ansó funtsa.
· Victorino Aoiz y del Frago funtsa.
· Arturo Campión funtsa.
· Generoso Huarte funtsa.
· Santos Laspiur funtsa.
· Iráizoz Astiz Familia funtsa.

- Bigarren prozesua: aurreko iraulketa abenduan 
osatu zen beste 3.067 argazkirekin, eta hala, 
Interneten dauden irudiak, guztira, 15.302 dira, 
funts hauetakoak:
· Félix Maiz funtsa.
· Foto Galle_D argazkilariaren funtsa.
· Carlos Amat argazkilariaren funtsa-Eranskina.
· Airetiko eta lurreko argazkien funtsa.

Errege Auzitegiak: 95.285 fitxa deskribatzai-
le: 61.874 Gorte Nagusiarenak; eta 33.411 Errege 
Kontseiluarenak. Lanek zenbait hilabete iraun zu-
ten, eta XVIII. mendeko prozesu judizialei dagoz-
kien dokumentu fitxa guztiak argitaratzeko aukera 
eman zuten. Hortaz, errege auzitegien esparruak 
293.740 fitxa ditu guztira, eta XIX. mendeari da-
gozkionak soilik daude argitaratu gabe.

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 18.045 bisita izan zituen 2020an.

4. AGENDAK ETA INFORmAZIO BULETINA

Agenda bat argitaratu zen urtarriletik ekainera 
arteko hilabeteetan aurreikusitako dibulgazio jar-
dueretarako, baina ia ezin izan zen erabili alarma 
egoeragatik. 

Nafarroako Errege Artxibo Nagusiaren beste zenba-
ki bat argitaratu zen: 8. informazio buletina, 2019.
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5. BERRITASUN BIBLIOGRAFIKOAK

7 hileko buletin prestatu ziren berritasun biblio-
grafikoen gainean, eta 7 buletin aldizkarien labur-
penen gainean, Artxiboko kideen artean elektroni-
koki banatzeko eta erabiltzaileen eskura jartzeko.

6. PRENTSA OHARRAK

Nafarroako Errege Artxibo Nagusiak 28 prent-
sa ohar prestatu zituen, urte bakar batean inoiz 
sortutako prentsa oharren kopururik handiena; 
aurreko urtean baino bi gehiago. Prentsa oharrak 
kontseilariaren Kabinetera eta Komunikaziora bi-
dali ziren, eta navarra.es atari instituzionalean ar-
gitaratu ziren. Honako hauek dira:

- Nafarroako Artxiboak El Lebrel Blanco antzerki 
konpainiari lotutako funts dokumentalak gehitu 
ditu.

- Nafarroako Artxiboak Pablo Sarasate Kontserba-
torioaren dokumentu funtsa jaso du.

- Nafarroako Artxiboak 3.000 argazki berri argita-
ratu ditu Interneten.

- Tibalt II.aren heriotzaren 750. urteurrenari 
buruzko mikroerakusketa.

- Iruñeko Bigarren Zabalgunearen mendeurrenari 
buruzko mikroerakusketa.

- Nafarroako Artxiboak arratsaldeko ordutegia lu-
zatu du.

- Monumentuen Batzordearen buletinari buruzko 
mikroerakusketa.

- Filosofia eta musikaren inguruko hitzaldiak iza-
nen dira urrian Nafarroako Artxiboan.

- Nafarroako Artxiboak eta Baluarte Fundazioak 
elkarlanean egindako grabazio fonografikoen le-
hen proiektua aurkeztu dute.

- Pascual Madozi buruzko mikroerakusketa.
- Sorginkeriari buruzko erakusketa, Nafarroako Ar-

txiboan.
- Mikroerakusketa jesus Lacasiaren argazkiekin.
- Nafarroako Artxiboak zerbitzu didaktikoa indartu 

du.
- Nafarroako artxiboek Artxiboen Nazioarteko As-

tea ospatu dute Nafarroako Errege Artxibo Na-
gusiak bideo bat argitaratu du bere dokumentu 
funtsen emaileen omenez Artxiboen Nazioarteko 
Egunean.

- Mikroerakusketa joaquín Larregla musikari nafa-
rrari buruz.

- Mikroerakusketa II. Mundu Gerraren amaieraren 
75. urteurrenari buruz.

- Mikroerakusketa Zuria Nafarrokoaren eta joan 
Aragoikoaren arteko ezkontzari buruz.

- Nafarroako Artxiboak Nafarroako Fototeka web-
gunea sortu du.

- Mikroerakusketa Rodrigo jimenez de Radari 

buruz.
- Nafarroako Artxiboak dohaintzan jaso du Artea-

ren Adiskideak-en artxiboa.
- Nafarroako Artxiboak Migravit-i buruzko hitzaldi 

ziklo bat antolatu du.
- Nafarroako Artxiboak Nafarroako historiari 

buruzko ikastaro bat eskainiko du.
- Atzera begirako arte erakusketaren mendeurre-

nari buruzko erakusketa txikia.
- Nafarroako artxiboak inoizko kopururik handie-

nak izan zituen 2019an.
- Nafarroako Artxiboak Erdi Aroko Heriotzari 

buruzko erakusketa bat jasoko du.
- Nafarroako Artxiboak antolaturiko hitzaldian, hi-

rurteko konstituzionala mintzagai.
- Mikroerakusketa hirurteko liberalaren bigarren 

mendeurrenaz.
- Nafarroako Fototeka erakusketaren katalogoa ar-

gitaratuta.

28 prentsa ohar horien ondorioz, guztira 43 al-
biste agertu ziren bertako idatzizko prentsan, eta 
erakundeak Nafarroako Foru Komunitateko infor-
mazio berrietan presentzia izaten lagundu zuten. 
Honako hauek dira: 

- Urtarrilaren 11: “Microexposición del Bicentena-
rio del inicio del Trienio Liberal. Archivo Real y 
General de Navarra” (Diario de Noticias, 68. or.).
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- Urtarrilaren 11: “Microexposición del Bicentena-
rio del inicio del Trienio Liberal. Archivo Real y 
General de Navarra” (Diario de Navarra, 52. or.).

- Urtarrilaren 28a: “Exposición Migravit: la muerte 
del príncipe en la Edad Media. Archivo Real y Ge-
neral de Navarra” (Diario de Noticias, 76.-77. or.).

- Urtarrilaren 28a: “Exposición Migravit: la muer-
te del príncipe en la Edad Media. Archivo Real y 
General de Navarra” (Diario de Navarra, 59. or.).

- Otsailaren 5a: “El Archivo Real y General de Na-
varra bate récord de visitantes” (Diario de Noti-
cias, 68. or.).

- Otsailaren 6a: “Record de visitantes y consultas 
en el Archivo Real y General de Navarra (Diario 
de Navarra, 58. or.).

- Otsailaren 11: “Comarcas. El Archivo Real y Ge-
neral de Navarra ha restaurado un documento 
del Ayuntamiento de Aoiz de 1563” (Diario de 
Navarra, 34. or.).

- Otsailaren 13a: “Centenario de la Exposición de 
Arte Retrospectivo en el Archivo Real y General 
de Navarra” (Diario de Navarra, 62. or.).

- Otsailaren 23a: “Ciclo de conferencias en el Archi-
vo Real y General de Navarra en torno a la muerte 
en la Edad Media” (Diario de Noticias, 52. or.).

- Otsailaren 25a: “Ciclo de conferencias en el Ar-
chivo Real y General de Navarra en torno a la 
muerte en la Edad Media” (Diario de Navarra, 
59. or.).

- Otsailaren 28a: “La lotería de 1815 sorprende al 
Archivo Real y General de Navarra” (Diario de 
Navarra, 54.-55. or.).

- Martxoaren 6a: “El Archivo Real y General de 
Navarra recibe la donación del Fondo Los Ami-
gos del Arte” (Diario de Navarra, 63. or.).

- Martxoaren 24a: “Mirarte Cultura. Los archivos 
de Navarra abren sus ‘puertas virtuales’ al públi-
co” (Diario de Noticias, 46. or.).

- Apirilaren 30a: “El Archivo Real y General de 
Navarra ha creado una página web poniendo el 
archivo fotográfico de Navarra, a un solo click” 
(Diario de Noticias, lehen orrialdea, 44.-45. or).

- Maiatzaren 2a: “El Archivo Real y General de 
Navarra ofrece acceso libre y gratuito a más de 
12.000 fotografías antiguas digitalizadas de 21 
fondos” (Diario de Navarra, 46.-47. or.).

- Maiatzaren 13a: “Mirarte. Microexposición 75º 
aniversario de la Finalización de la II Guerra 
Mundial (1945) en el Archivo Real y General de 
Navarra” (Diario de Noticias, 46. or.).

- Maiatzaren 13a: “Microexposición 75º aniver-
sario de la Finalización de la II Guerra Mundial 
(1945) en el Archivo Real y General de Navarra” 
(Diario de Navarra, 47. or.).

- Maiatzaren 15a: “Saber más. La historia de Na-
varra al día. Fototeca de Navarra. Imágenes para 
la Historia” (Diario de Navarra, 58. or.).

- Maiatzaren 16a: “La reliquia del corazón del rey 

Carlos II de Navarra fue devuelta al Santuario de 
Ujué después de su exposición en el Archivo Real 
y General de Navarra” (Diario de Noticias, 54. or.).

- Maiatzaren 16a: “La reliquia del corazón del rey 
Carlos II de Navarra fue devuelta al Santuario 
de Ujué después de su exposición en el Archivo 
Real y General de Navarra” (Diario de Navarra, 
51. or.).

- Ekainaren 8a: “Exposición. El Archivo Real y Ge-
neral de Navarra recuerda al músico joaquín La-
rregla” (Diario de Noticias, 52. or.).

- Ekainaren 9a: “El Archivo Real y General de Nava-
rra homenajea a sus donantes en el Día Interna-
cional de los Archivos” (Diario de Noticias, 53. or.).

- Ekainaren 9a: “El Archivo Real y General de Na-
varra homenajea a sus donantes en el Día In-
ternacional de los Archivos” (Diario de Navarra, 
52.-53. or.).

- Ekainaren 9a: “Exposición. El Archivo Real y Ge-
neral de Navarra recuerda al músico joaquín La-
rregla” (Diario de Navarra, 53. or.).

- Ekainaren 12a: “El Archivo Real y General de Na-
varra junto a la UNED ofrecen un proyecto edu-
cativo que acercará la Historia a los alumnos de 
Navarra” (Diario de Noticias, 53. or.).

- Ekainaren 12a: “El Archivo Real y General de Na-
varra junto a la UNED ofrecen un proyecto edu-
cativo que acercará la Historia a los alumnos de 
Navarra” (Diario de Navarra, 53. or.).
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- Uztailaren 6a: “Exposición de fotografías de te-
mática maderera de jesús Lacasia en el Archivo 
Real y General de Navarra” (Diario de Noticias, 
59. or.).

- Uztailaren 23a: “Exposición Maleficium. Navarra 
y la caza de brujas (siglos XIV-XVII) en el Archivo 
Real y General de Navarra” (Diario de Noticias, 
50.-51. or.).

- Uztailaren 23a: “Exposición Maleficium. Navarra 
y la caza de brujas (siglos XIV-XVII) en el Archivo 
General de Navarra” (Diario de Navarra, 50.-51. 
or.).

- Abuztuaren 29a: “Leoncio de la Fuente, encuen-
tro con la memoria recuperada en el Archivo 
Real y General de Navarra” (Gara, lehen orrial-
dea eta 16. or.).

- Irailaren 9a: “Microexposición de Pascual Ma-
doz. Archivo Real y General de Navarra” (Diario 
de Navarra, 49. or.).

- Irailaren 12a: “El Archivo Real y General de Na-
varra y la Fundación Baluarte grabarán 31 obras 
desde el siglo XVII hasta hoy” (Diario de Noti-
cias, 61. or.).

- Irailaren 12a: “El Archivo Real y General de Na-
varra y la Fundación Baluarte grabarán 31 obras 
desde el siglo XVII hasta hoy” (Diario de Nava-
rra, 62. or.).

- Urriaren 8a: “Microexposición dedicada al Bole-

tín de la Comisión de Monumentos Históricos y 
Artísticos de Navarra. Archivo Real y General de 
Navarra” (Diario de Navarra, 58. or.).

- Urriaren 16a: “El Archivo Real y General de Na-
varra amplía su horario de tarde” (Diario de No-
ticias, 64. or.).

- Urriaren 16a: “El Archivo Real y General de Na-
varra abrirá tres días hasta las cinco de la tarde” 
(Diario de Navarra, 58. or.).

- Azaroaren 12a: “Microexposición sobre el II En-
sanche. Archivo Real y General de Navarra” 
(Diario de Navarra, 63. or.).

- Azaroaren 17a: “Microexposición del II Ensan-
che. Archivo Real y General de Navarra” (Diario 
de Noticias, 61. or.).

- Abenduaren 18a: “Microexposición de Teobaldo 
II. Archivo Real y General de Navarra” (Diario de 
Noticias, 64. or.).

- Abenduaren 19a: “La Fototeca de Navarra am-
plía su memoria con 3.000 imágenes. Archivo 
Real y General de Navarra” (Diario de Navarra, 
66. or.).

- Abenduaren 20a: “Navarra en fotos y desde el 
aire, a un clic. Archivo Real y General de Nava-
rra” (Diario de Noticias, 69. or.).

- Abenduaren 23a: “El Archivo Real y General de 
Navarra recibe el fondo del Conservatorio de Mú-
sica Pablo Sarasate.” (Diario de Noticias, 76. or.).

- Abenduaren 26a: “El Archivo Real y General de 
Navarra recibe el fondo del Conservatorio de 
Música Pablo Sarasate.” (Diario de Navarra, 50. 
or.).
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4.2.6 GASTUAK ETA INBERTSIOAK 

DOKUmENTU FUNTSEN EROSKETA 17.688.96,00 €

mUSIKAREN ETA ARTE ESZENIKOEN ARTXIBOA 47.500.00 €

BEROKUNTZA, ARGIA ETA URA 55.657,72 €

Argindarra 33.655,24

Ura 2.928,96

Gasa 19.073,52

FUNTSAK DESKRIBATZEA ETA DIGITALIZATZEA 336.221,03 €

Digitalizazio kontratua 112.514,00

Kontuak deskribatzeko kontratua 43.000,00

Argazkiak deskribatzeko kontratua 40.500,00

Prozesuak deskribatzeko kontratua 108.000,00

ERAKUSKETAK ETA ZABALKUNDE JARDUERAK 69.034,22 €

mANTENTZE GASTUAK 117.961,89 €

Mantentze osorako kontratua 52.272,00

Gondolak mantentzeko kontratua 4.059,55

Igogailuak mantentzeko kontratua 2.215,26

Lorategia mantentzeko kontratua 5.869,80

BESTELAKO GASTUAK 31.894,31 €

LIBURUTEGIAREN FUNTZIONAmENDU GASTUAK 1.969,92 €

ERABILTZAILEEN KUDEAKETA 135.873,37 €

ARTXIBO ZERBITZUAREN INFORmATIZAZIOA 60.601,03 €

KONTSERBAZIORAKO ETA ZAHARBERRITZEKO mATERIALAK 15.012,22 €

ALTZARIAK ETA EKIPAmENDUA 9.114,69 €

OBRAK ETA INSTALAZIOAK 84.921,67 €

DOKUmENTUAK ZAHARBERRITZEA 124.025,53 €

BILERAK, HITZALDIAK, IKASTAROAK ETA JARDUNALDIAK 180,00 €

SUSKRIPZIOAK, LIBURUAK ETA PRENTSA 5.217,35 €

DOKUmENTAZIOA LEKUALDATZEA 2.943,93 €

ZAINTZA ETA SEGURTASUNA 201.421,93 €
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4.2.7 ERRONKA NAGUSIAK

Honako hauek dira Nafarroako Errege Artxibo Na-
gusiak hurrengo urteetarako dituen erronka nagu-
siak:

- Orain arte sustatu diren zabalkunde jarduerak 
finkatzea, erakundearen eta dokumentu funtsen 
ezagutza hobetzeko, herritarrak erakartzeko poli-
tika eraginkorrak eginez.

- Nafarroako historiaren ezagutza sustatzeko eki-
men berriak bultzatzea, lehentasuna emanez 
oroimen idatziari eta lehen iturriei, eta gordeta 
dauden dokumentu funtsen balioa nabarmen-
duz.

- jatorri pribatuko dokumentu funtsen zaharberrit-
zea sustatzea, Nafarroako dokumentu ondarea 
babesteko eta zaintzeko.

- Nafarroako Errege Artxibo Nagusian gordeta dau-
den dokumentu funtsei dagozkien dokumentuak 
Artxibo Garaikidetik transferitzeko bidea urratzen 
hastea.

- Digitalizatze eta zaharberritze talde teknikoak 
finkatzea, funtsezkoak baitira dokumentu onda-
rea kontserbatzeko eta ezagutarazteko estrate-
gietan.

- Hezkuntzaren arloko lankidetza sendotzea eta 
Nafarroako unibertsitateekiko zeharkako lanki-
detza proiektuak finkatzea.

- Nafarroako Errege Artxibo Nagusiaren webgunea 
modernizatzea.

- Deskribapen tresna eta irudi digitalizatu gehiago 
jartzea Artxibo Irekia web bilatzailean, Nafarroako 
dokumentu ondarea herritarrengana hurbiltzeko.

- Eraikina egin zuen eraikuntza enpresari egozten 
ahal zaizkion beirate galeriako kalteak konpont-
zeko lanei hasiera ematea.

- Gehiago hurbiltzea lurralde osoan toki entitatee-
tara eta kultura elkarteetara, Nafarroako histo-
rian izandako gertaera garrantzitsuak zabaltzeko 
ekintzak eskainiz, erakusketen bidez, bai eta ber-
tako dokumentu ebidentziak balioesteko ere. 

- Nazio osoan eta lurraldean beste erakunde pu-
bliko eta pribatu batzuekin lankidetzan aritzeko 
aukerak identifikatzea, Nafarroako historiari eta 
dokumentu ondareari dagozkien gaietan. 



4.3 NAFARROAKO ARTXIBO GARAIKIDEAREN ATALARI BURUZKO
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4.3.1 ZERBITZUAREN 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 gera-
tu da.

Administrazioaren Artxiboa eta Dokumentuen 
Ebaluaziorako Batzordea Foru Komunitateko 
Administrazioaren artxibo sistemaren funtsezko 
bi elementu dira. Organo horiek Atalak kudeatu-
ta egiten duten lanari esker ezarri eta garatu dira 
dokumentuak kudeatzeko politikak eta arauak 
gauzatu ahal izateko behar diren printzipio me-
todologikoak, teknikak, tresnak eta lanabesak, 
dokumentu horien bizialdi osoa kontuan hartuta, 
haien euskarria, data edo titularra edozein izan-
da ere. 



ARTXIBOEN ETA 
DOKUMENTU 
ONDAREAREN

4.3.2 MISIOA 

Nafarroako Artxibo Garaikidearen Atalak, Foru 
Dekretuaren arabera, eginkizun hauek ditu:

a) Nafarroako Foru Komunitateko Administra-
zioaren Artxiboa kudeatzea.

b) Foru Komunitateko Administrazioaren artxi-
bo sistemaren funtzionamendua zaintzea, eta 
dokumentuen kudeaketarako irizpideak ezart-
zea bulegoetako artxiboetan eta artxibo zen-
traletan, behar bezala aplikatzen direla gain-
begiratuz.

c) 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.

d) Funts garaikideak eta Nafarroako orainari 
buruzkoak ikertu eta zabaltzeko programak 
bultzatzea.

e) Dokumentuen Ebaluaziorako Batzordearen 
lana bultzatzea, eta ebaluazio akordioak betet-
zen direla gainbegiratzea.

f) Nafarroa Artxiboak ataria sustatzea eta egune-
ratzea.

g) Foru Komunitateko Administrazioak kudeatzen 
dituen agiriak gordetzeko eta kontsultatzeko 
egutegia eguneraturik edukitzea.

h) Informazioa eskuratzeko bidea erraztea, da-
tuen babesa bermatuz, indarra duen legedia-
ren arabera.

i) Dokumentazio historikoa Foru Komunitateko 
Administrazioaren Artxibotik Nafarroako Erre-
ge Artxibo Nagusira transferitzea.

j) Foru Komunitateko Administrazioaren kudeake-
ta elektronikoan Artxibo Digitala ezartzea sus-
tatzea.

k) Etengabeko prestakuntzarako programak di-
seinatu eta sustatzea administrazio publikoe-
tako artxibo eta dokumentuen ardura duten 
langileentzat.

l) Atalaren jardueren urteko txostena erredaktat-
zea, eta bere zerbitzu-karta mantentzea.

m) Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Zer-
bitzuko zuzendaritzarekin lankidetzan aritzea 
eginkizunak betetzean.

n) Bestelako eginkizunak, indarra duten xedape-
nek esleitzen dizkiotenak edo helburuak egoki 
betetzeko agintzen ahal zaizkionak.
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Aurten, artxiboko instalazioak egokitzeko lanekin 
jarraitu da. 2019an lan arriskuez egindako eba-
luazioak agerian jarri zituen zenbait mailatako 
arrisku batzuk, 2020. urte honetan zuzendu di-
renak. Eraikinaren Autobabeserako Plana idaztea 
zen haietako bat; izan ere, hartan suteen aurkako 
babes sistemetan zeuden akats eta gabezia bat-
zuk ere aipatu ziren.

Era berean, COVID-19ak eragindako osasun kri-
siak prebentzio eta antolaketa neurri batzuk hart-
zera behartu zuen.

DESKRIBAPENA

2020an, mantentze lanak egin dira gordailuetan, 
2019ko lan arriskuen ebaluazioan aurkitutako 
akatsak konpontzeko, bai eta Eraikinaren Autoba-
beserako Planean aipatutakoak ere.

HELBURUA

Lanerako eta herritarren zerbitzurako leku ego-
kia erdiestea, eta laneko arriskuen prebentzioari 
buruzko legedian ezarritako baldintzak eta pre-
bentzio jarduerak betetzea.

EGINDAKO JARDUERAK

- Eraikinaren Autobabeserako Planaren idazketa.
- Irristatzearen aurkako tratamendua aplikatzea 

eskailera nagusian (mailak eta tranpalak).
- Eskailera nagusiko mailak eta tranpalak marrat-

zea.
- Zurezko eskudelak jartzea.
- Luminariak ordeztea (presentzia detektatzea).

- Laugarren solairuan suteen aurka babesteko 
sistemak ezartzea: 
·  Suteak detektatzeko zentrala.
·  10 barrera infragorri (100 mm.).
·  2 elikatze iturri.
·  4 bateria.
·  Sirena akustikoa.
·  4 detektagailu optiko.
·  Larrialdietako 10 luminaria (150 lumen).
·  SUHen (BIEen) ordezpena.
·  LED luminariak presentzia detektagailuarekin.
·  Eskailera sektorizatzea.

- 3+3 mm-ko kristal ijeztuz eta material fenoliko 
zuriz egindako 4 babes manpara jartzea jendea 
sartzeko guneetan.

1. INSTALAZIOAK EGOKITZEA
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Artxibo Garaikideak aurrera jarraitu zuen titular-
tasun pribatuko dokumentu funtsak berreskurat-
zeko lan ildo berrian, lehen eskuko ikerketa itu-
rria baitira oraindik oraingo 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 za-
leei eta, oro har, azken aldiko gizarte nafarraren 
errealitatea dokumentatzeko baliagarriak diren 
dokumentuak edo pieza interesgarriak biltzen 
dituzten herritar guztiei.

EGINDAKO JARDUERAK

Antolatu eta deskribatu dira jasotako dohaintza 
hauek:

- Alaiz Kolektiboa.
- Fernado Hualde Gállego.
- Emagin Elkartea.
- Gotzon Martínez Pitillas.
- Batzarre.
- Ricardo Bermejo Ros.
- Francisco joaquín Aranguren Iráizoz.
- Ruiz Palacios familia.

1- ALAIZ KOLEKTIBOAREN FUNTSA

Alaiz Kolektiboa 1962an hasi zen prestakuntza 
eta gizarte lanean; lehenik, Ekintza Katolikoaren 
babesean eta, gero, elizbarrutiko patronatu baten 
babesean. Zehazki, Herri Kulturarako eta Emaku-
meak Prestatzeko Zentroak antolatu zituen. 
1983an, Herri Kulturarako Alaiz Kolektibo gisa 
eratu zen. Dauzkan xedeen artean, nabarmendu 
behar da kultura ekintzak sustatu, indartu eta 
koordinatzen dituela helduen prestakuntza eta 
gizarteratzea sustatzeko; emakumeena, bereziki. 

Halaber, pertsonen arteko harremanak eta komu-
nikazioa sustatu nahi ditu. Taldearen jarduerak 
garapen pertsonal eta sozialera bideratuta dau-
de, norbanakoaren eta taldearen bizi kalitatea 
hobetzeko. Milaka lagun aritu dira antolatu dituz-
ten ikastaro eta lantegietan (emakumeak, batez 
ere); hau da, heziketa ez-formal hori jaso dute, 

2. FUNTS GARAIKIDEEN PROIEKTUA 
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eta horren bidez, gizarte, kultura eta iritzi arloko 
mugimenduak sendotu dira. 2019ko martxoan, 
Berdinna 2019 Nafarroako Berdintasunaren Saria 
jaso zuten, Nafarroan emakumeen eta gizonen 
berdintasuna lortzeko bidean egindako ekarpen 
ukaezinagatik.

Funts horretan sartzen dira orain arte gobernu 
organoek sortutako dokumentazioa, gutunak, jar-
dueren memoriak, prestakuntzarako lantegiak, 
kartelak eta egindako jardueren liburuxkak; infor-
mazio baliotsua ematen du emakumeen intere-
sen eta prestakuntza beharren bilakaerari buruz, 
aldaketa soziokulturalek emakumeak gizartean 
duen eginkizuna aldatu ahala.

Aurrekoaren osagarri, elkarrizketa egin zaie kole-
ktiboak izandako bi presidenteri.

2- FERNANDO HUALDE GÁLLEGO BILDUmA

Fernando Hualde Gállegok liburu, lan, erreporta-
je eta hitzaldi ugari egin ditu Nafarroako ondare 
historiko, etnografiko eta dokumentalari buruz. 
Kultur aholkularia da hainbat komunikabidetan 
eta proiektu museografiko eta ibilbide turisti-
koen egilea Nafarroako hainbat herritan. Nafa-

rrokoa Gobernuaren Nafarroako Kultura Ondare 
Immaterialaren Inbentariorako proiektuan parte 
hartzen du eta Izabako Kultur Ondare Immate-

rialaren Inbentarioria garatzen ari da. Hainbat 
kultur elkarteren bazkidea eta kolaboratzailea da, 
eta era askotako kultur ekitaldiak bultzatzen ditu: 
Erronkaribarko jantzien Eguna, almadiazainen 
omenaldiak edo Fabako Erregearen jaia.  1990ean 
Vianako Printzea Sarirako hautagai izan zen.

Bildumak barruan ditu alderdi politiko, sindikatu, 
kultura elkarte eta herritar mugimendu ugariren 
hirurehun kartel baino gehiago eta barne buletin 
anitz, frankismoaren azken urteetatik gaur egun 
artekoak, eta horiek guztiak hagitz lagungarriak 
dira testuinguruan kokatu eta ulertzeko zer ger-
tatu zen XX. mendearen bigarren erditik aurrera 
Nafarroako gizartean. 

3- EmAGIN ELKARTEA FUNTSA

Emagin (Emakumearen inguruko ikerkuntza sus-
tatzeko elkartea) 2003an sortu zen, urtebete 
lehenago hasitako Euskal Herriko Bilgune Femi-
nista proiektuaren barrenean. Daukan estatu-
tuen arabera, espiritu kritiko feminista sustatzen 
duen elkarte bat da, gizartea eraldatzearen alde 
lan egiten duena. Emagin ikerketa eta dokumen-
tazio zentro feminista gisa sortu zen, honako gai 
hauek ardaztzat hartuta: emakumeen autode-
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fentsa; mugimendu feministaren historia; jai he-
rrikoi eta berdinzaleen aldarrikapena; norbera-
ren gorputzarekiko eskubidea; sexu aniztasuna; 
eta abar.

Funtsak 800 kartel baino gehiago ditu, bai eta, 
besteak beste, 215 eranskailu, 250 argazki, jar-
dunaldi eta kongresuei buruzko 44 argitalpen, 
aldizkari eta buletinen 128 argitalpen, 700 mo-
nografia eta eztabaida dokumentu baino gehiago 
eta 1.300 propaganda eta aktibismo dokumentu 
inguru (eskuorriak, panfletoak, etab) ere. 

4- GOTZON mARTÍNEZ PITILLAS BILDUmA

Gotzon Martínez Pitillas Berriozarren jaio zen, 
eta ikasle garaian hasi zuen eranskailuen bildu-
ma. Uste du material horiek unean uneko aldarri-
kapen politiko eta sozialen testigantza grafikoak 

dira, eta, hortaz, haiek gordez gero, Nafarroako 
iragan hurbilenaren ebidentzia bihurtzen dira. 
Gai ekologistei buruzko eranskailuak ikastetxe 
batean jarri ziren ikusgai.

Bildumak 70eko hamarkadatik gaur egun arte-
ko 1.575 eranskailu politiko, ludiko eta salaketa 
sozialeko ditu.

5- BATZARRE FUNTSA

Batzarre Nafarroako Foru Komunitateko alderdi 
politiko bat da. Estatutuen arabera, Batzarreren 
helburua da demokratikoki laguntzea herritarren 
borondate politikoaren eraketan, bai eta sustat-
zea ere parte har dezaten ordezkaritza erakunde 
politikoetan, kasuan kasuko hauteskundeetan 
hautagaitzak aurkeztu eta babestearen bidez. 
Era berean, xede espezifikoen artean, azpima-
rragarriak dira balio errepublikanoak eta laikoak 
eta ezker berrituaren printzipioak, dogma zaha-
rretatik urrun dagoelako, gizarte ireki eta askota-
rikoa sustatzen duelako, demokrazia parte-hart-
zailean, justizian, askatasunean, berdintasunean 
eta elkartasunean oinarrituta dagoelako, edozein 
zapalkuntza motaren aurkakoa delako eta jarrera 
aktiboa duelako giza eskubide guztien erabateko 
defentsan.

Bat egitearen eta ordeztearen bidez, Nafarroan 
frankismoaren amaieratik izandako beste talde 
politiko batzuen ondorengoa da: Liga Komunista 
Iraultzailea, Euskadiko Mugimendu Komunista, 
Iraultza Taldeak, Hautsi, Kemen, ESK-CUIS, Auzo-
lan, Nafarroako Koordinakunde Feminista, Komite 
Internazionalistak, Kakitzat eta beste herri mugi-
mendu anitz.
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Dohaintzaren lehen fasean, aurreko erakunde ho-
rien aldizkako argitalpenak, eskuorriak eta beste-
lako dokumentu batzuk emanen dira. Dohaintza 
antolatzeko dago.

6- RICARDO BERmEJO ROS FUNTSA

Besteak beste Bermejo y Asociados, Bega Comu-
nicación eta Bermer&Co. enpresetako zuzendari 
sortzailea; 1985ean hasi zen lanean. 

Lehen garaian, besteak beste, honako hauentzat 
diseinatu zituen argitalpenak eta komunikazio 
programak eta identitate korporatibokoak: Nafa-
rroako Gobernua, DINAMODA (Moda Diseinugi-
leen, Fabrikatzaileen eta jantzigileen Nafarroako 
Elkartea), Nafarroako Ardo Gorria, “Washington 
Irving” Kultura Zentroa, “Empresa y Humanis-
mo” mintegi iraunkorra, Extremadurako junta, 
Hezkuntza eta Zientzia Ministerioa Nafarroan, 
Gashor, Nafarroako jaialdiak, Mutua de Pamplo-
na, Nafarroako Ardoak, Dynamobel eta Iruñeko 
Hotelen Taldea. Bai eta egunkari batzuentzako 
diseinu, birdiseinu eta aholkularitza lanak ere: El 
Norte de Castilla (Valladolid), El Día (Santa Cruz 
Tenerifekoa) eta El Correo de Zamora, besteak 
beste.

BEGA Comunicación-eko zuzendari sortzaile mo-
duan, bere taldearekin batera, argitalpenak eta 
komunikazio programak eta identitate korpora-
tibokoak diseinatu zituen, besteak beste honako 
hauentzat: Iruñerriko Mankomunitatea, Tecno-

media, Eusko jaurlaritzako Osasun Saila, EVENA, 
1993ko Nafarroako Done jakueren urtea, Nafa-
rroako Merkataritza eta Industria Ganbera, Nafa-
rroako Unibertsitatea, 1995eko Sierra Nevadako 
Eski Alpinoko Mundu Txapelketa, Granada El Le-
gado Andalusí, “Bla, Bla and Company”, Kontuen 
Ganbera, Plazaola Partzuergo Turistikoa, Sodena, 
Gaztela eta Leongo junta, Fomento de Centros de 
Enseñanza, Egunkarien Mundu Elkartea, Iruñeko 
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Udala, CEIN eta Agrupación Mutua.

Beste zenbait egunkari eta argitalpenentzat ere 
egin zituzten diseinu eta aholkularitza lanak: 
Marca, El País, La Gaceta de los Negocios, Dia-
rio de Noticias, Deia, “Nueve” aldizkaria (Valla-
dolid), 1992ko Bartzelonako Olinpiar jokoetako 
Egunkari Ofiziala, “Expreso” astekaria (Madril), 
Diario de Noticias (Iruña), Diario 16 (Madril), Las 
Últimas Noticias (Txile), La Segunda (Txile), El 
Observador Económico (Uruguai), Listín Diario 
(Dominikar Errepublika), Diario Libre (Dominikar 
Errepublika), Última Hora (Dominikar Errepubli-
ka), Expreso (Ekuador), La Capital (Argentina), 
Público (Portugal) eta El Mundo (Paraguai); bes-
teak beste.

2002tik, eta hamarkada batean baino gehiagoan, 
zuzendari sortzaile moduan eta Bermer&Co.-ko 
taldearekin, Nafarroako Kutxaren identitate be-
rria, marka, irudia eta komunikazio integralerako 
estrategia sortu zituen. Era berean, azpimarratze-
koa da parte-hartze aktiboa izan zuela barne eta 
kanpo komunikazioan erakundeko sail guztien 
laguntzarekin, bai eta honako hauek eginez ere: 
estrategiaren garapena, publizitate eta marketin 
kanpainak, argitalpenak, txosten korporatiboak 
(urteko txostenak, erantzukizun sozial korporati-

boko txostenak, aurkezpenak...), ekitaldien kont-
zeptualizazioa eta antolaketa, Internet eta abar. 
Gainera, Banca Cívica-ren identitate korporati-
boa sortu zuten, hura euskarri anitzetan ezartzea 
gainbegiratu, argitalpenak egin eta ekitaldiak an-
tolatu zituzten, etab.

Lanetako batzuek sari garrantzitsuak jaso dituz-
te.

Egindako lan profesionalaren ondoriozko doku-
mentazioa (kartelak, proiektuak eta abar) biltzen 
du dohaintzak, eta antolatzeko dago. Dokumen-
tazioari lotuta zegoen liburutegi osagarria ka-
talogatu egin zen, eta 1.000 ale baino gehiago 
sartu dira Nafarroako liburutegien katalogo kole-
ktiboan.

7- FRANCISCO JOAQUÍN ARANGUREN IRÁI-
ZOZ

Francisco joaquín Aranguren Iraizoz-ek Chocola-
tes Iraizoz familia enpresaren eta INGRANASAren 
dokumentu funtsa eman zuen. Emaileak azken 
enpresa horretan garatu zuen bere jarduera pro-
fesionalaren zati handi bat.

Chocolates Iraizoz funtsa

Familia enpresa hori 1836. urtearen hasieran sor-
tu zen. Izan ere, urte hartan, juan Antonio Irai-
zozek “kandelategi denda” bat sartu zuen Iruñeko 
Udaleko Industria jardueren erregistroan, garai 
hartan Bolserías izena zuen karrikako 1ean koka-
tua. Ordutik, dendak zenbait lokal izan ditu, eta 
produkzioa handitu du eta produktu mota gehia-
go egin, gizartearen eskarietara egokitzeko eta le-
hiari aurre egiteko.

Kultu liturgikorako kandelez gain (Iruñeko pa-
rrokia gehienak hornitzen zituzten), gozokiak ere 
egiten ziren, hala nola almendrazko opilak, bo-
laduak, turroi gorria eta girlatxeak, mazapanak, 
aingirak, bai eta errege erroskak eta San Blas opi-
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lak ere. Produkzio osoa enpresaren beheko solai-
ruan zegoen dendan saltzen zen.

1950etik, “Chocolates Iraizoz” izena hartu zuen 
eta, 1954tik aurrera, berriz, Hijos de U. Iraizoz azpi 
izena erantsi zitzaion. 1960an, lantegia berregitu-
ratu zen, makina berriak erosita, txokolatea egi-
teko prozesua modernizatuta eta salmenta sarea 
berregituratuta. Berregituraketak, ordea, ez zuen 
espero zen emaitza ekarri, eta txokolate eta kan-
delen atalak 1965ean itxi ziren. Zuria Nafarroakoa 
kaleko dendak soilik iraun zuen zabalik, harik eta 
1978an behin betiko itxi zen arte.

Emandako dokumentazioak honako elementu 
hauek biltzen ditu, nagusiki: finantza eta konta-
bilitatearekin lotutako agiriak, patenteen diseinu 
eta merkaturatzearekin lotutakoak eta enpresako 
produktuen bilgarriak.

Industrias Grasas de Navarra (INGRANASA) funtsa

1958an sortu zen, Aralar, Aranguren y Sarasa 
SL enpresaren jarraipen gisa. Hainbat produk-
tu ekoizten zituzten, hala nola olioa handizkako 
biltegietarako, eta margarinak, koipe finduak eta 
hidrogenatuak, gailetak eta gozokiak egiteko in-
dustriarako. Ekoitzi zituen produktu arrakastatsu 

nagusien artean, bi aipatu behar dira: Aitor oliba 
olioa eta Natacha margarina. Horiei esker, etxean 
erabiltzeko olio eta margarinen ontziratzaile na-
gusietakoa bilakatu zen.

1976an, Koipek enpresaren ardura hartu zuen 
bere gain, finantza egoera txarrean baitzegoen, 
eta sailak berregituratu zituen. Margarinen ku-
deaketa taldearen lantegi multzoan sartu zen. 
Olioen sailaren ardura Aceites Ingranasak hartu 
zuen. 1981etik, Salgado olio enpresak kudeatu 
zuen (Frantziako Lesieur multinazionalaren parte 
zen). 1990eko hamarkadaren hasieran, Eridania/
Bèguin-Say multinazionalak Lesieur enpresaren 
erabateko kontrola hartu zuen eta, beraz, bai eta 

Ingranasarena ere. 1997ko urrian, Unilever geratu 
zen margarinen merkatuarekin eta, 1998ko ekai-
nean, Ingranasa erabat itxi eta desegin zuen.

Antolatu den dokumentazioak honako hauek 
biltzen ditu: enpresaren eraketari buruzko doku-
mentazioa, egunkari zatiak, produktuen fitxa te-
knikoak eta kalitatekoak eta korrespondentzia eta 
dokumentazio pertsonala, baita markako produk-
tuen bilgarriak ere.

8- FAmILIA RUIZ PALACIOS BILDUmA

Familia hori Iruñekoa da jatorriz, eta familiako 
kideek parte hartze aktiboa izan zuten frankis-
moaren aurkako alderdi politikoetan eta mugi-
mendu sozialetan. Aldizkari bilduma garrantzitsu 
bat osatu zuten. Nabarmentzekoak dira, jasotako 
kopuruagatik, Triunfo aldizkaria (1973ko uztai-
letik 1978. urtearen erdialdera arteko zenbakiak) 
eta Doblón aldizkaria (1975eko urtarriletik 1976ko 
abuztura artekoak). 

Beste bi aldizkari ere ongi ordezkatuta daude do-
haintza horretan: Por Favor, Bartzelonan argitara-
tutako umorezko astekaria, eta Punto y Hora de 
Euskal Herria. 
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Cuadernos para el Diálogo, El Viejo Topo eta Índi-
ce aldizkarien hainbat zenbakik osatzen dute do-
haintza.

9- RAÚL ULZURRUN RUIZ BILDUmA

Raúl Ulzurrun Ruiz Garesko bizilaguna da eta 
Bakearen Aldeko Koordinakundeko kide izan 
zen; koordinakunde horren pankartak eta ezta-
baida dokumentuak eman ditu.

Bere webgunearen arabera, Euskal Herriko 
Bakearen Aldeko Koordinakundearen helburu 
nagusia zen “Euskal Herriarekin zerikusia duen 
motibazio politikoko indarkeria” gaitzestea, 
bere oinarrizko printzipioetan jasotzen den be-
zala. Halaber, “Koordinakundearen funtsezko 
zeregina bizitzeko eskubidea pertsona oro-
ren oinarrizko eskubide gisa defendatzea eta 
sustatzea izanen da” zioten. Bakearen aldeko 
Koordinakundeak hasieratik hartu zuen giza es-
kubideen defentsaren ikuspegi etikoa, bizitzeko 
eskubidetik hasita. 

Bakearen aldeko Koordinakundeak gizartea in-
darkeriaren arazoaren aurrean sentsibilizatzeko 
lan egin zuen, ustezko helburu politikoak lort-
zeko baliabide gisa erabiltzeari uko egin zie-
zaion. Lortu nahi zen azken helburua indarkeria 
desagertzea zen, jakina, baina Bakearen Aldeko 
Koordinakundea gizarte plataforma anitz eta in-
dependente gisa sortu zen, eta gizarteak arazo 

horri buruz kontzientziatzea eta sentsibilizatzea 
lehentasunezko lana zuen. Lan hori, batez ere, 
herritarren mobilizazioaren bidez egin zen. Mo-
bilizazio hori izan zen Bakearen aldeko Koordi-
nakundeak herritarrei indarkeriaren gaitzespena 
adierazteko eskaini zien bitartekoa, eta koordi-
nakundearen elementu identifikagarrienetako 
bat izan zen.

10- IRUÑEKO UDAL IKASTOLA FUNTSA

Iruñeko Udal Ikastola 1977-1978 ikasturtean 
hasi zen euskaraz irakasten, euskararen egoe-
rak kezkatzen zituen eta seme-alabek hizkuntza 
horretan ikas zezaten nahi zuten guraso batzuek 
bultzatuta. Eskolak (750 bat ikaslerentzat) le-
hendabizi lekaime canossianoen lokaletan eman 
ziren; gero, Orvina ikastetxe nazionalean; gero 
Txantreako Auzotegi elkartearen lokaletan; eta, 
azkenik, Irantzu zentroan. Hezkuntza Ministe-
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rioak ez zion baimenik eman ikastetxeari, esko-
lak emateko lokal egokirik ez izateagatik.

1979an Iruñeko Udalak Euskara Sustatzeko Udal 
Patronatua sortzea onartu zuen, erakunde publi-
koek finantzatutako euskarazko ikastetxeak sor-
tu, sustatu, bultzatu eta kudeatzeko asmoz, bai-
na hala ere, egoera onean ziren lokalak lortzeak 
arazo izaten jarraitu zuen.

1981/1982 ikasturtean, Iruñeko Udalak erabaki 
zuen ikastolaren kudeaketa bere gain hartzea, 
Euskara Sustatzeko Patronatuaren bitartekarit-
za alde batera utzita. Eskolak Fuerte Principe 
ikastetxean ematen hasi ziren, eta Antsoain-
go ikastetxe publikoan ere bai, eta aldi batez, 
Erruki Etxean ere zenbait ikasgela hartu zituz-
ten, izan ere, 1.100 ikasle inguru zituzten guz-
tira. Geroago, 1981ean Hegoalde ikastola lortu 
zuten, ondoren Txantreako San Benito zentroa 
-oraingo Bernat Etxepare ikastola- eta, azkenik, 
Iturrama auzoko Amaiur ikastola, Udalak berak 
eraikita.

2003-2004 ikasturtean, hiru ikastetxeek Iruñeko 
Udalarenak izateari utzi zioten, eta Nafarroako 
Gobernuaren mende geratu ziren. Ikastetxeetako 

irakasleak Nafarroako Gobernuko irakasleen ki-
degoan sartu ziren. 2009an, Haur Hezkuntzako 

Arturo Campión ikastetxeak eta Axular ikastolak 
bat egin zuten, eta Haur eta Lehen Hezkuntzako 
Bernat Etxepare IP izena hartu.

Udal ikastolaren hasieran eta ondorengo gara-
penean esku hartu zuten pertsonen dohaintza 
partikular batzuk jaso dira, nagusiki gurasoenak 
eta irakasleenak, 2021. urtean zehar osatuko di-
renak. jasotakoak ikastola ingurukoek egindako 
materiala, prentsa ebakinak, ikasturte amaie-
rako bideoak, aktak, eraketa dokumentuak eta 
abar dira. 

Dokumentuak ematearen osagarri, ikus-entzu-
nezko bat eta zenbait soinu grabaketa egin dira 
Iruñeko Udal Ikastola proiektuari lotutako parte 
hartzaile eta sustatzaileekin. 

11- LIZARRAKO UDALEKO BERDINTASUNA-
REN ALORRA

2020ko irailaren 14an, lankidetza hitzarmen bat 
sinatu zen Kultura eta Kirol Departamentuaren 
eta Lizarrako Udalaren artean, Berdintasunaren 
Alorraren kartel eta foileto bilduma bat aldi bate-
rako utzi eta digitalizatzeko. 
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Gordailu horren barruan kartel eta foileto multzo 
bat dago, bai eta zabalkunde eta propagandarako 
materialez osatutako beste bat ere.

12- NAFARROAKO FUNTS GARAIKIDEEN ETA 
ORAINGOEN WEBGUNEA EGITEA

2020. urtean zehar, proiektu hori zabaltzeko 
webgune espezifiko bat sortzeko ardura eman 
zitzaion Aldor Internet enpresari. Webgunea 
osatzen duten testuak idazteko eta irudiak 
aukeratzeko lanak hasi ziren.
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Memoriadun paisaiak. Natura, Ondarea eta Kultu-
ra proiektua: xedea da Artxiboak gordetzen duen 
dokumentazioaren garrantzia nabarmentzea, in-
teresgarria izan daitekeelako paisaia eraldatua 
alde guztietatik aztertu eta bere testuinguruan 
ulertzeko. 

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

ESKOLA PAISAIAK

2020an zehar, Artxibo Garaikideak “Eskola pai-
saiak” ardaztzat zituzten zabalkunde jarduera 
batzuk garatu zituen, bere funtsak zabaltzeko 
eta herritarrak haurtzaroko eskoletara hurbilt-
zeko, bai eta haiekin lotura emozionalak ezar 
zitzaten ere. Kontuan hartutako jarduera ildoen 
artean, honako hau nabarmentzen da: Hezkunt-
zari buruzko Lege Orokorraren 50. urteurrena. 
Nafarroako hezkuntza modernizazioaren oina-
rriak.

jardueran, legeak eskatutako erreformak aplika-
tu eta abian jarri zituzten profesionalek idatzitako 
20 testu argitaratu ziren. Artikuluek legea zer tes-
tuingurutan ezarri zen aztertzen dute, zer aldake-
ta ekarri zituen, bai eta haren argiak, itzalak eta 
berrikuntza nagusiak ere. Legea hogei urtez egon 
zen indarrean, eta belaunaldi oso baten haurtzaroa 
markatu zuen. Artikulu horietako lau hezkuntzari 
buruzko funtsak gordetzen dituzten Nafarroako ar-
txibo nagusiei buruzkoak dira. 

Testu horiek Nafarroako Artxiboetan argitaratu 
ziren: 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turis-
mo+ocio+y+cultura/Archivos/Programas/Proyec-
tos+en+marcha/50+ANOS+DE+LA+LEY+GENE-
RAL+DE+EDUCACION+DE+1970.htm 
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Testu horien osagarri, elkarrizketak egin dira 
legea abian jartzen lagundu zuten ikastetxe 
zuzendari, maisu-maistra, ikuskatzaile eta aba-
rrekin. Horiei esker, legeak Nafarroan izan zuen 
garrantzia testuinguruan jarri eta balioets daite-
ke. Ikus-entzunezko dokumentuak (gaztelaniaz 
eta euskaraz) YouTubeko Cultura Navarra kana-
lean daude.

https://www.youtube.com/watch?v=uz4dnpc-
Jro4&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=GcCmNEvCu-
mU

Gainera, herritarren eskura jarri ziren Nafarroako 
herri aunitzetako eskola zaharren planoak, 1836 
eta 1975 artekoak. 450 plano digitalizatu horiek 
“Artxibo Irekia” bilatzailean eskuratzen ahal dira, 
ESKOLA PAISAIAK eremuan.

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turis-
mo+ocio+y+cultura/Archivos/Programas/Archi-
vo+Abierto/Buscador/?Ambito=PAISAJES+ESCO-
LARES&TextoLibre=

Horrekin batera, osagarrizko dibulgazio kanpaina 
bat egin zen sare sozialetan eta Cultura Navarra 
kanalean.

ONDAREAREN EUROPAKO JARDUNALDIAK

Bi asteburutan (irailaren 25etik 27ra arte eta 
urriaren 2tik 4ra arte) “Hezkuntza eta Ondarea” 
leloarekin egin ziren Ondarearen Europako jar-
dunaldiak kari, Valle del Ebro BHIren eta NU-
Peko I-Communitas Institutuaren laguntzarekin 
“Arbelak eta idazmahaiak: memoriaren alda-
rrikapena” didaktika proiektua aurkeztu zen 
Tuteran.

PAISAIA ERAIKIAK PROGRAmA

Arkitektura paperean XX. mendeko Nafarroako 
arkitektura hedatzeko proiektu bat da, eta, ho-
rretarako, honako hauei dagozkien altxaerak ar-
gitaratu dira nagusiki Artxibo Irekian: etxebizitza 
partikularrak, lantegiak, kirol instalazioak, eraikin 
ofizialak eta merkataritza establezimenduak.

2020. urtean, 1941-1950eko planoak argitaratu dira.

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turis-
mo+ocio+y+cultura/Archivos/Programas/Archi-
vo+Abierto/Buscador/?Ambito=ARQUITECTU-
RA&TextoLibre=
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“mEmORIADUN PAISAIAK” ARGAZKI 
LEHIAKETA  

Aurten, “Nafarroako eskola paisaiak” gaia hartu-
rik, III. argazki lehiaketa egin da, herritarrak irudien 
bidez sentsibilizatzeko, bai eskola eraikin zaharrek 
duten ondare-balioaren gainean (haietako batzuek 
gaur bestelako erabilerak dituzte), bai Nafarroako 
instalazio eta ikastetxe berriek dutenaren gainean. 
37 lan aurkeztu ziren, eta Nafarroako Liburutegi 
Nagusian ikusgai egon ziren, irailaren 25tik urria-
ren 31ra arte. Berariazko aurrekontu atala esleitua 
zuenez, Oinarriak zehaztu ziren, Nafarroako Aldi-

zkari Ofizialean eta Culturanavarra.es atarian argi-
taratu ziren, eta hainbat prentsa ohar igorri ziren. 

Hurrenez hurren, lehen saria, bigarrena eta hiruga-
rrena honako argazki hauei eman zitzaizkien: “Los 
pasos perdidos” (Daniel Andión Espinal), “El Ángel” 
(Pedro Pileño Malvar) eta “Incuria” (javier Barrena 
Contreras). Publikoaren saria Gloria Vázquez-en 
“juego y deporte” argazkiari egokitu zitzaion.

Argazki horiek YouTubeko Cultura Navarraren ka-
nalean argitaratu ziren, eskola paisaien barruko 
beste jarduera bat bezala.

https://www.youtube.com/watch?v=ISHcutDTrL-
c&feature=youtu.be

GELDILEKUAK ETA OSTATUAK 

“Geldilekuak eta ostatuak” ekimenaren xedea da 
ezagutaraztea Nafarroako Artxibo Garaikidean os-
tatu, hostal, hotel, ostatu etxe eta apopilo etxeez 
gordetzen den dokumentazioa. Oso ezagunak ez 
ziren funts dokumentalak aurkezten dira, abiapun-
tu izan daitezkeenak Nafarroako garaiko historia-
ren ikas eta iker eremu berrientzat.

Artxibo Irekian, 244 “establezimendu turistikoren” 
lehen aukeraketa argitaratu zen.
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Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Zerbit-
zuak lankidetza hitzarmen bat sinatu zuen Na-
farroako Unibertsitate Publikoko I-Communitas 
institutuarekin, Nafarroako dokumentu ondarea 
zenbait jardueraren bidez ikertzea eta zabaltzea 
sustatzeko.

HELBURUA

Gauzatzen diren jarduera zehatzek honako espa-
rru hauekin dute zerikusia: ikasketa amaierako 
lanak eta doktore tesiak egitea Nafarroako doku-
mentu ondareari buruz; ikerketen emaitzak min-

tegietan, jardunaldietan eta kongresu nazional 
zein nazioartekoetan argitaratu eta zabaltzea; 
Nafarroako dokumentu ondarea zaharberritzea, 
teknikoki tratatzea, ikertzea, digitalizatzea, za-
baltzea eta balioestea kontuan hartzen dituzten 
proiektu nazionalak eta/edo mugaz haraindi-
koak prestatzea, eta haietan parte hartzea; eta 
abar.

EGINDAKO JARDUERAK

- Mahai ingurua. Sinatutako lankidetza hitzar-
menean babestuta, urriaren 27an lan bilera bat 
egin zen irakasleekin, Artxibo Garaikideko funt-
sak ezagutarazteko.

- Doktore jardunaldiak. Ikerketa historikoa ar-
txibo eta liburutegietan: gako metodologikoak. 
Abenduaren 10ean egindako hitzaldia, Inves-
tigar en el Archivo Contemporáneo de Navarra 
izenekoa.
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TUTERAKO VALLE DEL EBRO BHIREKIKO LAN-
KIDETZA HITZARmENA

2019an, lankidetza hitzarmen bat sinatu zen Tu-
terako Valle del Ebro BHIrekin. Hitzarmen horren 
xedea da erakunde sinatzaileen arteko lankidet-
za eta elkarlana sustatzea, eta orobat ikerketa 
proiektuen garapena sustatzea eta lan horien 
emaitzen zabalkundea erraztea.

HELBURUA

Helburu horrekin, bi erakundeek honako hauek 
erabaki zituzten: Valle del Ebro BHIn Batxiler-
go I+ mailan matrikulatutako ikasleen ikerketa 
lanak bideratzea; hezkuntza ikerketa eta berri-
kuntzako proiektu bateratuak bultzatzea; eta bi 
erakundeen artean batera garatzen diren jardue-
ren zabalkunde eta ezagutarazte publikoa sus-
tatzea.

EGINDAKO JARDUERAK

ARBELAK ETA IKASMAHAIAK UNITATE DIDAKTI-
KOA. MEMORIAREN ALDARRIKAPENA

Unitate didaktiko hori Derrigorrezko Bigarren 
Irakaskuntzako 1. eta 2. mailetako irakasle eta 
ikasleentzat da, eta helburua da ikasleei lehen 
mailako iturriekin harremana izaten lagunt-
zea, trebetasunak erdiets ditzaten haien erabi-
lerari, kritikari eta interpretazioari dagokienez. 
Xedea da dokumentuak gazteenei hurbiltzea, 
ondare horren garrantzia jakinaraztea eta 
ikasleen artean espiritu kritikoa eta herritarra 
indartzea. 

Unitate didaktikoa Nafarroako Artxibo Garaiki-
deak sustatu zuen, eta Pablo Ijalba Pérez irakas-
leak idatzi NUPeko irakasle Ana Mendióroz La-
cambraren laguntzarekin.

5. 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 zi-
klo osoan. Foru Komunitateko Administrazioak, 
2011z geroztik, Artxibo Elektroniko segurua 
dauka, ADi izenekoa, baina tramitazio tresnak 
legearen eskakizun berrietara egokitu behar 
ditu. 2016an lantalde bat eratu zen, AdEle ize-
nekoa (Administrazio Elektronikoa), konponbi-
dea eman nahirik tramitazio tresnen txertaketak, 
artxibo digitalak eta beste administrazioekiko 
nahitaezko elkarreragingarritasunak ekarritako 
arazoei.

DESKRIBAPENA

Nafarroako Artxibo Garaikideak GNAko proze-
duren katalogoa egiteko eta mantentzeko tal-
dean parte hartzen du. Proiektu honen barruan, 
haren eginkizuna da serieko kode bat esleitzea 
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko 
unitate administratiboek alta emandako proze-
durei.

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.

EGINDAKO JARDUERAK

Serieko 288 kode esleitzea “Prozeduren Katalo-
goan”. 
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Artxibo Garaikidearen Atalaren eginkizunak 
dira Administrazioaren artxiboa kudeatzea, 
Nafarroako Foru Komunitatearen Administra-
zioaren Artxibo Sistemaren funtzionamendua 
zaintzea, eta dokumentuen kudeaketarako iri-
zpideak ezartzea bulegoetako artxiboetan eta 
artxibo zentraletan, haien aplikazioa gainbegira-
tuz. Hartara, Artxibo eta Dokumentuei buruzko 
12/2007 Foru Legeak esleitzen dion eginkizuna 
da, administrazio unitateetan tramitazioa amai-
tu ondoren sortzen den dokumentazioa jasotzea, 
eta kontserbazio eta irisgarritasun egokia ber-
matzen duten artxibo irizpideekin tratatzea.

DESKRIBAPENA

Laguntza programen xedea da administrazio 
unitateek manatu zaizkien jardueretan aritzean 
sortzen dituzten dokumentuak era egokian an-
tolatu, zaindu, tratatu eta eskura jartzeko ba-
lio duten printzipio metodologikoak, teknikak 
eta tresnak definitzea, ezartzea eta ebaluatzea, 
haien data edo euskarri materiala edozein dire-
la 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.
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EGINDAKO JARDUERAK
TRANSFERENTZIEN KUDEAKETA ETA EZOHIKO SARRERAK

TRANSFERENTZIEN ONDORIOZKO SARRERA BERRIAK (METROTAN)

0                   50                100                 150                200               250                300               350              400              450

Ekonomia eta Ogasuna  

Hezkuntza

Eskubide Sozialak

Osasuna

Lurralde Kohesioa 

Garapen Ekonomiko eta Enpresariala 

Migrazio Politikak eta justizia 

Kultura eta Kirola 

Lehendakaritza, Berdintasuna,  
Funtzio Publikoa eta Barnea

Herritarrekiko Harremanak 

190,75

14,75

8,38

36,88

54,25

78,75

95,88

102,75

Guztira: 1.397,25 m. / 10.922 kaxa / 301 fitxategi

368,63

446,25

7. ARTXIBO NAGUSIEI ETA TRANSFERENTZIEN KUDEAKETARI LAGUNTZEKO PROGRAMA 



ARTXIBOEN ETA 
DOKUMENTU 
ONDAREAREN

4.3.3 LORPEN NAGUSIAK: jARDUEREN EGITARAUAK
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ARTXIBOEN ETA 
DOKUMENTU 
ONDAREAREN

4.3.3 LORPEN NAGUSIAK: jARDUEREN EGITARAUAK

ALTAK ARCHIDOCen, FORMATUKA 

Kaxa estandarra: 8.893 
Planoak: 2.480
Eranskailuak: 1.813
Liburuak: 364
Fitxategiak: 303
Kaxa ez homologatuak: 14
Altuera bereziko kaxak: 7

Guztira: 13.874

ALTAK ARCHIDOCen, HIRUHILEKOKA 

1. hiruhilekoa: 4.508
2. hiruhilekoa: 2.764
3. hiruhilekoa: 2.011
4. hiruhilekoa: 4.591
Guztira: 13.874
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7. ARTXIBO NAGUSIEI ETA TRANSFERENTZIEN KUDEAKETARI LAGUNTZEKO PROGRAMA 

ERREGISTROEN ALTA



ARTXIBOEN ETA 
DOKUMENTU 
ONDAREAREN

- Bulegoko artxiboetan eta artxibo zentraletan ar-
txibo tekniken aplikazioa koordinatzea.

- Aholkularitza ematea prozedura eta dokumentu 
sailei alta emateko Sailkapen Taulan.  

- 189 sail berriren alta ematea. Serieak alta eman-
dakotzat jotzeko, Sailkapen Taulan sortu berriak 
edo aldatuak izan behar dute, eta identifikazio 
fitxa egokia beteta eduki dokumentuak kudeat-
zeko Archidoc programan.

- Prestakuntza espezifikoa artxiboa kudeatzeko 
sistemako aplikazioaren erabileran, sozietate 
publikoen biltze artxiboaren ardura duen pertso-
narentzat.

SOZIETATE PUBLIKOAK

Nafarroako Gobernuaren sozietate publikoent-
zako Kontzentrazio Artxibo bat eta Dokumentuen 
eta Artxiboen Kudeaketarako Sistema bat sortze-
ko proiektuan parte hartzea. 

2019ko urritik 2020ko ekainera arte, eta lana au-
rrera eramateko gaitasun profesionalaren arloe-

tan aritzeko ezagutza nahikoa eskaintzeko asmoz, 
izendatu den pertsonak prestakuntza teorikoa 
hartzen du Artxiboan, eta haren jarraipen pert-
sonalizatua egiten du Artxiboen eta Dokumentu 
Ondarearen Zerbitzuko zuzendariak, eta zuzene-
ko tutoretza egiten dio Nafarroako Artxibo Garai-
kidearen Ataleko aditu batek. 

Sozietate publikoen biltze artxiboko dokumen-
tazioaren artxibo tratamendurako zerbitzua kon-
tratatzeko orri arautzailearen eta baldintza tekni-
koen partikularren zirriborroa egitea.

4.3.3 LORPEN NAGUSIAK: jARDUEREN EGITARAUAK

7. ARTXIBO NAGUSIEI ETA TRANSFERENTZIEN KUDEAKETARI LAGUNTZEKO PROGRAMA 



ARTXIBOEN ETA 
DOKUMENTU 
ONDAREAREN

ZERO PAPER

Departamentu guztientzako proiektuaren aur-
kezpena, bulegoek kudeatutako paper artxi-
boak identifikatu eta ixteko prestatzeko. 

Proiektua dokumentu digitalaren eta artxibo 
elektronikoaren kudeaketa bultzatzeko ekimen 
bat da.

PILOTU BAT GARATZEA KULTURA ETA KIROL DE-
PARTAMENTUAN

Kultura Departamentuan dauden paperezko ar-
txiboek guztira 1.088,5 metro hartzen dituzte 
(8.706 kaxa gutxi gorabehera), baina horietatik 
honako hauek kendu behar dira: Artxiboen eta 
Dokumentu Ondarearen Zerbitzuko dokumen-
tazioari lotutako 42,6 metro (341 kaxa), zeinak 
Nafarroako Errege Artxibo Nagusiari baitagozkio; 
Ondare Historikoaren Zerbitzuak sortutako 232,5 
metro inguru (1.858 kaxa); eta Museoen Zerbit-
zuko dokumentazioari lotutako 124,5 metro in-
guru (996 kaxa). Izan ere, arkeologia, ondare eta 
museografia bildumak osatzen dituzten piezei 
atxikitako dokumentazio espezifikoa dira. Harta-
ra, proiektuaren parte izan daitezkeen paperezko 
artxiboek, guztira, 688,8 metro hartzen dituzte 
(5.511 kaxa gutxi gorabehera).

4.3.3 LORPEN NAGUSIAK: jARDUEREN EGITARAUAK

7. ARTXIBO NAGUSIEI ETA TRANSFERENTZIEN KUDEAKETARI LAGUNTZEKO PROGRAMA 



ARTXIBOEN ETA 
DOKUMENTU 
ONDAREAREN

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 in-
darrean dagoen araudiaren arabera. Artxiboko lan-
gile guztiak engaiaturik daude ekintza hauen di-
seinuan eta gauzatzean. Hala ere, ezinezkoa denez 
guztiak geure baliabideak erabiliz betetzea, beha-
rrezkoa da enpresa espezializatuen kontratazioari 
heltzea ezarritako xedeak bete ahal izateko.

EGINDAKO JARDUERAK

Programa horri dagokionez, jarduera hauek egin ditu Nafarroako Artxibo Garaikidearen Atalak:

TRANSFERENTZIA mETROAK ERREGISTRO 
KOPURUA

Lurralde Kohesioa 95,88 m. 796

Kultura eta Kirola 36,88 m. 380

Eskubide Sozialak 190,75 m. 6.694

Garapen Ekonomiko eta Enpresariala 78,75 m. 2.033

Ekonomia eta Ogasuna 446,25 m. 4.089 

Hezkuntza 368,63 m. 17.737

Migrazio Politikak eta justizia 54,25 m. 14.397

Lehendakaritza, Berdintasuna, Funtzio Publikoa eta Barnea 14,75 m. 118

Herritarrekiko Harremanak 8,38 m. 633

Osasuna 102,75 m. 36.653

GUZTIRA 1.397,25 m. 83.530

4.3.3 LORPEN NAGUSIAK: jARDUEREN EGITARAUAK

8. ADMINISTRAZIOAREN ARTXIBOA ANTOLATZEKO ETA DESKRIBATZEKO PROGRAMA



ARTXIBOEN ETA 
DOKUMENTU 
ONDAREAREN

HARTURIKO METROAK 2020an, DEPARTAMENTUKA

Ekonomia eta Ogasuna: % 31,94
Hezkuntza: % 26,38
Eskubide Sozialak: % 16,65
Osasuna: % 7,3
Lurralde Kohesioa: % 6,86
Garapen Ekonomiko eta Enpresariala: % 5,64
Migrazio Politikak eta justizia: % 3,88
Kultura eta kirola: % 2,64
Lehendakaritza, Berdintasuna, Funtzio Publikoa eta Barnea: % 1,06
Herritarrekiko Harremanak: % 0,60

ALTAK ARCHIDOCen, DEPARTAMENTUKA

Ekonomia eta Ogasuna: % 4,90
Hezkuntza: % 21,23
Eskubide Sozialak: % 8,01 
Osasuna: % 43,88 
Lurralde Kohesioa: % 0,95
Garapen Ekonomiko eta Enpresariala: % 2,43
Migrazio Politikak eta justizia: % 17,24 
Kultura eta kirola: % 0,45
Lehendakaritza, Berdintasuna, Funtzio Publikoa eta Barnea: % 0,14 
Herritarrekiko Harremanak: % 0,76

4.3.3 LORPEN NAGUSIAK: jARDUEREN EGITARAUAK

8. ADMINISTRAZIOAREN ARTXIBOA ANTOLATZEKO ETA DESKRIBATZEKO PROGRAMA



ARTXIBOEN ETA 
DOKUMENTU 
ONDAREAREN

INDUSTRIA ERREGISTROKO ESPEDIENTEEN BERRIKUSPENA

DOKUmENTAZIOA ERREGISTROAK KAXAK mETROAK

Industria Erregistroko espedienteak 1.167 202 25,24

TURISMO ERREGISTROKO ESPEDIENTEEN BERRIKUSPENA (HOTELAK)

DOKUmENTAZIOA ERREGISTROAK KAXAK mETROAK

Hotelen espedienteak (1939-1986) 1.598 1.242 155,25

INTERESDUNAK ETA GEOGRAFIKOAK BERRIKUSTEA ETA BATERATZEA ARCHIDOC WEB-EN

DOKUmENTAZIOA ERREGISTROAK KAXAK mETROAK

Interesdunak (B-E letrak) eta geografikoak zuzentzea 26000

GUZTIRA 26.000

4.3.3 LORPEN NAGUSIAK: jARDUEREN EGITARAUAK

8. ADMINISTRAZIOAREN ARTXIBOA ANTOLATZEKO ETA DESKRIBATZEKO PROGRAMA

ETXEBIZITZA ESPEDIENTEEN BERRIKUSPENA

DOKUmENTAZIOA ERREGISTROAK KAXAK mETROAK

Babes ofizialeko etxebizitzak (BOE 31/1) 200 122 15,25

GUZTIRA 200 122 15,25



ARTXIBOEN ETA 
DOKUMENTU 
ONDAREAREN

DOHAINTZAK FORMATUKA

Kartelak: 1.849 (% 48,15)
Pegatinas: 1.748 (% 45,52)
Bideoak: 122 (% 3,18)
Kaxa: 120 (% 3,13)
Liburua: 1 (% 0,03)

Guztira: 3.840

4.3.3 LORPEN NAGUSIAK: jARDUEREN EGITARAUAK

8. ADMINISTRAZIOAREN ARTXIBOA ANTOLATZEKO ETA DESKRIBATZEKO PROGRAMA



ARTXIBOEN ETA 
DOKUMENTU 
ONDAREAREN

Artxibo Garaikideak 10.000 bat aleko funts biblio-
grafiko bat dauka; gehienak transferentzia bidez 
iritsi dira unitate administratiboetatik, bai eta do-
haintza partikularren bidez ere. Funts bibliografikoa 
katalogatu behar da, Nafarroako Liburutegi Publi-
koen Sarean erabiltzen den Absysnet tresnarekin. 
Artxiboko Liburutegiaren aholkularitza teknikoa 
dugu (Nafarroako Artxibo Nagusia eta Foru Komuni-

tateko Administrazioaren Artxiboa), funts bibliogra-
fikoa antolatzeko behar diren irizpideak ezartzeko.

HELBURUA

Gordetzen diren ale guztiak kontrolatzea da Ar-
txibo Garaikideko Liburutegiaren katalogazio 

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 liburutegi espezializatuaren katalogoa 
eguneratzeko.

EGINDAKO JARDUERAK

Programa horri dagokionez, jarduera hauek egin 
ditu Nafarroako Artxibo Garaikidearen Atalak:

- Ricardo Bermejok emandako liburutegi profesio-
nalaren inbentarioa (1.422 monografia).

- Ricardo Bermejok emandako liburutegi profe-
sionaleko liburuak Absysnet-en katalogatzea.

- Ricardo Bermejok emandako liburutegi profe-
sionaletik datozen aleak birkokatzea eta ezart-
zea, aldizkako argitalpenak eta aldizkariak bate-
ratzea.

- Lurralde Aberastasunaren liburutegia gordailut-
zea eta ezartzea (496 ale).

- juan Mª Feliu Dord-ek emandako liburutegi es-
pezializatua gordailutzea eta ezartzea.

4.3.3 LORPEN NAGUSIAK: jARDUEREN EGITARAUAK

9. LIBURUTEGIA KATALOGATZEKO PROGRAMA 



ARTXIBOEN ETA 
DOKUMENTU 
ONDAREAREN

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 
Atalak prestatzen ditu Dokumentuen Ebalua-
ziorako Batzordeari aurkezten zaizkion espe-
dienteak, kasuan kasuko erabaki eta ebazpe-
nak zuzen betetzen diren begiratzen du, eta 
batzorde horren bilkura arrunt nahiz berezien 
deialdiak egiten ditu, batzordekideak izendat-
zen ditu, eta dokumentazioa prestatzen eta 
aktak idazten ditu.

HELBURUA

Dokumentuen Ebaluaziorako Batzordearen hel-
buru nagusia da zehaztea zer dokumentuk osa-
tu behar duten Nafarroako Dokumentu Ondarea 
eta zein izan behar diren dokumentu horiek es-
kura izateko arauak. Irizpide horiek ezartzen dira 
dokumentazioaren ezaugarri berezko edo azaleko 
ezaugarriak, dagokion araudia eta eduki informa-
tiboa. Dokumentuen Ebaluaziorako Batzordeak 
hartzen dituen erabakiak artxiboen arloan esku-
mena duen zuzendaritza nagusiaren ebazpen 
bidez hartzen dira eta Nafarroako Aldizkari Ofi-
zialean argitaratzen, interesdun guztiek jakin eta 
bete ditzaten.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Programa horri dagokionez, jarduera hauek egin 
ditu Nafarroako Artxibo Garaikidearen Atalak:

Dokumentuen Ebaluaziorako Batzordeak 2020ko 
urriaren 8an egindako saioa, zeinean toki entita-
teen serie/prozedura hauei buruzko akordioak 
onartu baitziren:

4.3.3 LORPEN NAGUSIAK: jARDUEREN EGITARAUAK

10. DOKUMENTUEN EBALUAZIO PROGRAMA



ARTXIBOEN ETA 
DOKUMENTU 
ONDAREAREN

FITXA ZK. NAO AKORDIOA SERIEA

1 498 Eraikuntzen, instalazioen eta obren gaineko zergaren (EIOZ) diru-bilketari buruzko espedientea

2 499 Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zergaren (gainbalioa) diru-bilketari buruzko espedientea.

3 500 Hiri-lurraren eta landa-lurraren gaineko kontribuzioaren zergaren diru-bilketari buruzko espedientea

4 501 Ekonomia jardueren gaineko zergaren (EjZ) diru-bilketari buruzko espedientea

5 502 Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergaren diru-bilketari buruzko espedientea

6 503 Kontribuzio berezien zergaren diru-bilketari buruzko espedientea 

7 504 Luxuzko gastuen gaineko zergaren diru-bilketari buruzko espedientea

8 505 Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergadunen errolda

9 506 Hiri-lurreko eta landa-lurreko ondasunen (higiezinen) gaineko kontribuzioaren zergadunen errolda

10 507 Ekonomia jardueren gaineko zergadunen errolda

11 508 Luxuzko gastuen gaineko zergadunen errolda

12 509 Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zerga ordaintzetik salbuetsitakoen espedientea

13 510 Herri-lurren eta landa-lurren kontribuzioaren gaineko zerga-ordainketaren salbuespen eta hobarien espedientea

14 511 Ekonomia jardueren gaineko zerga-ordainketaren salbuespenen espedientea

15 512 Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga ordaintzetik salbuesteko eta hobarietarako espedientea

16 513 Zerrendak, ordainagiriak eta kobrantzako beste agiri batzuk

17 514 Zergadunen erroldak eratzearen gaineko erreklamazio espedientea

18 515 Premiamendu bidezko diru-bilketaren espedientea

19 516 Gurasoen edo tutoreen baimena adingabeentzat, “jaibusa” garraio zerbitzua erabiltzeko

20 517 Datu pertsonalak babesteko arloan pertsonek dituzten eskubidea gauzatzea

21 518 Aldeko erabakia Tafallako Udalak egindako eskaerari, zeinaren bidez eskatzen baitzuen Tuterako Udalak 
“Udaltzaingoaren zehapen espedienteak” sailerako onetsitako balorazioarekin bat egitea

Ebaluazioaren onespena, ebazpen honen bidez: 348/2020 Ebazpena, azaroaren 19koa, Vianako Printzea Erakundea-Kultura zuzendari nagusiarena; eta 
argitalpena 2020ko abenduaren 14ko NAOn (NAO, 287. zk.).

4.3.3 LORPEN NAGUSIAK: jARDUEREN EGITARAUAK

10. DOKUMENTUEN EBALUAZIO PROGRAMA



ARTXIBOEN ETA 
DOKUMENTU 
ONDAREAREN

Kontserbazio arauak erabaki ondoren, Artxibo 
Garaikidea dokumentazioa ezabatzera behartu-
ta dago, kontuan hartuta ebaluazio batzordeak 
dokumentu sail bakoitzerako erabakitako epeak.  
Horretarako, honako hauek egin behar dira: eza-
batzen ahal den dokumentazioa aukeratzea, uni-
tateak 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

2020ko abenduan egindako ezabaketa:

- Instalazio unitateen kop.: 6.079.
- Erregistro kop.: 12.129.

SERIEA IZENBURUA
DOKUmENTU 
UNITATEAK

INSTALAZIO 
UNITATEAK

1094 Aurrekontu mugimenduen kontabilitate espedienteak 42 28

1109 Sarreren kontabilitate dokumentuak 79 41

1114 Gastuen kontabilitate espedienteak (A, D, O, A+D, D+O, ADO) 120 116

1123 Hasierako esleipenaren ondoriozko lanpostu hutsak 29 23

1143 Kutxa finkoko aurrerakinak 42 37

1252 Zirkulazio baimen berezia 53 52

1281 Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren urteko aitorpenak (PFEZ) (F-90 eta F-93) 148 147

1312 Balio erantsiaren gaineko zergaren urteko aitorpenak-likidazioak (BEZ) (F-60) 71 70

1315 Balio erantsiaren gaineko zergaren hiruhileko aitorpenak-likidazioak (BEZ) Araubide orokorra eta erraztua (F-69) 96 95

1472 Garraiobide jakin batzuen gaineko zerga (matrikulazio zerga) Aitorpenak-likidazioak (565) 42 40

1860 Langabeak autonomo gisa ezartzeko laguntza 59 54

4.3.3 LORPEN NAGUSIAK: jARDUEREN EGITARAUAK

11. AUKERATZEKO ETA EZABATZEKO PROGRAMA: “ARTXIBO IRAUNKORRA”



ARTXIBOEN ETA 
DOKUMENTU 
ONDAREAREN

SERIEA IZENBURUA
DOKUmENTU 
UNITATEAK

INSTALAZIO 
UNITATEAK

1861 Enplegua sortzeko laguntza-programak (1986ko otsailaren 21eko Ministro Agindua, III. Programa: Enplegu autonomoaren sustapena. Bizirauteko errenta 179 7

1865 Enplegurako laguntza. (259/1992 FD). III. Programa: Enplegua autonomoentzat sortzeko laguntza 64 4

1882 Etorkinak prestatzeko eta gizarteratzeko laguntza 50 39

1884 Enpresa- edo sindikatu-elkarteekiko hitzarmenak emakumeen gizarteratze eta laneratzearen arloan 57 23

1902 Giza kapitala prestatzeko ikastaroetarako dirulaguntza 30 24

1903 Europako Gizarte Funtsaren programa eragileen eta Nafarroako Enplegu Planaren helburuetan etengabeko prestakuntzarako aurreikusitako ekintzetarako 
laguntza. Lana duten pertsonak 45 40

1943 Nafarroako Foru Komunitateko enpresetan hizkuntza prestakuntzarako planen diseinua finantzatzeko dirulaguntza publikoa 61 11

2128 Oinarrizko ordainketa erregimenerako laguntza (NPB) 2.183 2.042

2140 Nafarroako Nekazaritza Egituren eraginkortasuna hobetzeko laguntza 3.229 580

2142 Nekazaritza sektorean jarduera behar baino lehenago uzteko eta erretiroa hartzeko laguntzak 545 61

2144 Nekazaritza produktuen eraldaketa eta merkaturaketa baldintzak hobetzeko laguntza (Nekazaritza Bideratzeko eta Bermatzeko Europako Funtsa-NBBEF) 143 59

2148 Nekazaritza produktuen eraldaketa eta merkaturaketa baldintzak hobetzeko laguntza 299 191

2176 Makinak batera erabiltzeko kooperatibentzako laguntza, nekazaritzako makineria eta ekipamendua erosteko. 498 93

2404 Abokatuen eta Prokuradoreen elkargoentzako dirulaguntza, doako laguntza juridikoaren zerbitzua emateagatik 29 24

2407 Doako laguntza juridikoaren espedienteak 167 166

2506 Likidazioak-Ordainketa gutunak 42 40

2525 Errenta. Enpresa eta lanbide jarduera jakin batzuen lan atxikipenak eta sariak. Urteko aitorpenak (190) 37 35

2537 BEZ. Hirugarren pertsonekin egindako eragiketen urteko aitorpenak (F-50) (347) (diru-sarrerak eta ordainketak) 68 66

2542 Errenta. Konturako zatikapena (FR-2) 50 48

4.3.3 LORPEN NAGUSIAK: jARDUEREN EGITARAUAK
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ARTXIBOEN ETA 
DOKUMENTU 
ONDAREAREN

SERIEA IZENBURUA
DOKUmENTU 
UNITATEAK

INSTALAZIO 
UNITATEAK

2551 jakinarazpenak eta hartu agiriak 94 93

2560 Aurkaratze ekonomiko-administratiboak (NFAE/ORT) 124 122

2561 Informazio eskaeren, alegazioen, erreklamazioen eta errekurtsoen espedienteak (Espedienteak eta dokumentuak "010") 609 608

2563 Sinadura digitaleko ziurtagiriak jaulkitzea (diru etxea) 48 46

2612 Mendeko pertsonentzako laguntza ekonomikoa 51 50

2617 Adineko pertsonentzako laguntza ekonomiko berezia 43 39

2618 Zahar-etxeetan egonaldiak egiteko prestazio ekonomikoa 178 167

2620 Adineko Pertsonentzako Bainuetxe Programarako dirulaguntza 37 12

2624 Erabilera partikularreko ibilgailuak erosteko edo egokitzeko dirulaguntza, desgaitasuna duten pertsonentzat 48 31

2625 Prestazio ekonomikoa, gaixotasun mental larria duten pertsonei zentroan nahiz etxebizitza funtzional/tutoretzapekoan laguntzeko zerbitzuari lotua 46 30

2626 Desgaitasunen bat duten pertsonentzako laguntza teknikoa 86 33

2643 Toki entitateentzako eta irabazi-asmorik gabeko entitateentzako dirulaguntza, gizarte zerbitzuetako zentro edo instalazioetan inbertsioak egiteko 1.854 411

2657 Familiakoak zaintzeko eszedentzian dauden langileentzako laguntza 49 45

2671 Desgaitasuna duten pertsonen arloan diharduten irabazi-asmorik gabeko entitate eta elkarteentzako 
dirulaguntza, funtzionamendu gastuetarako eta programak garatzeko 514 1

GUZTIRA 12.129 6.079
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ARTXIBOEN ETA 
DOKUMENTU 
ONDAREAREN

Atalak, 2012an, aplikazio bat abiarazi zuen doku-
mentuen web kontsultarako: “Artxibo Irekia”. 
Tresna horretara sartzeko bidea Nafarroa Artxi-
boak Atarian hasten da, eta une horretatik aitzina 
aukera dago bai Administrazioaren Artxiboan bai 
Nafarroako Errege Artxibo Nagusian gordetzen 
diren dokumentu multzo edo sailak zabaltzeko. 
Gehienetan, deskribapenak dokumentuen irudi 
digitalizatua dakar berekin, baina batzuetan hori 
ez da posible izaten, eta dokumentuen deskri-
bapena baizik ez dago eskura.

HELBURUA

Administrazioaren Artxiboan gordetzen den 
dokumentazioa hedatzea eta haren balioa na-
barmentzea, ikerketarako iturri den aldetik. 
Dokumentuaren kontserbazio fisikoa babestea, 
formatu handikoa eta manipulatzen zaila de-
nean. Herritarrari erraztea dokumentuen kont-
sulta 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 bes-
te hainbat arkitektori dagozkien eta Etxebizitza 
Zerbitzutik iritsi ziren 3.279 obra proiekturen ar-
txibo tratamendua.

- Bi sailetan sailkatzea: etxebizitza librea eta etxe-
bizitza babestua.

- Planoen banakako deskribapena, eraikin bakoitza-
ren katastro partzelari buruzko erreferentziarekin.

- 3.279 eraikin plano, 553 kartel politiko eta 110 
eranskailu digitalizatzea.

- Prentsa historikoa digitalizatzea (Nafarroako Al-
dizkari Ofiziala 1875-1976).

- Industria Erregistroko I. liburua (1939-1962) digi-
talizatzea.

- Artxibo Irekian argitaratzea 436 plano ARKITE-
KTURA etiketaren pean.
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ARTXIBOEN ETA 
DOKUMENTU 
ONDAREAREN

Artxiboei eta Dokumentuei buruzko 12/2007 Foru 
Legeak 26. artikuluan artxiboaren eginkizunak 
ezartzen ditu; besteak beste, hauek dira azpima-
rragarriak:

- Dokumentuak sortu zituzten unitateei doku-
mentu 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.

Horrenbestez, kontsulta, mailegu, erreprografia 
digital eta hedapen zerbitzua hobetzeko prozesu 
batzuk funtzionatzen ari dira orain dela urte bat-
zuetatik

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.
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ARTXIBOEN ETA 
DOKUMENTU 
ONDAREAREN

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:
  3.382 barne eta kanpo kontsulta.
  % 71,44, barne kontsultak.

- jatorrizkoak mailegatzea:
  45 mailegu.

Mailegu gutxiago izan da barneko sarbide gisa.

- Erreprografia 
   94.537 irudi digitalizatzea erabiltzaileen zerbit-

zurako.
   Dokumentuen fotokopiak: 522 kopia.

Irudi digitala nagusitu da kopiatzeko sistema mo-
duan.

Gordailu partekatuen erabilera finkatu da (Dropbox).

- Erreprografiek ekarritako diru sarrerak:
   6.106,70 euro.

Transferentzia edo ordainketa gutun bidez egin-
dako ordainketak orokortu dira; eskudirutan or-
daindutakoa, berriz, erreprografiagatik bildu-

takoaren % 1,40 baino ez da.

- Kontsultak generoaren arabera:
   Kontsultari guztien % 46,01 emakumezkoak dira.

Eskaera gehien dituen dokumentazioak aurreko 
urteetako joerari eusten dio (ikus grafikoa), eta 
horrek deskribapena hobetzeko programak ezart-
zeko aukera ematen du.
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ARTXIBOEN ETA 
DOKUMENTU 
ONDAREAREN

KONTSULTAK ZUZENDARITZA NAGUSIEN ARABERA /  Guztira: 6.485
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ARTXIBOEN ETA 
DOKUMENTU 
ONDAREAREN

KONTSULTAK ERABILTZAILE-MOTAREN ARABERA

Barnekoa: % 71,44
Kanpokoa: % 28,56

KONTSULTAK GENEROAREN ARABERA

Gizona: % 53,99
Emakumea: % 46,01

4.3.3 LORPEN NAGUSIAK: jARDUEREN EGITARAUAK

13. ARTXIBOKO DOKUMENTUAK ESKURATZEKO ETA ERABILTZEKO PROGRAMA

KONTSULTA KOPURUA 2020an: 3.382



ARTXIBOEN ETA 
DOKUMENTU 
ONDAREAREN

4.3.4 MEMORIA EKONOMIKOA: GASTU NAGUSIAK 2020

PARTIDA / ERRESERBA EGINDAKO GASTUA

Berokuntza, argia eta ura 9.014,43€

Dokumentuen Ebaluaziorako Batzordea 800,00€

Funtsak deskribatzea eta digitalizatzea 136.228,00€

Erakusketak eta zabalkunde jarduerak 16.487,35€

Liburutegiaren funtzionamendurako gastuak 97,24€

Askotariko gastuak 7.757,96€

Artxiboen Zerbitzuaren Informatizazioa 10.248,71€

Elkarreragingarritasuna eta Artxibo digitala 40.111,50€

Artxibo Garaikideren mantentze-lanak 15.035,09€

Altzariak eta ekipamendua 15.236,48€

Lanak eta instalazioak Artx. Garaikidearen egoitzetan 50.000,00€

“Memoriadun Paisaiak” argazki lehiaketako sariak 1.500,00€

Bilerak, hitzaldiak, ikastaroak eta jardunaldiak 63,40€

Dokumentazioa lekualdatzea 5.258,13€

 



ARTXIBOEN ETA 
DOKUMENTU 
ONDAREAREN

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.

Horretarako, beharrezkoa da aurrekontu hor-
nidura nahikoa izatea, sektorean ordezkaritza 
duten entitate sozialak elkarlanean aritzea eta 
ezinbesteko prestakuntza maila izatea, artxi-
bozainen lanbide trebakuntza hobetzeko, bai 
eta, oso bereziki, dokumentazio digitalaren ku-
deaketa ingurunea eta artxibo tratamendua ho-
betzeko ere.

4.3.5 ERRONKA NAGUSIAK
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LIBURUTEGI 
ZERBITZUA 

HITZAURREA 

El Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzenda-
ritza Nagusiko antolaketa egitura bat da Liburute-
gi Zerbitzua, Kultura eta Kirol Departamentuaren 
barnekoa, eta haren egitekoa Nafarroako Liburu-
tegi Publikoen sistema zuzentzea, antolatzea eta 
kudeatzea da. 

Nafarroako liburutegi publikoentzat 2020. urtea 
funtsezkoa izanen zela aurreikusten zen, 150 urte 
betetzen baitziren Nafarroako Liburutegia sortu 
zela, eta 70 urte Liburutegi Publikoen Sarea sortu 
zela. Eta, zalantzarik gabe, urte ahaztezina izan 
da, COVID-19ren pandemia birikoak maila guztie-
tan eragin dituen ondorioengatik. 

Kultura erakunde guztiak bezala, liburutegiak 
erabat itxita egon ziren hiru hilabetez, eta, ondo-
rengo aldietan, zerbitzu eta funtzionamendu mai-
la handiagoak lortu zituzten, baina inoiz ez zituz-
ten zerbitzuak erabat berreskuratu. 

Aitzitik, liburutegien itxierak eta ondorengo ezohi-
ko funtzionamenduak zenbait zerbitzuren balioa 
areagotu zituzten, liburutegiko langileen egokit-
zeko eta ahaleginerako gaitasuna erakutsi zuten, 
eta herritarrei liburutegi zerbitzuen garrantzia 
erakutsi zieten –baita ateak itxita ere–, bai eta 
irakurketaren eta kulturaren beharra ere, zailta-
sun eta ziurgabetasun uneak gainditzeko. 

Hori dela eta, hilabeteetan zehar aldatuz joan 
dira Liburutegi Zerbitzuaren eta haren unitateen 
eta zentroen estrategia, antolaketa eta jardue-
rak: ezartzen joan diren osasun araudi berrietara 

egokitu da plangintza, eta liburutegi espazioak 
egokitu egin dira kulturako espazio seguruak es-
kaintzeko. 

5.1 LIBURUTEGI ZERBITZUA 



LIBURUTEGI 
ZERBITZUA 5.1 LIBURUTEGI ZERBITZUA 

HELBURUAK 

Nolabait egin ahal izan ziren 2020rako aurreiku-
sitako planen artean, honako hauek aipa daitezke: 

• Giza baliabideak kudeatzea, prestakuntza ekint-
zak antolatzea eta lan ongizaterako prebentzio 
neurriak hartzea.

• Langileak hautatzeko eta barne mugikortasune-
ko prozesuak ebaztea. 

• Landa eremuko liburutegi zerbitzuak zabaltzea, 
liburutegi mugikor baterako ibilgailu bat erosita. 

• Informazio baliabideak gehitzea eta dibertsifi-
katzea, batez ere formatu digitalean. 

• Ondare bibliografikoa eta filmografikoa zaintzea 
eta zabaltzea, arreta berezia jarriz Nafarroako Li-
burutegi Digitalaren garapenean, eta kultura on-
darearen aberastasunari laguntzea, Nafarroako 
Kulturaren Atari Digitalean parte hartuz.

• Ekipamendu informatikoak modernizatzea eta 
aberastea.

• Liburutegiek Interneten duten presentzia hobet-
zea, liburutegi guztien web orriak birmoldaturik 
Nafarroako Liburutegi Publikoen Atari batean.

• Liburutegiek gizarteari ematen dioten zerbitzua 
ezagutzera eman eta ikusgarri egitea, ekitaldiak 
eta jarduerak antolatuz.

• Nafarroako Liburutegiaren 150. urteurrena eta 
Liburutegi Publikoen Sarearen 70. urteurrena 
ospatzea.

EGITURA ORGANIKOA

Kultura eta Kirol Departamentuko Vianako Print-
zea Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagusiari 
atxikirik dago Liburutegi Zerbitzua. Zerbitzua-
ren egitura, osaera eta eginkizunak honako arau 
hauetan xedaturik daude:

273/2019 FORU DEKRETUA, urriaren 30ekoa, zei-
naren bidez ezartzen baita Kultura eta Kirol De-
partamentuaren egitura organikoa, atal mailan 
(2019ko azaroaren 7ko 220. NAO).

19/2020 FORU AGINDUA, maiatzaren 11koa, Kultu-
ra eta Kiroleko kontseilariak emana, Kultura eta Ki-
rol Departamentuaren egitura organikoa ezartzen 
duena bulegoen mailan (2020ko maiatzaren 28ko 
115. NAO).

Xedapen honen bidez Zerbitzu Digitalen Bulegoa 
sortzen da eta Ondare Bibliografiko eta Filmografi-
koaren eta Lege Gordailuaren Bulegoa desagertzen 
da. Beraz, antolaketaren egitura honela eratua 
geratu da: 
 

LIBURUTEGI ZERBITZUA

• Liburutegien Sarearen Atala    
Liburutegiak Koordinatzeko Bulegoa   
Prestakuntza, Sustapen eta Hedapen Bulegoa  
Zerbitzu Digitalen Bulegoa 

• Nafarroako Liburutegiaren Atala    
Informazio Baliabideen Bulegoa  
Jendearentzako Zerbitzuen Bulegoa



LIBURUTEGI 
ZERBITZUA 

Liburutegi publiko guztietan, izan foru adminis-
trazioak kudeatuak, izan toki administrazioak 
kudeatuak, 190 pertsonak lan egiten dute. Giza 
baliabideen arloa da liburutegi sistemaren indar-
gune nagusietako bat, eta 2020an oposizio erako 
bi deialdi garrantzitsu eta lekualdatze lehiaketa 
bat egin dira. Bi prozesu horien bidez, langileen 
egonkortasuna eta liburuzainen gogobetetasuna 
areagotuko dira, eta horrek eragina izanen du 
haien lanean eta liburutegi zerbitzuetan. 

Konfinamenduan, ezagutzak eta gaitasunak ho-
betzeko eta dibertsifikatzeko ekintzek aurrera 
egin zuten, prestakuntza ekintzak antolatuz, bai 
aurrez aurre, bai modu birtualean. 

Laneko Arriskuen Prebentziorako Zerbitzuaren 
jarraibideak betez, prebentzio ekintzak diseinatu 
dira, laneko ongizatea lortzeko. 
  

IKUSKATZAILEEN LEKUALDATZE LEHIAKETA-
REN DEIALDIA

Zenbait urtez horrelako mugikortasun prozesu-
rik egin gabe egon ondoren, Funtzio Publikoko 
zuzendari nagusiaren otsailaren 3ko 306/2020 
Ebazpenaren bidez, hiru sailetan 32 plaza huts 
biltzen dituen deialdia onartu zen; 30 plaza Kul-
tura eta Kirol Departamentuari zegozkion. Deialdi 
hori 2020ko otsailaren 28an argitaratu zen Nafa-

rroako Aldizkari Ofizialean, 41. zenbakian.

Prozesuaren fase guztiak egin ondoren, destino 
berrietan 2021eko otsailaren 18an hasi ziren la-
nean.

Prozesuaren dokumentazio eta garapen guztia 
dagokion izapideen fitxan dago: “Liburutegiko ar-
duraduna – Lekualdatze lehiaketa”

Horren ondorioz, 27 pertsona beste liburutegi ba-
tera joan ziren. 

2015EAN DEITUTAKO BERAKO ETA LESAKAKO 
LIBURUTEGIETARAKO OPOSIZIO-LEHIAKETA 
BATEN EBAZPENA

Funtzio Publikoko zuzendari nagusiaren ekaina-
ren 22ko 1484/2015 Ebazpenaren bidez onartu-
tako deialdiari buruzko errekurtso eta berrikuspen 
prozesu gisako bost urteko gorabeheren ondoren, 
horren ebazpena egin da. Deialdia 2015eko uztai-
laren 20ko Nafarroako Aldizkari Ofizialaren 139. 
alean argitaratu zen, Nafarroako Foru Komunita-
teko Administrazioaren eta haren erakunde auto-
nomoen zerbitzuko liburutegiko arduradunaren 
lanpostuko 2 plaza oposizio-lehiaketa bidez be-
tetzeko xedez.

Oposizio-lehiaketaren xede diren plazak Bera eta 
Lesakako liburutegiei dagozkie.

Lehiaketa fasea 2020ko irailaren 4an argitaratu 
zen, eta oposizio faseari ekin zitzaion, urriaren 
24an eta azaroaren 16an aurreikusitako bi pro-
bak eginda. Oposizio-lehiaketa hori 42 pertsonak 
gainditu zuten. 2021ean jabetu ziren lanpostuaz 
eta hasi ziren lanean.

Prozesuaren dokumentazio eta garapen guztia 
dagokion izapideen fitxan dago: “Liburutegiko ar-
duraduna – 2015eko lehiaketa-oposizioa”

LIBURUTEGIKO ARDURADUN IZATEKO 29 
LANPOSTUREN OPOSIZIOA 

Hamarkada batez oposiziorik egin gabe egon on-
doren, Berako eta Lesakako plazei gehitzen zaie 
Funtzio Publikoko zuzendari nagusiaren otsaila-
ren 10eko 351/2020 Ebazpena. Horren bidez, Na-
farroako Foru Komunitateko Administrazioaren 
eta haren erakunde autonomoen zerbitzura da-
goen liburutegiko arduradunaren hogeita bede-
ratzi lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdia 
onartu zen. Ebazpena 2020ko martxoaren 4an 
argitaratu zen Nafarroako Aldizkari Ofizialean, 
44. zenbakian.
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Hautaketa prozesu horretan 1.315 pertsonak eman 
zuten izena. Oposizioaren lehen proba bi deial-
ditan egin zen, azaroaren 28an eta abenduaren 
21ean. Azken hori COVID-19aren ondorioz bakart-
ze sanitarioan zeuden izangaientzat aurreikusia. 
Bigarren proba, bai eta prozesuaren amaiera ere, 
2021ean egin da.

Prozesuaren dokumentazio eta garapen guztia 
dagokion izapideen fitxan dago: “Liburutegiko ar-
duraduna – 2020ko oposizioa”

2020KO PRESTAKUNTZA PLANA

Egoera sanitarioaren ondorioz, liburutegiko lan-
gileentzat aurreikusitako prestakuntza planeko 
zenbait ekintza atzeratu eta eten, eta unean une-
ko baldintzetara egokitu ziren. Hala ere, 9 pres-
takuntza ekintza egin ziren, era presentzialean 
eta birtualean. 

Oinarrizko eta nahitaezko prestakuntza ikasta-
roak mantendu ziren, liburutegiak kudeatzeko 
tresna eta programa informatikoen erabilerari 
buruzkoak. Askotariko ikastaro laburren eskaint-
za bat diseinatu zen, “Ikastaroak nahieran”, pro-
fesionalentzako interesgarriak eta gaurkotasun 
handikoak diren gai transbertsalak lantzeko, eta 
itxialdiko hilabeteetan ikastaro birtual bat antola-
tu zen. 

Oinarrizko prestakuntza teknikoa

• AbsysNET-i buruzko oinarrizko ikastaroa  
Helburua liburutegiak kudeatzeko absysNET 2.1 
sistema integratuari buruzko oinarrizko ezagut-
za izatea zen, horrek hasten diren langileei auke-
ra ematen baitie liburutegian egunero egiten di-
ren lanak automatizatzeko (katalogazioa, aleak, 
irakurleak, maileguak, itzulketak, erreserbak, 
estatistikak); horrekin bat, absysNET OPAC ere 
aurkeztu zen. Irakasleak: Virginia Oyarzun eta 
Martín Saragüeta.     
Noiz: 2020ko otsailaren 24tik 28ra.   
12 parte hartzaile.

· Web Magnolia egoitzen ikastaroa
Kultura eta Kirol Ministerioak proposatu zuen li-
burutegi publikoen antzinako webguneen ordez 
Magnolia eduki-kudeatzailearekin sortutako be-
rriak jartzea. Horretarako, prestakuntza plan bat 
eta webgune berriak ezartzeko plan bat aurrei-
kusi ziren.
Aurrez aurreko prestakuntzaren ordez, formazio 
bat jaso behar izan zen online, konfinamenduko 
asteetan. Prestakuntza horren ondorioz, 18 web-
gune berri eguneratu dira.

Ikastaroak nahieran

• Gerezi bat balitz bezala: poesia, haurtzaroa 
eta liburutegia
Irakaslea: Mar Benegas.
- Iruña: otsailak 3 eta 4 (13 parte hartzaile).
- Tutera: otsailak 5 eta 6 (9 parte hartzaile).

• Liburutegiak eta landa ingurunea
Irakaslea: Marc Badal.
- Iruña: urriak 5 eta 7 (7 parte hartzaile).
- Tutera: urriak 6 eta 8 (9 parte hartzaile).

• Irakurketa erraza praktikan jartzea
Irakasleak: Sonia Ganuza eta Vanesa Alonso.
- Iruña: azaroak 9 eta 10 (18 parte hartzaile).
- Iruña: azaroak 16 eta 17 (7 parte hartzaile).
- Tutera: azaroak 23 eta 24 (7 parte hartzaile).
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NAFARROAKO LIBURUTEGI 
PUBLIKOEN SISTEMA

6.672 irakurketa postu

190 liburuzain arduratzen dira 
zerbitzuez

Erabiltzaileentzako 416 
ordenagailu, Interneterako 
sarbidea dutenak

Nafarroako Liburutegi Publikoen Sistemak 93 li-
burutegi ditu: Nafarroako Liburutegia, sistemako 
liburutegi nagusia; eta Foru Komunitate 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 nagusi eta handiena gor-
detzea; eta, sareko gainerako liburutegiei dagokie-
nez, koordinazio eta laguntza eginkizunak betetzea.

Sareko liburutegiak 83 udalerritan daude, eta Na-
farroako biztanleriaren % 90 hartzen dute (10 he-
rritarretik 9k dute liburutegi publiko bat beren uda-
lerrian). Liburutegi horietako 11 Iruñean daude; 21, 
10.000 biztanletik goitiko udalerrietan edo biztan-
legunetan; 9 liburutegi, 5.000-10.000 biztanleko 
herrietan; eta gainerakoak (63 liburutegi), 5.000 
biztanletik beheitiko herrietan. Gainera, Aurizberri-
ko liburutegiak liburutegi hedapeneko zerbitzu bat 
eskaintzen du, etxez etxeko mailegua egiten duena. 
Liburutegi mugikorreko zerbitzu bat da, biblioneta 
bat.

Liburutegi publikoen kudeaketa eredua gobernu au-
tonomoaren eta udalen baterako erantzukizuna da. 
Eskumenak hitzarmenen bidez finkatuak geratzen 
dira, zeinen bidez atxikitzen diren langileak. Langi-
leak udalaren mende bakarrik dauden liburutegiak 
jotzen dira itunpekotzat. 

Nafarroako Liburutegia, komunitateko liburutegi 
erregionala denez, Nafarroako Gobernuak soilik ku-
deatzen du.

Nafarroako liburutegi publikoetan 190 liburuzain 
ari dira lanean (160, lanaldi osoko langiletzat jotzen 
badira). Sarea osatzen duten liburutegietan, Nafa-
rroako Liburutegia kanpoan utzita, batez beste, 1,3 
profesionalek lan egiten dute liburutegiko (lanaldi 
osoko langiletzat joz gero), eta 93 liburutegietatik 
71n pertsona bakarrak lan egiten du. 

Langile hornidura da sarean hobetzen ahal den al-
derdietako bat. Areago, kontuan hartuta herritarren 
eskari nagusien arteko bi hauek direla: irekiera ordu-
tegiak zabaltzea eta oporraldietan liburutegiak ez 
ixtea.

1 
Liburutegi nagusia

92
liburutegi lurraldean 
barna
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ESTATISTIKA ETA IDENTIFIKAZIO DATUAK 
LIBURUTEGIAK BANAN-BANAN

Tutererria
Zangozerria/Tafallerria
Lizarrerria
Iruñerria
Iparraldea
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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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Esan dugun bezala, 2020an Nafarroako Liburu-
tegi Publikoetan gertatutakoa bi une berezitan 
aztertu behar da, momentuko osasun, ekonomia 
eta gizarte testuinguruaren ondorioz eta bizitza-
ren arlo guztietan gertatzen ari den etengabe-
ko egokitzapenaren ondorioz. Martxoaren 13tik, 
liburutegiek ateak itxi behar izan zituztenetik, 
haien plangintza guztia nahasia geratzeaz gain, 
liburutegiek beren estrategia eta bilakaera guztia 
aldatu eta egoera berri batera egokitu behar izan 
zuten.

Hala eta guztiz ere, eta neurri handi batean ho-
rregatik, liburutegien jarduera eta proiektuak ez 
ziren eten: beste jarduera eremu batzuk jorratu zi-
ren eta, gerora sortutako ikaskuntzekin, liburutegi 
sistema indartu zela esan daiteke. 

ANTOLAKUNTZAREN IKUSPEGITIK

Antolakuntzaren ikuspegitik, eta, bereziki, giza 
baliabideen arloari dagokionez, 2020. urtea une 
erabakigarria izan da, hiru hautaketa eta mugi-
kortasun prozesu hasi eta ebatzi baitira, luzarotik 
esperotakoak. Alde batetik, zenbait urtez geldirik 
egon ondoren, Berako eta Lesakako liburutegie-
tarako 2015eko uztailean deitutako oposizio-le-
hiaketa berrabiarazi eta ebatzi da. Eta, bestetik, 
erabat 2021ean bukatuko bada ere, 34 plaza huts 
betetzeko lekualdatze lehiaketa baterako eta li-
burutegiko arduradun izateko 29 lanposturen 
oposiziorako deialdiak egin eta ebatzi dira. Lan-
gile arloko prozesu horiek bereganatu dute neurri 
handi batean Liburutegi Zerbitzuaren kudeaketa 
lana. 

Egituraren ikuspegitik, Liburutegi Zerbitzuak bere 
osaera aldatu du bulegoei dagokienez, eta, On-
dare Bibliografiko eta Filmografikoaren eta 
Lege Gordailuaren Bulegoa desagertu ondoren, 
Zerbitzu Digitalen Bulegoa sortu da. 

ZERBITZUAK EMATEARI DAGOKIONEZ

Zerbitzuak emateari dagokionez, espazio birtua-
larekin eta zerbitzu digitalekin lotura duen guztia 
nabarmendu da. Zerbitzu telematikoak indartu 
dira, baliabide digitalak sustatu dira eta telelana 
ezarri da lan modu gisa. 

Alde horretatik, liburutegiek beren web-egoitzak 
birmoldatzeko egiten duten lan eskerga nabar-
mendu behar da. 

AURREIKUSITAKO EKINTZEI DAGOKIENEZ

Aurreikusitako ekintzei dagokienez, horietako 
batzuk ezin izan ziren egin, hala nola udal liburu-
tegien katalogoak automatizatzea; beste batzuk 
ia ez ziren aurreratu, Liburutegien Atariaren gara-
pena adibidez; eta beste batzuk urtearen amaie-
rara atzeratu ziren, hala nola ekipamendu infor-
matikoak pixkanaka berritzea. 

Hala ere, posible izan zen Nafarroako Kulturaren 
Atari Digitalean parte hartzea Nafarroako Liburu-
tegi Digitalaren funtsekin. Ekainaren 12an aurkez-
tu zen. 
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LURRALDE ESTRATEGIARI DAGOKIONEZ

Lurralde estrategiari dagokionez, nahiz eta zail-
tasun handiak izan, ibilgailu bat erosi ahal izan 
zen liburutegi mugikorreko zerbitzuak emateko. 
Mercedes Benz 316 CDI TE furgoi luze bat, gerora 
bibliobus gisa egokitu beharrekoa Lizarrerriko he-
rrietan erabiltzeko. 

Hain urte zailean, nabarmendu behar da liburute-
giek liburuaren beste sektoreekin, argitaletxeekin 
eta liburu dendekin izan duten elkar hartze eta 
lankidetza. Modu paregabean islatu zen hori Na-
farroako Edizio, Liburu eta Diskoaren IV. Azokan; 
bertan, liburu dendak ere bildu ziren eta Liburutegi 
Zerbitzuak ere lagundu zuen Irene Vallejo idazlea-
ren bidez eta “Agenda 2030 katalogoa:Nahi du-
gun mundua eraikitzeko liburu eta liburutegiak” 
erakusketaren bidez, Nafarroako Gobernuak bere 
argitalpenetarako prestatu zuen erakusmahaian. 

Azkenik, aipa dezagun liburutegiei buruzko Prin-
cipe de Viana aldizkariaren zenbaki monografi-
koa (275. zk.), izenburu hau duena: “Nafarroako 
liburutegiak: informazioa eta ezagutza eskuratze-
ko bidea”.

HERRITARRENTZAKO ONLINE ZERBITZUAK 
BERROGEIALDIAN

Nafarroako Liburutegiaren webgunea

- Posta elektroniko bidezko arreta:
· Kontsultak eta informazioa.
· Zerbitzuei buruzko informazioa.
· Txartel birtualaren eskaerak.

- Txartel birtuala:
· Etxetik jarduteko liburutegi txartela izapidetzea.

 
- Mailegua online:

• Liburu elektronikoak (eBiblio).
• Filmak, serieak eta dokumentalak (eFilm).
• Aldizkariak (infoMagazine).
• Nafarroako Liburutegi Digitalerako sarbidea.

- Irakurzaletasuna sustatzeko jarduera birtualak:
• Sustapen bideoak.
• Familian irakurtzeko kanpainak.

- Nafarroako Liburutegiaren ekintzak:
• Gidaliburu birtualak egitea.
• Erakusketa birtuala.
• Etxetik erraz irakurtzeko programa, etab.
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Liburutegietako webguneak, blogak eta sare 
sozialak

- Jarduera zentralizatuak:
• Podcasta: Liburutegiak uhinetan, 65 liburuzai-

nen parte-hartzearekin.

- Liburutegien ekimenez egindako jarduerak:
• Kafea bertsoarekin (Murchante).
• Sustapen bideoak (Erriberako eta Barañaingo 

liburutegiak).
• Liburuaren Eguneko jarduera espezifikoak, 

etab.

Bibliokomunitatearen bloga

- Liburuaren Eguneko kanpaina:
• Kixotearen irakurketa birtuala Vadecuentum-en 

(ipuin kontalari birtuala, kontalari profesiona-
len bidez).

• Jarduera zentralizatuak eta liburutegien ekime-
nez.

- Hitzaldi birtualak:
• 30 hitzaldi baino gehiago (YouTubeko gure ka-

nalean ikus daitezke).

Nafarroako Liburutegia etxean mugikorrerako 
aplikazioa

ONLINEKO ZERBITZUAK LIBURUTEGIKO 
LANGILEENTZAT BERROGEIALDIAN

Zerbitzuaren intraneta eta posta elektronikoa

- Telelanerako sarbidea:
• 80 telelan langune baino gehiago Liburutegi 

Sareko langileentzat.

- Prestakuntza online liburutegiko langileentzat:
• Webguneak sortzeko plataformaren erabilera.
• Web mintegietarako eta barne prestakuntzako 

dokumentuetarako sarbidea, etab.

- Komunikazioa:
• Zerbitzuko zuzendaritzaren komunikazio pro-

grama.
• Kontsultei arreta pertsonala ematea, Nafa-

rroako Liburutegiaren Atalaren eta Liburute-
gien Koordinazio Bulegoaren bidez.

- Etxetik egindako lana:
• Zereginak programatzea, langileek lana etxetik 

egin dezaten.
• Zereginak gainbegiratzea eta koordinatzea.

5.3 LIBURUTEGIAK, KULTURARI IREKITAKO GUNEAK



LIBURUTEGI 
ZERBITZUA 

EROSITAKOAK

2020an, honako ekintza hauek egin dira siste-
mako liburutegi publikoetarako funts dokumenta-
lak erosten laguntzeko: 

 - 1-5 loteez (helduen fikzioa; heldu, haur eta gaz-
teentzako fikzioko eta ez-fikzioko materiala; 
Nafarroako Liburutegia, eta ikus-entzunezkoak) 
hornitzeko lizitazio publikoa, Nafarroako liburu-
tegi publikoentzat. Guztira, 485.000 €. 

 - 2030 Agenda: Nafarroako Gobernuko Liburu-
tegi Zerbitzuak, Garapen Jasangarrirako 2030 
Agendako helburuen aldeko lan ildoan, doku-
mentuak erosten jarraitzen du 2030 Agenda 
osatzen duten loteak hornitzeko. Lote horiek 
Foru Komunitateko lehen hezkuntzako ikaste-
txeei zein eskatzen dituzten liburutegi publikoei 
uzteko eta mailegatzeko dira, egoki iruditzen 
zaien moduan landu ditzaten. 

 -  Liburutegi Publikoen Sarea Liburu Azokan eta 
irailean egindako edizioan zegoela eta, liburu-
tegi publiko bakoitzari 200 euroko balioa zuen 
bonu bat (BonoFeria) eskaini zitzaion, edozein 
liburu dendatan gastatzeko, azokan egon zein 
ez. 69 liburutegik erabili zuten bonua.

 -  Bibliobuserako fikziozko, ez-fikziozko, haur eta 
gazteentzako, komikigintzako eta ikus-entzu-
nezko 1 200 titulu hautatzea eta erostea.

 -  2020ko egoera soziosanitarioa dela-eta, ahale-
gin handia egin da bilduma digitalak indartzeko: 
eBiblion, eFilmen eta eMagazinen dokumentu 
gehiago daude orain. Aipatzekoa da irakurketa 
errazeko bildumari bultzada eman zaiola, bai 
erosketen bidez, bai deskargen bidez (erakun-
de jabeek baimena eman ondoren). Horri esker, 
pandemia garaian sortutako webgune komu-
nean horrelako materialen berariazko gune bat 
sortu ahal izan zen.

DOHAINTZAK

Nafarroako Liburutegiak dohaintzak jasotzen ditu 
aldizka, bai instituzioenak, bai beste erakunde 
batzuenak. Bere bilduman sartzen ditu, edo, ale 
bat baino gehiago izanez gero, sareko gainerako 
liburutegiei eskaintzen zaizkie Liburutegi Zerbit-
zuaren intranetaren bidez. 2020an, honako hauek 
nabarmendu behar dira:

 -  Igela argitaletxearen dohaintza:  
Guztira 36 lote banatu dira sareko liburutegieta-
ra, lote bakoitza Igela argitaletxeko euskarazko 
zenbait tituluren 26 alez osatuak.

 -  Blanca Fernández Viguera soziologoaren do-
haintza:     
Blanca Fernandez Viguera nafar soziologo, 
ikertzaile sozial, feminista, Nafarroako Unibert-
sitate Publikoko Gizarte Laneko irakasle eta 
genero ikasketen sustatzaile eta 2018an Nafa-
rroako Gobernuaren Berdinna saria irabazi zuen 
lehen pertsonak bere liburutegi partikularraren 
zati bat eman zuen 2020an. 310 liburu dira, eta 
komunismoa eta marxismoa dira gai nagusiak.

LIBURU-BANAKETA KONFINAMENDUKO HILA-
BETEETAN 

Zizurreko liburutegi publikoaren ekimenez, DYA 
Navarraren eta Nafarroako Osasun Zerbitzuko 
Herritarren eta Erien Arretarako Zerbitzuaren la-
guntzarekin, Nafarroako Liburutegiak 3 liburu lote 
prestatu zituen 2020ko apirilean, COVID-19a ze-
la-eta behin betiko alta eman arte bakarturiko pa-
zienteak zaintzeko egoitzetan, hoteletan eta/edo 
beste bizitokietan banatzeko. Gai ezberdinetako 
900 liburu banatu ziren guztira.

5.4 DOKUMENTU FUNTSA
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WEBGUNEKO ARTXIBOA

2020an 302 hazi (webgune) berri sartu dira Nafa-
rroako Bilduman. Nafarroak COVID-19 bilduman 
ere parte hartu du, 311 hazirekin, eta 2 868 hazi-
ren kalitate kontrol intentsiboa eta sistematikoa 
egin da.

2030 AGENDA

Liburu Azokaren eta Iruñean irailean egindako edi-
zioaren barnea, 2030 Agendaren katalogoa abian 
jartzea eta aurkeztea.

Emaitza hori Nafarroako Kultura Zuzendaritza Na-
gusiaren webgunean dago, eta oraingoz bilduma 
osatzen duten 716 dokumentuak biltzen ditu.

LIBURU AZOKA ETA 2020KO EDIZIOA

Nafarroako Gobernuaren erakusmahaian parte 
hartu da, 2030 Agendaren 270 libururen eta egile 
nafarren 95 libururen erakusketaren bidez.
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DOKUMENTU FUNTSEI BURUZKO DATU 
ESTATISTIKOAK

Liburutegi publikoek 2.263.766 dokumentu dituz-
te. Horrek biztanleko 3,4 dokumentuko adierazlea 
ezartzen du; kopuru hori estatuko batez beste-
koaren oso gainetik dago (1,89), eta, beraz, Na-
farroa autonomia erkidego guztien gainetik dago 
arlo horretan.

Liburutegi publikoek dauzkaten funts bibliogra-
fiko eta dokumentaletatik, ehunekorik handiena 
(% 87) liburuei eta aldizkariei dagokie; % 10, be-
rriz, ikus-entzunezko eta soinudun dokumentuei 
(diskoak eta musikako CDak, bideoak eta DVDak); 
eta % 2, azkenik, dokumentu elektronikoei (CD, 
DVD-ROM) eta digitalei (online dauden liburuak 
eta dokumentuak; esaterako, Internet bidez ikus-
ten ahal diren liburu elektronikoak, aldizkariak eta 
filmak). Gainerakoa (% 1) askotariko materiala da 
(mapak, grabatuak, argazkiak, afixak, partiturak, 
liburuxkak...).

87%

10%2% 1%

FUNTS BIBLIOGRAFIKO ETA DOKUMENTALAK (%, euskarri motaren arabera)

Ikus-entzunezkoak eta soinudunak
Liburuak eta aldizkariak
Elektronikoak eta digitalak
Gainerakoak
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Liburutegien funts bibliografiko eta dokumentala 
osatzen duten 2.263.766 dokumentuetatik 539.189 
(% 24) Nafarroako Liburutegiari dagozkio. Izan 
ere, Nafarroako Liburutegiaren xede nagusia Foru 
Komunitatearen dokumentu funtsaren gordailu 
izatea da, batez ere, ondare bibliografikoari dago-
kionez.  Bestalde, 1.724.577 dokumentu daude sa-
reko gainerako liburutegietan gordeak (Nafarroako 
Liburutegia barne hartu gabe), eta, batez beste, 
18.745 dokumentu daude liburutegiko. Zifra hori 
ontzat jotzen ahal da; izan ere, nazioarteko gida-
lerroek gutxienekoa 2.500 dokumentutan ezarria 
dute.

BILDUMA DIGITALAK

5.4 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 4.000 dokumentu inguru eskai-
ni zituen 2020an. https://navarra.ebiblio.es/home?l=eu

Azken urteetan, Nafarroako liburutegi publikoek dokumentu digitalak mailegatzeko eta kontsultatzeko (Internet 
bidez) zenbait zerbitzu eskaintzen ari dira. 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. Informazio orokorreko, gaikako eta dibulgaziozko 
750 aldizkaritako 34.000 dokumentu baino gehiago 
daude, eta argitaratutako azken zenbakia zein aurre-
koak daude eskura. InfoMagazinek 40 hizkuntzatan 
baino gehiagotan dauden aldizkariak jasotzen ditu. 
https://navarra.infomagazine.online/eu/emagazine_navarra/

Efilm filmak, sailak eta dokumentalak streaming bidez 
ikusteko plataforma bat da. Nafarroako Efilm katalo-
goan, ordenagailu eta gailu mugikorren bidez doan ikus 
daitezkeen 13.000 izenburu baino gehiago daude. 
https://navarra.efilm.online/es/efilm_navarra/

BiNaDi Nafarroako Liburutegi Digitalak 13.000 
dokumentu digitalizatu 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
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2020an, ondare zaharreko 51 dokumentu erosi 
ziren Nafarroako Liburutegian. Horien artean, ho-
nako pieza hauek nabarmendu beharko lirateke:

• Inkunable bat [ca. 1496] Arnao Guillén de Bro-
car frantziar jatorriko inprimatzaile eta grabat-
zailearena, zeina inprentaren lehen mendeetako 
espainiar tipograforik onenetakotzat jotzen zen. 
Iruñean jardun zuen garaiko 28 lan ezagutzen 
dira –horietatik 25, inkunableak–. Lanaren izena 
Formalitates breves da, eta Pedro de Castrovol 
da egilea.

• XIX. mendeko erdialdeko altzairuz grabatutako 
mapa militar bat, 1813ko kanpaina militarra iru-
dikatzen duena, obra honetakoa: Atlas to Alison 
‘s History of Europe constructed and arran-
ged, under the direction of Mr. Alison by Alex 
Keith Johnston, F.R. (Edinburgh and London: 
William Blackwood and Sons, 1848).

• José Antonio de Viana y Eguíluz Vianako mar-
kes jaunaren aginduz Erroman 1749 aldera ko-
brezko xafla baten gainean egindako grabatu 
bat, hiru artistaren ardurapean egina –Francis-
co Preciado, Miguel Fernández (marrazkilariak) 
eta Miguel Sorelló (grabatzailea)–, S. Miguel de 
Excelsisen irudi miragarriaren benetako erre-
tratua irudikatzen duena. 

• Francis Bartolozzi Pittiren (margolari, ilustratzai-
le, eszenografo, figuringile eta idazlea, 1939tik 
Nafarroari lotua) bi ipuin-liburuki, Madrilen 
Neno argitaletxeak 1959 inguruan argitaratuak.

• Iruñeko Club Taurinoko lehen presidente eta Na-
varra Taurina aldizkariko zuzendari izan zena-
ren kutxatila bat zezenen marrazkiak dituzten 
26 orrirekin, Cardacho ezizenarekin sinatuak, 
eta arte erakusketei buruzko bere artikuluekin, 
Elesce ezizenarekin sinatuak.

Dokumentu horiek eta beste batzuk “Iruñean 
inprimatutako inkunable eta garrantzizko beste 
hainbat eskuraketa Nafarroako ondare bibliogra-
fikorako” erakusketaren xede izan ziren, Liburute-
giko bigarren solairuan, irailaren 25etik abendua-
ren 15era. 

Ondare bibliografikoa katalogatzen eta zabaltzen 
jarraitu dugu, hainbat erregistro bibliografiko Na-
farroako Ondare Bibliografikoaren Katalogo Kole-
ktiboan sartzeko; zehazki, 250 erregistro biblio-
grafiko berri egin dira.

Nafarroarentzat ondare interesa duten inprima-
kiak digitalizatzeari dagokionez, guztira 129 lan 
digitalizatu dira; 53 Nafarroako Liburutegitik ze-
tozen eta 76 Azcona liburutegitik. 

LEGE GORDAILUARI DAGOKIONEZ 

2020an, Lege Gordailuaren Bulegoak 1.945 es-
kaera jaso zituen: aurreko urtean baino 1.140 gu-
txiago, martxoan pandemia agertu izanaren on-
dorio zuzena.

2020an 91 editore berri erregistratu ziren, 2019an 
baino 39 gutxiago.

5.5 ONDARE BIBLIOGRAFIKOA
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Ondare filmografikoa kontserbatzeari dagokio-
nez, jabeekin akordioa sinatu ondoan, partikula-
rrek filmaturiko materialen zortzi gordailu onet-
si dira, material horiek digitalizatzearen truke. 
2020an, 12 ordu eta 44 minutu izan dira guztira 
euskarri fotokimikotik abiaturik (5.733 metro film).

Nafarroako Liburutegian eta Filmotekan gordeak 
dauden zinema eta ikus-entzunezkoen munduari 
loturiko pertsonen eta erakundeen material zine-
matografikoak erabiltzeko edo ezagutzeko kont-
sultei eta eskariei dagokienez, 37 irudi eskabide 
jaso dira eta irudi horiek erabiltzea eta lagatzea 
onartu da.

2020an, Kasedako areto zaharreko proiektorea 
(1950) ere jarri zen, Basterra familiak emana, erai-
kinaren 0 solairuan.

Bestalde, eta Filmategiaren Programazio Arloare-
kiko (NICDOk kudeatua) harremana hobetzeko, 
arautzeko eta antolatzeko, lankidetza hitzarmen 
bat sinatu da Nafarroako Gobernuko Kultura eta 
Kirol Departamentuaren eta NICDO SLren artean, 
Nafarroako Liburutegi eta Filmategiaren eraiki-
nean Nafarroako filmotekaren programazio/he-
dapen arloko jarduerak egiteko eta haren erabile-
ra arauak finkatzeko. 

5.6 ONDARE FILMOGRAFIKOA



LIBURUTEGI 
ZERBITZUA 

Nafarroako Liburutegi Publikoen Sistemak 
553.570 dokumentu mailegatu zituen 2020an; 
horietarik 441.182 Liburutegien Sarekoak izan zi-
ren eta 64.987 Nafarroako Liburutegikoak (siste-
maren buru den liburutegia). 

Sailkapen horretatik kanpo daude eBiblio, eFilm, 
InfoMagazine eta Binadi plataformen bidez maile-
gatutako 47.401 dokumentu digitalak. Nafarroako 
liburutegi publikoek 0,83 dokumentu mailegatu 
zituzten biztanleko, batez beste. 

Tasa horrek azken urteetan beheitiko joera egon 
dela adierazten du, 2019an biztanleko 1,21 li-
burukoa izan baitzen mailegu tasa eta, 2018an, 
1,29 liburukoa. Maileguak euskarriaren arabera 
aztertzen baditugu, 413.837 (% 75) liburuak eta 
aldizkariak dira; 91.575 (% 16), ikus-entzunezkoak; 
eta 47.781 (% 9) dokumentu elektronikoak eta li-
neako liburu, aldizkari era filmen maileguak.

5.7 PUBLIKOAK ETA ZERBITZUAK

75%

16%
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DOKUMENTUEN MAILEGUAK (%, euskarri motaren arabera)

Ikus-entzunezkoak
Liburuak eta aldizkariak
Elektronikoak eta digitalak
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2020ko mailegu kopuruak, oro har, jaitsiera na-
barmena izan du aurreko urtekoaren aldean: 
793.704 izan dira. Jaitsieraren arrazoiak agerikoak 
dira: pandemia egoera eta horren eragina liburu-
tegiek eskaintzen dituzten zerbitzuen erabilgarri-
tasunean, sarbidean eta erabileran.

2020. urtean, Nafarroako liburutegi publikoetara 
1.111.433 bisitari joan ziren guztira. Zifra hori, na-
hiz eta 2019koa (2.264.468) baino askoz txikiagoa 
izan, positiboa da, eta erakusten du liburutegiak 
herritarrek erabiltzen dituzten instituzio finkatuak 
direla eta erabiltzaileek oinarrizko eta funtsezko 
zerbitzutzat jotzen dituztela.

5.7 PUBLIKOAK ETA ZERBITZUAK

TXARTELA DUTEN ERABILTZAILEAK: 2018-2020
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Liburutegiko txartela duten erabiltzaileei dago-
kienez, Nafarroako liburutegi publikoen sareak 
299.832 erabiltzaile erregistratu ditu; hau da, bi-
ztanleen % 40k baino gehiagok du liburutegiko 
txartela. Horrek esan nahi du aurreko urtearen al-
dean zifra handitu egin dela, 2020an 7.340 txartel 
berri egin baitziren.

TXARTELA DUTEN ERABILTZAILEAK: 2018-2020

Haurrak
Helduak

18,9%

81,1%

Gizonezkoak
Emakumezkoak

44,3%
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Jakina, COVID-19 pandemiaren ondoriozko egoe-
ra sanitarioak eragin handia izan du liburutegie-
tan. Ikusten denez, zerbitzuen erabilera zifrak 
murriztu egin dira; logiko samarra da hori, egoera 
ikusirik eta sartzeko egin den murrizketa dela-eta 
(erabatekoa itxialdian, partziala murrizketa ga-
raian). Beraz, ez dago alderatzerik memoria ho-
netan emandako zifrak eta aurreko urteetakoak.

Hala ere, datuak analizatzean positibotzat jo be-
har diren alderdiak azaleratzen dira. Adibidez, 
bisiten jaitsiera (% 50) eta maileguen jaitsiera 
(% 30) erkatzen baditugu, ondoriozta daiteke li-
burutegietan dokumentuak mailegatzeko zerbit-
zua indartu egin dela. Herritarrek zerbitzu hori 
erabiltzen jarraitu dute, pandemia gorabehera; 
gainera, mailegu digitalaren kasuan, datuak oso 
positiboak izan dira, eta, kasu batzuetan gertatu 
den igoerak 2019ko zifrak lau eta bost aldiz bider-

katu ditu. Erantsiriko taulan, pandemiaren hila-
beterik gogorrenetan (2020ko martxotik uztailera 
bitarte) zerbitzu digitalek izan zuten erabilerari 
buruzko alderaketa bat ikus daiteke. Era berean, 
aldi horretako bisitari kopuruak % 90 egin du be-
heiti.

5.7 PUBLIKOAK ETA ZERBITZUAK

LIBURUTEGI ELEKTRONIKOA
LIBURUTEGI FISIKOA 

eBiblio eFilm infoMagazine

MAILEGUA IRAKURLEAK MAILEGUA MAILEGUA MAILEGUA BISITARIAK

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

MARTXOA 958 2.440 398 1.000 649 2.682 248 335 69.389 35.161 27.490 11.146

APIRILA 1.034 4.360 393 1.555 589 3.057 119 608 69.521 95 29.244 0

MAIATZA 937 3.895 373 1.241 545 2.075 99 164 62.807 1123 39.003 0

EKAINA 889 2.999 370 1.017 512 1.371 66 111 50.805 28.266 25.880 0

UZTAILA 958 2.659 386 898 493 981 74 59 55.322 37.847 9.939 0

GUZTIRA 4.776 16.353 2.788 10.166 606 1.277 307.844 102.492 131.556 11.146
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Liburutegiak ezinbestekoak dira kokatuta dauden 
komunitateko kultura bizitzan, eta hori begi bis-
takoa da kontuan hartzen bada jarduera asko eta 
askotarikoak antolatzen eta egiten dituztela be-
ren kabuz edo beste liburutegi, toki erakunde edo 
ikastetxeen laguntzarekin.

Hala, ohiko jarduerak antolatzeaz gain (interesgu-
neak, ipuin-kontalariak, eskola bisitak, irakurketa 
kluba...), zeinak gero eta gehiago, inklusiboagoak 
eta askotarikoagoak baitira, lantegiak, ikastaroak, 
hitzaldiak, lehiaketak, topaketak egileekin, musi-
ka eta dantza kontzertu edo errezitaldiak ere an-
tolatzen dituzte. Azken jarduera horiek normalean 
ez dira lotzen liburutegiarekin, ikasteko edo isilik 
egon beharreko tokitzat hartzen baitira, baina 
guztiz bat datoz liburutegiak kultura esperient-
zien elkargune eta trukerako gune izatearekin.

2020an, liburutegietako langileek, bakarrik edo 
beste profesional batzuen laguntzarekin, guztira 
1.654 jarduera sustatu, antolatu eta zuzendu di-
tuzte.

HONA HEMEN JARDUERA AIPAGARRIENAK

Irakurketa klubak: 573
Hitzaldiak: 138
Ipuin-kontalariak: 299
Ikastaroak eta lantegiak: 117

Erakusketak: 341
Bisita gidatuak: 92
Bestelakoak: 114
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HAURRENTZAKO JARDUERAK

 -  Lagin bibliografikoak eta ikus-entzunezkoak 
egitea, irakurketa gidekin batera, bitarteko 
hauetan hedatuak: paperean, haur-gelako web-
gunean, Facebooken, Issuun eta Pinteresten.

 -  Ospakizunak eta efemerideak:
• Urriak 14. Haur Literaturako Sari Nazionala: 

Elia Barceló.
• Azaroak 13. Robert Louis Stevenson oroime-

nean.
• Interesgunea.
• Azaroak 14. Astrid Lindgren oroimenean. Inte-

resgunea.
• Abenduak 27. Juan Ramón Jiménez oroime-

nean.

 -  Interesguneak:

Urria:
• Garapen Jasangarriaren Helburuak (GJH).
• Hemen dago udazkena.
• Emakume Idazleen Eguna.
• Liburutegien Eguna.

Azaroa: Halloween.

Abendua:
• Euskaraz idazten duten autoreak.
• Astronomia.
• Pertsona Migratzaileen Nazioarteko Eguna.

 -  Literaturako eta liburuaren munduko ospaki-
zunak

• Urtarrilaren 16an, Topaketa Regina Salcedo 
idazlearekin.

 - Irakurketa klubak: 
• “Zampacuentos”.
• “Los mil y un cuentos”.
• “Cuentoscopio”.

 - Lantegiak:
• Urtarrilak 2. “Nire autorretratua” eta “Li-

buru-lupa”. Sormenezko idazketako lantegiak, 
Ada Menéndezek zuzenduak, 3 eta 7 urte bi-
tarteko eta 8 eta 14 urte bitarteko haurrentzat, 
hurrenez hurren.

• Abuztuak 17-20. “Balioetan oinarritutako erre-
silientzia-tailerra” Areté Activak koordinatua, 
pertsonen kudeaketan, zuzendaritzan eta pres-
takuntzan eta erakundeen garapenaren hobe-
kuntzan espezializatutako aholkularia.

• Abuztuak 18. “Lucky Bamboo. Mendeko Lurral-
dea” lantegia, erresilientzia lantzeko 5-9 ur-
teen tartean.

 - Ongi etorri ipuinetara. Gaztelaniazko, euska-
razko eta ingelesezko ipuin saioak, 3 urtetik goi-
tikoentzat (urrikoak, azarokoak eta abendukoak 
bertan behera geratu ziren).

 - Erabiltzaileen prestakuntza
• Biblioesploratzaileak.
• Bisita gidatuak.

5.8.1 NAFARROAKO LIBURUTEGIKO JARDUERAK
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HELDUENTZAKO JARDUERAK

ZIKLOAK 

 - “Inoiz idatzitako kontakizunik onena”
• Urtarrilak 8. Regina Salcedoren hitzaldia, To-

bías Wolfen “El mentiroso”-ri (1980) buruz.
• Otsailak 5. Margarita Leozen hitzaldia, Alice 

Munroren “Pasión”-i (2004) buruz.
• Martxoak 4. Ricardo Pitaren hitzaldia, Anton 

Txekhoven “Dama txakurtxoduna”-ri (1889) 
buruz.

• Ekainak 1. Roberto Valenciaren hitzaldia, Jorge 
Luis Borgesen “Pierre Menard, Kixotearen egi-
le” kontakizunari buruz.

 - “Demokraziaren etorkizuna”
• Urtarrilak 13. Daniel Innerarityren hitzaldia: 

“Demokrazia, demokraziaren amaieraren on-
doren”.

• Urtarrilak 20. José Andrés Torres Moraren hit-
zaldia: “Demokrazia eta bere etsaiak”.

• Otsailak 3. Máriam Martínez-Bascuñán hitzal-
dia: “Ikusezinen mendekua: iraultza demokrati-
koa ala demokraziaren aurkako erasoa?”.

• Otsailak 17. Josep Ramonedaren hitzaldia: “Bi-
deek autoritarismo postdemokratikora dara-
matenean”.

 - “Elkarrizketa-muina”
Zientziaren eta humanitateen inguruko solasal-
diak Javier Armentia, Ignacio López Goñi eta Joa-
quín Sevillarekin.
• Urtarrilak 22. “Zientzia 19an eta 20an: ona, 

txarra eta ederra”.
• Otsailak 19. “Kontatzen ez den zientzia ez da 

kontuan hartzen”.
• Martxoak 17 (ikuslerik gabeko grabazioa). “Den-

bora”.
• Ekainak 1. “Gertatuaren aurretik eta ondoren: 

krisiak eta zientzia”.
• Urriak 21. “Zientzia eta misterioa”.
• Azaroak 13. “Batez ere, lasaitasuna, eta erresi-

lientzia”.
• Azaroak 18. “Zientzia eta heriotza”
• Abenduak 16. “2020. Zientziaren urtea, urteko 

zientzia”.

 - “Giza sakontasuna”
Espiritualidad Pamplona-Iruña elkartearekin 
lankidetzan antolaturiko zikloa.
• Martxoak 10. Teresa Guardans. “Zer den errea-

litatea ezagutzea”.
• Martxoak 17. Enrique Martínez Lozano. “Sines-

menik gabe bizitzea”.
• Martxoak 24. Joxe Arregi. “Erlijiotik haratago. 

Teismoa eta ateismoa”.

• Martxoak 31. Aitxus Iñarra. “Espiritualtasuna: 
egunerokotasuna eta edertasuna”.

 - “Pandemia ondoko paisaiak”
Gogoetarako guneen ziklo birtuala (maiatza). 
Zazpi idazle gonbidatu ziren pandemiaren eta 
itxialdiaren ondorioz bizi izandako esperientzia 
kolektiboari buruz gogoeta egitera.
• Ramón Andrés. “Birpentsa dezagun naturare-

5.8.1 NAFARROAKO LIBURUTEGIKO JARDUERAK
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kin dugun harremana, birpentsa dezagun hezi-
keta”.

• Ignacio Echevarría. “Pandemia garaian agertu 
joerak eta horien arriskuak”.

• Antonio Muñoz Molina. “Funtsezkoena aurkit-
zeko aukera”.

• Marta Sanz. “Hiru egoera posible”.
• Ignacio Vidal-Folch. “Daramagun bizimoduari 

buruzko ohartarazpena”.
• Mauricio Wiesenthal. “Hasi da berreraikuntza”.
• Monika Zgustova. “Denok gara munduaren ar-

duradun”.

SOLASALDIAK, ELKARRIZKETAK ETA ERREZI-
TALDIAK

 - Urtarrilak 24. Joan Tomás de Ávila Laurel idazle 
ekuatoginearraren hitzaldia, Filmategian Un 
país sin librerías proiektatu aurretik, “Codorni-
zismo zinematografikoa” zikloaren barruan.

 - Urtarrilak 28. Aingeru Epaltzaren elkarrizketa, 
euskaraz, Ihitz Iriart abeslari, antzerki aktore eta 
kultur dinamizatzailearekin.

 - Otsailak 11. “Mendi-joen balada” literatur ikus-
kizun musikala, Aingeru Epaltza idazle nafarra-
ren testuetan oinarritua.

 - Martxoak 11. Nerea Balda eta Garazi Arrula eus-
karazko idazle gazteen arteko solasaldia.

 - Azaroak 9. Ramon del Castilloren hitzaldia: “Fi-
losofia eta paseoa”.

 - Azaroak 18. Aingeru Epaltza eta Bernardo Atxa-
garen arteko elkarrizketa Atxagaren azken lana-
ren inguruan: “Kilker bat autopistan”.

 - Azaroak 24. Manuel Bear-en hitzaldia: “Litera-
tura distopikoak”.

 - Abenduak 15. C.A. Yusteren hitzaldia: “Pande-
miak historian zehar”.

OSPAKIZUNAK 

 - Emakumeen Eguna. Martxoaren 6an, ofizialdu 
egin zen Nafarroako Berdintasunerako Institu-
tuaren liburutegiak Nafarroako Liburutegiari 
egindako dohaintza. Ekitaldian izan ziren Javier 
Remírez (Gobernuko lehendakariordea), Rebe-

ca Esnaola (Kultura kontseilaria), Ana Santos 
Aramburo (Liburutegi Nazionaleko zuzendaria), 
Asun Maestro (Liburutegi Zerbitzuko zuzenda-
ria) eta Eva Isturiz (INAIko zuzendaria). Arratsal-
dea osatzeko, bisita gidatua egin zen liburutegi-
ko patioan jarritako “Emakumearen ahotsa eta 
letra” erakusketara.

 - Nafarroako Liburutegiaren 150. urteurrena 
eta Liburutegi Sarearen 70. urteurrena. (Infor-
mazio osoa horretarako berariazko atalean).

5.8.1 NAFARROAKO LIBURUTEGIKO JARDUERAK
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LIBURU AURKEZPENAK 

 - Urtarrilak 17. Ignacio del Villarren “Sacerdotes y 
científicos”.

 - Urtarrilak 23. Pilar Aramendíaren “Mi campo es 
Nahe”.

 - Urtarrilak 24. Juan Tomás Ávila Laurelen “Un 
país sin librerías”.

 - Otsailak 27. Ignacio Romeroren “Energía para 
sanar”.

 - Urriak 20. Luis M. González Garcíaren Filiorum 
Behemoth. “Muerte en la catedral”.

ERAKUSKETAK ETA INTERESGUNEAK

 - Urtarrila. Iruñe Beltza dela-eta, interesgunea 
eta erakusketa.

 - Urtarrila. “Zientzia liburutegian”. Elkarrizke-
ta-muina zikloaren inguruko erakusketa eta in-
teresgunea.

 - Martxoak 6. Erakusketa honen inaugurazioa: 

“Emakumearen ahotsa eta letra. Unibertso dis-
kurtsibo femeninoak (XVI.-XIX. mendeak)”, egi-
leak bertan zirela (Jesús María Usunariz, Con-
cha Pasamar eta Cristina Tabernero, Nafarroako 
Unibertsitateko Historia Sailekoak). Ekitaldi be-
rean gitarra eta harpa kontzertu labur bat izan 
zen.

 - Irailak 25. “Memoriadun paisaiak” III. argazki le-
hiaketaren inaugurazioa eta sari banaketa.

 - Irailak 25. “Iruñean inprimatutako inkunable eta 
garrantzizko beste hainbat eskuraketa Nafa-
rroako ondare bibliografikorako” erakusketaren 
inaugurazioa.

 - “Liburu eremua, eremu librea” erakusketa (In-
formazio osoa, “Nafarroako Liburutegiaren 
eta Liburutegi Sarearen urteurrena” atal bera-
riazkoan).

IRAKURKETA KLUBAK

Nafarroako Liburutegiak irakurketa kluben es-
kaintza zabala eskaintzen jarraitu zuen (era pre-
sentzialean edo birtualean):

- 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
- La Rueca, irakurketa errazekoa oroimen ara-

zoak eta narriadura kognitiboa dituztenentzat 
(berria).
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NAFARROAKO LIBURUTEGIAREN 150. URTEU-
RRENA / LIBURUTEGI SAREAREN 70. URTEU-
RRENA

Irakurketa publikoak Nafarroan bi urteurren ga-
rrantzitsu bete zituen 2020an: Batetik, 150 urte 
bete dira Nafarroako Liburutegia sortu zela, eta, 
bestetik, 75 urte Liburutegien Sarea sortu zela. 
Sare hori Nafarroan zehar hedatutako 93 zentrok 
osatzen dute.

Testuinguru horretan kokatu ziren lelo honen 
pean bildutako jardueren multzoa:   “Liburu ere-
mua, eremu librea”; urteko azken hiruhilekoan 
egin ziren.

JARDUERAK

Irailak 29
Irene Vallejo Gaztelu plazan izan zen, irailaren 
25etik urriaren 4ra bertan egin zen Edizioaren 
IV. Azokan; hain zuzen. Vallejo El infinito en un 
junco saiakeraren egilea da (2019ko errebelazioa 
izan zen saiakera hori eta Las Librerías Reco-
miendan 2020 saria, ez-fikzioa sailean). Ondo-

ren, 19:00etan, bere saiakerari buruzko hitzaldia 
eman zuen Nafarroako Liburutegiko Proiekzio 
Aretoan.

Urriak 3-27
“Zinea eta liburutegiak” zikloa

• Urriak 3: Ex Libris (Frederick Wiseman, 2017).
• Urriak 6: Farenheit 451 (François Truffaut, 

1966).
• Urriak 13: La librería (Isabel Coixet, 2017).
• Urriak 20: La sociedad literaria y el pastel de 

piel de patata (Mike Newell, 2018).
• Urriak 27: La biblioteca de los libros rechazados 

(Rémi Bezançon, 2019).

Urriak 22
Samuel Diz gitarristaren errezitaldia, Maria Tere-
sa Leonen omenez.

Azaroak 16
Alan Bennetten Una lectora nada común elebe-
rriaren egokitzapena, Victor Iriartek egina, antzez-
tu zen.
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Azaroak 10 (asteartea)
“Liburu eremua, eremu librea” erakusketaren in-
augurazioa. 
  
Ekitaldian parte hartu zuten Kultura eta Kirol 
kontseilari Rebeca Esnaolak, Liburutegi Zerbit-
zuko zuzendari Asun Maestrok eta erakusketako 
komisario Jaione Vicentek.
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BESTE ERAKUNDEEKIN BATERA HEZKUNTZA 
DEPARTAMENTUAREKIN

 -  “Irakurketaren epizentroak” 
https://consejoescolar.educacion.navarra.es/
web1/eu/2018/10/29/irakurketaren-epizen-
troak/
Irakurketaren epizentroak, 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 parte hartu zuten: 
Barañain, Zizur Nagusia, Biurdana, Iturrama, 
Basoko, Sarriguren, Burlata, Atarrabia, Ochoa 
de Olza eta Martzilla; horiez gain, 15 koordinat-
zailek eta 15 liburutegi publikok ere parte hartu 
zuten. Otsailean egin ziren bigarren txandako 
bilerak, eta azken bilera ekainaren 10erako au-
rreikusia zegoen –bertan behera utzi behar izan 
zen–.

 - SETEM GKEarekin 
“Larruaren sektorea Bangladeshen” argazki 
erakusketa Cintruénigo, Faltzes, Irurtzun, San 

Adrian eta Fustiñanako liburutegietan izan zen 
urtarrilaren 7tik martxoaren 13ra bitarte.
Erakusketa hori SETEM Navarra-Nafarroa 
erakundeak antolatu zuen Nafarroako Gober-
nuko Liburutegi Zerbitzuarekin, Emausko Tra-
puketariekin eta Kamishibaiaren Lagunen Elkar-
tearekin lankidetzan, Nafarroako Gobernuak 
finantzaturiko “Arropa Garbia” sentsibilizazio 
kanpainaren barnean. Horren bitartez, Bangla-
deshko larru eta oinetako industriaren erreali-
tatea ezagutarazi nahi zitzaien liburutegietako 
erabiltzaileei, 2030 Agendaren eta Garapen Ja-
sangarrirako Helburuen esparruan, liburutegiak 
ezinbesteko aliatuak izaki gai horretan.
Erakusketan hamabi panel zeuden, GMB Akash 
aktibista eta argazkilariaren argazki handiekin. 
Argazki erakusketaz gainera, proiektuaren ba-
rruan, liburutegi guztietan egin zen “Lu Shzuren 
ametsa” Kamishibai + “Egin ezazu zure trapuzko 
panpina” lantegiaren saio bat.

 - Iruñe Beltza - Noir liburutegiak (Iruña eta es-
kualdea) 

Urtarrilaren 20tik 29ra, “Nobela beltz fora-
la”: Nobela beltzeko egile nafarrekin topaketak 
honako liburutegi hauetan: Aranguren Ibarra, 

Iruña-Iturrama, Iruña-Sanduzelai, Iruña-San 
Frantzisko, Iruña-Txantrea, Barañain, Iruña-Ya-
maguchi, Iruña-San Pedro, Iruña-Mendillorri eta 
Berriozar.

HERRITARREKIKO HARREMANETAKO 
DEPARTAMENTUKO BAKEAREN, 
BIZIKIDETZAREN ETA GIZA ESKUBIDEEN 
ZUZENDARITZA NAGUSIAREKIN

 -  “Balioetan oinarritutako erresilientzia” gazte 
lantegiak, 10 eta 14 urte bitartekoentzat. Are-
té Activak dinamizatuak. 9 lantegi egin ziren, 8 
gaztelaniaz eta 1 euskaraz: Mélidan, Oibarren, 
Urdiainen, Lerinen, Cascanten, Nafarroako Li-
burutegian, Cintruénigon, Arrosadian eta San 
Frantziskon. (15 liburutegik eskatu zuten, baina 
6k ez zuten egin, honako arrazoi hauengatik: 
gutxieneko 8 parte hartzailera ez iristeagatik 
(Murchante, Fontellas eta Mendabia), ezarritako 
adin tartekoak baino haur gazteagoak izateaga-
tik normalean edo udalak jarduerak eteteagatik 
COVID-19a dela-eta (Faltzes eta Cortes).
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 -  “Lucky Bamboo. Mendeko Lurraldea” lante-
giak erresilientziari buruz, 5 eta 9 urte bitarte-
ko haurrentzat. Marisa Serranok, Inma Gurreak 
eta Izaskun Mujikak dinamizatuak. Erronkari, 
Caparroso, Mélida, Arguedas, Murchante, Baz-
tan, Mendabia, Allo, Lerin eta Iruña-Arrosadia, 
Oibar, Faltzes, Milagro, Nafarroako Liburutegia, 
Olatz, Cintruénigo, Fontellas eta Barañainen 
egin ziren (Cortesen, Buñuelen, Faltzesen eta 
Corellan bertan behera utzi ziren, COVID-19a 
zela-eta).

 -  “Irakurri, gozatu eta oparitu”. Urriaren 25etik 
abenduaren 9ra. Euskaraz irakurtzea sustatzeko 
programa, Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailaren, 
Nafarroako Foru Gobernuaren, Arabako Foru Al-
dundiaren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren arte-
ko lankidetzaz) eta argitaletxeen laguntzarekin 
(Alberdania, Erein, Elkar, Pamiela, Ttartalo eta 
Txertoa). XIV. edizioa zen, eta oraingoan irakur-
learengan eta irakurketa-esperientziak sortu-
tako ekosistema afektibo eta emozionalean ja-
rri zen arreta. Aranguren, Barañain, Berriobeiti, 
Iruña, Leitzaldea, Malerreka, Sakana, Ultzamal-
dea eta Zizur Nagusiko liburutegiek hartu zuten 
parte. 

BESTE JARDUERA BATZUK

 -  Uztailean, Liburutegi Zerbitzuak gaztela-
nia-arabiera triptiko bat argitaratu eta zabaldu 
zuen liburutegien artean, liburutegi publikoek 
eskaintzen dituzten zerbitzuei buruzko infor-
mazioarekin.

 -  18 liburutegiren web-egoitza berriak sortu 
ziren Magnolia tresnarekin (Kultura eta Kirol 
Ministerioak bultzatutako proiektua): PNA-San 
Pedro, Altsasu, PNA-Iturrama, Aranguren, Be-
rriozar, Cortes, Lizarra, Mendabia, Martzilla, 
Murchante, Barañain, Zangoza, PNA-Civican, 
PNA-Yamaguchi, PNA-Arrosadia, Noain, BN, Ri-
baforada.

 - Liburutegi Zerbitzuak “Set 948” proiektu pilo-
tuan parte hartu zuen. Proiektu horrek, 2020ko 
abenduaren 17tik 2021eko otsailaren 7ra bitar-
tean, hainbat kultura, kirol eta zientzia dizipli-
natako eduki askotarikoak eskaini zituen tokiko 
telebistetan (Navarra Televisión eta tokiko kana-
lak: Xaloa Telebista, Hamaika Telebista, Iruinda-
rra Telebista, TeleRibera eta 30TV), emanaldien, 
elkarrizketen eta erreportajeen bidez. Liburute-
gien ekarpena hainbat ipuin-kontaketa saio-

tan oinarritu zen, honako hauekin grabatuak: 
Sergio de Andrés, Birjiñe Albira, Belén Otxotore-
na, Izaskun Mujika, Virginia Moriones, Inés Ben-
goa eta Estitxu Arroyo.
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 - “Lecturas de andar por casa”,  bideoa, Nafa-
rroako liburuzainen irakurketen gomendioekin.

 - “Vadecuentum”. Ipuin tradizionalen saio bat, 
Liburuaren Egunaren harira antolatua, Nafa-
rroako hamar narratzailerekin: Sergio de An-
drés, Belén Otxotorena, Virginia Moriones, Lei-
re Arraiza, Patricia Eneriz, Inma Gurrea, Birjiñe 
Albira, Sergio Salinas, Maider Galarza eta Inés 
Bengoa; Marisa Serranoren zuzendaritzapean.

 - “Vadecuentum”-ek izandako arrakastaren on-
doren, Nafarroako Liburutegi Publikoen Zer-
bitzuak ipuinak online ikusteko beste saio bat 
jarri zuen herritarren eskura. Oraingoan, bost 
kontakizunek osatua, “Bestelako begiradak: 
normaltasun berrirako ipuinak” izenburupean. 
Oraingo honetan, Marisa Serranok koordinatu-
tako bost profesionalek –Jon Barbarin, Ventura 
Ruiz, Izaskun Mujika, Lur Korta eta Estitxu Arro-
yo– zenbait egileren kontakizunak interpretatu 
zituzten gaztelaniaz eta euskaraz; kontakizun 
horiek Nafarroako liburutegietan aurki dai-
tezkeen album ilustratuetan jasota daude.

 - “Liburutegiak uhinetan”. Berrogeialdian, Nafa-
rroako Liburutegien beste jarduera bat “ahotsen 
liburutegia” izan zen, liburutegietako profesio-

nalek irakurritako literatura zatiak, irrati uhinen 
bidez emititzeko edo etxean podcastaren bidez 
entzuteko. Ia berrogeita hamar liburuzain na-
farrek mikrokontakizunak, olerkiak, literatura 
lanen zatiak eta beste hautatu eta grabatu zi-
tuzten literatura kontatuaren programa berezi 
horretarako.

 - Apirilaz geroztik aplikazio bat dago gailu mu-
gikorretarako, eskaintzen duten informazio, zer-
bitzu eta baliabide guztiekin. 
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Liburutegi askok antzeko ekimenak egin zituzten 
beren herrietan, eta erabiltzaileak eta ikaste-
txeak parte hartzera bultzatu zituzten, irakurke-
ta gomendioak, ipuinak eta abar zituzten etxeko 
bideoak grabatuz. Haien sare sozialak topaleku 
birtuala izan ziren, konfinamenduak sortutako 
kontaktu faltari eta bakartze sozialari aurre egi-
teko.
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Museoen Zerbitzua Foru Komunitateko Adminis-
trazioaren titulartasuneko museoen kudeaketaz ar-
duratzen da, baita Nafarroako gainerako museoen 
sektoreari babesa emateaz ere. “Julio Caro Baroja” 
Nafarroako Museo Etnologikoaren bitartez, gaine-
ra, kultura ondare immaterialaz arduratzeko es-
kumena du. Bi ataletan antolatzen da: Nafarroako 
Museoa eta Museoak.  

GURE MISIOA 

Ekintza plana lau ardatz nagusiren inguruan an-
tolatzen da, hain zuzen ere, Museoen Zerbitzua-
ren eskumenetan gelditzen direnak: foru titularta-
suneko museoen eta beste ondare zentro batzuen 
zuzeneko kudeaketa; museoetako bildumen kont-
serbazioa, ikerketa, erakusketa eta zabalpena 
sustatzea; Foru Komunitateko museoen sektorea 
planifikatzea eta aholkularitza eskaintzea; eta 
Kultura Ondare Immateriala dokumentatu eta 
gordetzea. 

COVID-19-AREN ERAGINA MUSEO SEKTOREAN

Foru Komunitateko museoek ahalegin handia 
egin dute eraikin eta programa publikoak pande-
miak sortutako egoerara egokitzeko. 

Lehen alarma egoeran, martxoaren 13an museoak 
ixteko agindua dekretatu ondotik, maiatzaren 

amaieran berriro ireki ahal izateko, Museoen Zer-
bitzuak protokolo espezifikoak eta seinaleztapen 
euskarri komunak sortu behar izan zituen ekipa-
mendu hauetarako. “Museo seguruak” lelopean, 
babes neurrien dekalogo bat prestatu zen bisitari 
eta erabiltzaileentzako, eraikin guztien sarreran 
ikusgai dagoena eta pandemia osoan zehar apli-
katzekoa dena.

Bestalde, aurrez aurreko jarduera berriro mar-
txan jarri aurretiko itxialdian, museo erakundeak 
onlineko jardueren eskaintza sortu edo egokitu 

zuten beren webguneen, sare sozialen eta bideo 
kanalen bitartez. Ekintza hauekin, gure publi-
koarentzako kalitatezko programazioa eskaintzen 
jarraitzea lortu dugu, baita, bestalde, kulturaren 
sektoreko profesionalen kontratazioa mantentzea 
ere. Publikoaren erantzun ona izan da saria, au-
rrez aurreko bisita eta ekintzetara bertaratu baita 
eta leialtasunez jarraitu baititu proposamen bir-
tualak.

Horregatik guztiagatik, 2020. urtearen balantzea 
positiboa da kualitatiboki, bisiten adierazlea ha-
labeharrez erori egin den arren; hain zuzen ere, 
Nafarroan, % 57,88 egin du behera, aurreko ur-
tearekiko.  

Joera positibo hori, egoera erabat aurkakoa izan 
arren, posible izan da, hein handi batean, museoe-
tako langileria osatzen duten pertsonek gogotsu 
eta dedikazio handiz lan egin dutelako, baita Na-
farroako herritarrek haien babesa eta segimendua 
eskaini dutelako ere.

6.1 MUSEOEN ZERBITZUA

Límpiese las manos con 
el gel que le facilitamos a 
la entrada.
Sarreran dagoen 
jelarekin garbitu eskuak.

Respete la distancia de 
seguridad (2 metros) y 
circule siempre por su 
derecha.
Segurtasun tartea 
errespetatu (2 metrokoa) 
eta ibili beti eskuinaldetik.

Las consignas están 
inhabilitadas. Lleve 
consigo sus pertenencias 
por delante.
Zaindegiak itxita daude. 
Zure gauzak zeuk 
eraman, aurreko aldetik.

Lo/as niño/as pequeños 
deberán ir de la mano de 
una persona adulta.
Umeak pertsona heldu 
baten eskutik joango dira.

Siga el recorrido de la 
visita señalizado en el 
suelo y ascienda y 
descienda por la 
escalera, a poder ser.
Lurrean markatutako 
bisitaldiaren ibilbidea 
jarraitu eta, ahal den 
guztietan, eskaileretatik 
igo eta jaitsi.

El ascensor es de uso 
individual, a excepción 
de las unidades 
familiares. Tienen 
prioridad las personas 
mayores de 65 años y las 
que sufren alguna 
discapacidad.
Igogailua pertsona bakar 
batek erabil dezake, 
familia unitateak salbu. 
Pertsona desgaituek eta 
65 urtez  gorakek  
igogailua erabiltzeko 
lehentasuna izango dute. 

Respete el aforo 
señalado en cada sala.
Areto bakoitzeko 
edukiera errespetatu.

Bienvenido a un Museo seguro 
Ongi etorri Museo ziurrera
El Museo de Navarra le da la bienvenida y confía en su responsabilidad y civismo 
en el seguimiento de las recomendaciones sanitarias de protección individual.
Nafarroako Museoak ongietorria ematen dizu eta konantza dauka zure ardura 
eta gizalegean, zure babeserako egindako aholkuen jarraipenean.

El empleo de los aseos es 
individual, salvo para 
aquellas personas que 
necesiten ser 
acompañadas.
Komunak indibidualki 
erabiliko dira, laguntza 
behar duten pertsonak 
salbu.

No podemos facilitarle 
folletos de mano. Puede 
descargárselos en (URL).
Eskuko liburuxkak ez dira 
banatuko. Museoko URLn 
deskagatu daitezke (URL).

Atienda siempre a las 
recomendaciones 
escritas 
y del personal del Museo.
Idatzita dauden 
gomendioei eta Museoko 
langileek esaten dizutenei 
ere kasu egin.
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Nafarroako Museoak, 2020az geroztik, Vianako 
Printzea Erakundea – Kulturako zuzendari nagu-
siak urriaren 8an emandako 268/2020 Ebazpe-
naren bidez onartutako Museologia Plana du.

BILDUMA

INBENTARIOA ETA KATALOGAZIOA

Nafarroako Museoak museoetako dokumentuak 
kudeatzeko programa (DOMUS) erabiltzen du, 
bere bilduma inbentariatu eta katalogatzeko. Le-
hentasunezkoa da bildumak kudeatzeko DOMUS 
programan katalogatzea Nafarroako Museoko bil-
dumak. 2020ko abenduaren 31n, Nafarroako Mu-
seoko DOMUS sistemak 19.770 erregistro zituen.

2020an zehar, Nafarroako Museoak honako 
dokumentazio proiektu hauek gauzatu ditu DO-
MUS sisteman:

- Nafarroako Museoko Numismatika bildumako 
funtsak inbentariatu eta berrantolatzeko lanak. 
2020. urtea amaitzean, DOMUS sisteman Numis-
matikako 15.388 erregistro zeuden.

- DOMUS sisteman sartzea auzitegi biltegiko pla-
no-gordailuetako lan guztiak, nagusiki, arte plas-
tikoetako eta arte grafiko garaikideko lanak dire-
nak, paperean eginak. Guztira 1.404 lani eman 
zaie alta.

- DOMUS sisteman dekorazio arteetako objektuei 
dagozkien 279 fitxa sartzea; horietako gehienak 
Felipe Goicoechearen ondarekoak dira.

CER.ES SAREKO BILDUMEN PLATAFORMA

DOMUS fitxak Colecciones en Red plataforma di-
gitalean iraultzeari dagokionez (cer.es, 
ceres.mcu.es), 2020an 198 fitxa berri igo dira. 
2020 bukaeran, Nafarroako Museoak 1.671 pieza 
zituen kontsultagarri sarean. Hala, plataforma 
horretan, linean kontsultatzen ahal ziren erakus-
keta iraunkorreko funtsak, Erdi Arotik hasi eta XXI. 
mendera arte, besteak beste: berriki izandako al-
daketen esparruan aurkeztutako lanak, “Arte oro 
garaikidea da” berrikuntza proiektuan gehitutako 
lanak; Javier Ciga eta Julio Martín-Caroren lan pi-
ktoriko osoa; eta emakume artisten lana.

PIEZA BERRIAK SARTZEA

Nafarroako Museoak bere bildumako funtsen 
kopurua handitu du 2020. urte honetan, funtsen 
erosketen, emaitzen eta gordailutzeen bidez, bes-
teak beste.

Erosita:

- Octavio eta Vespasiano erromatar enperado-
reen erretratuak egile anonimoa, Tizianok 1536-

40 artean margotutako jatorrizko erretratuen 
kopiak. Jatorrizkoak Mantuako dukearentzat mar-
gotu zituen, eta 1651n Felipe IV. aren bildumara 
gehitu ziren; Madrilgo Errege Jauregian 1734an 
gertatutako sute batean erre ziren. Oihal gaineko 
olio pintura. Markoekin.

 - Zurezko bost brokel edo erredola, 60 cm-ko 
diametroa dutenak gutxi gorabehera; dekora-
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zioetan gizonen bustoak eta borrokalarien fi-
gurak agertzen dira, bertuteei buruzko leloez 
inguratuta. Atzeko aldeetan, besaurrerako eta 
eskurako larruzko eskulekuak mantentzen dira. 
XVI. edo XVII. mendea. Zazpi pieza horiek Muru-
zabal Jauregiko apaindura programa osatu zu-
ten (Zabalegiko Markeserriko orubea) eta Madri-
len erosi zaizkio bere jabeari, Vianako Printzea 
Erakundea – Kultura Zuzendaritza Nagusiaren 
65/2020 Ebazpenaren bidez.

 - Erdi Aroko txanpon bat, Karlos III.a Noblearena, 
eroslehentasun eskubidea erabiliz eskuratua, 
Kultura Ondasunak Kalifikatzeko, Baliozkotzeko 
eta Esportatzeko Batzordearen bidez, Aureo&-
Calicó etxearen enkante publikoan, Bartzelo-
nan, 2020ko martxoaren 12an.

 - “Eugi beltz. Capture 39711” eta “Overhead - Ce-
nital01. Ilundain Beltz”, Jabier Villarrealek egin-
dako bi inpresio digital.

2020an, Vianako Printzea Erakundea – Kultura 
Zuzendaritza Nagusiak programa bat bultzatu 
zuen autoretza nafarra duten artelan garaikideak 
eskuratzeko, Nafarroako Gobernuaren arte garai-
kideko bilduma publikoa handitu eta osatzeko, 
batez ere Nafarroako Museorako, azken arte be-
launaldiak eta formatu eta lengoaia berriak gehi-
tuz. 

Proiektua COVID-19aren pandemiak sektorean 
eragindako beherakadaren ondorioak arintzeko 
sortu zen, baita Nafarroako ekoizpen artistiko ga-
raikidea zabaldu eta sustatzeko eta Nafarroako 
Artearen Historia hobeki ezagutzen laguntzeko 
ere. Era berean, foru titulartasuna duten Nafa-
rroako museoetarako artelanak erosteko beharra 
agertu zenean (aurrekontuengatik, 2011tik aurre-
ra ez zen modu sistematikoan egin arte garaiki-
dearen esparruan), artistak eta piezak hautatzeko 
aholkularitza batzorde bat eratu zen. Programa 
honen esparruan egileei erositako lanak, guztiak 

ere, Vianako Printzea Erakundea – Kultura Zuzen-
daritza Nagusiaren 314/2020 Ebazpenaren bidez. 

Hamalaugarren geltokia (2019)
Greta Alfaro (Iruña, 1977).
Kanal bakarreko bideoa, 4 K, soinuduna, iraupe-
na: 41´; begiztan. 3/5 edizioa. 

NLB (2019)
Lorea Alfaro (Lizarra, 1982).
Bideoa, iraupena: 10´54´´. 3+1 edizioa. 

Turba (kontzertua 15 mugimendutan, 64 oszila-
dore neuronalerako) (2014)
Patxi Araujo (Iruña, 1980).
Instalazio performatiko, mekaniko, elektroniko, 
generatibo eta soinuduna, metalezko egituraz, 
serboz, hagaz, gramineoz, kablez eta softwarez 
osatua. 800 x 100 x 200 cm.

Barnealdea (2019)
Alfonso Ascunce (Iruña, 1966).
Olana gaineko olio-pintura, 195 x 162 cm.

Oroitzapena bizi den tokia (2004-2005)
Clemente Bernad (Iruña, 1963).
Argazkia, tinta pigmentatuen injekzioa Hah-
nemühle Fine Art Baryta 325 g/m2 paperaren 
gainean, 60 x 80 cm-ko 6 pieza.
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Bero bera (2018)
June Crespo (Lizarra, 1982).
Zementu eta pigmentuen muntaketa, 61,5 x 26 x 
16 cm.

Totem (2020) 
Miren Doiz (Iruña, 1980).
Piano mailu, polipropileno, zur, burdina, letoi, 
pintura eta oihalezko zinta itsasgarriz osatutako 
muntaketa, 110 x 180 x 60 cm. Prezioa: 7.600 euro.

Igerilaria (2013)
Fermín Jiménez Landa (Iruña, 1979).
5 argazki paper gainean, 100 x 150 cm tamai-
nakoak (Ed. 1 de 3 + p.a.) eta HD bideo bat; irau-
pena: 8´54´´ (Ed.3 de 3 + p.a.). 

Guztiak nahasten nau baina, batez ere, itsasoak 
nahasten nau (2007-2020) 
Elba Martínez (Iruña, 1974).
Bideoa, 35 minutukoa, 3 kopiaz osatutako edizioa, 
gehi egilearen kopia. 

Beharbada Lurrak existitu aurretik bezalakoa 
izan nahi du (Sahara-Islandia) (2017) 
Amaia Molinet (Lodosa, 1988)
Argazki inpresioa zeta gainean, 170 x 100 cm-ko 
burdinazko euskarriarekin, eta argazkiak eta urre 
xaflazko inpresioa 110 x 130 cm-ko Hahnemühle 
paperaren gainean, haritzezko zurezko markoare-
kin eta museo beirarekin.

Ametsak begietara doazenean eta itsaso asal-
datuen laztanak xuxurlatzen (2020)
Angela Moreno (Alesbes, 1960).
Zilar haria eta beste metal ehundu batzuk, Coal-
mine paperaren gainean, arkatz eta Txinako tin-
tazko grabatua, Fabriano paper gainean, 102 x 
210 cm.

1. koadroa (2011) 
Alicia Osés (Iruña, 1948).
Oihal gaineko olio pintura, 100 x 81 cm.

Eta gorputza pantaila egin zen edo irudiak ez 
dira zerutik erortzen (2020)
Txuspo Poyo (Altsasu, 1963) 
Bideo digitala, 4K (16:9), estereoan, koloretan, 
iraupena: 21´, eta Ibon RG eta Filipe Felizarloren 
musikarekin.
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Pamplona-Iruñea (2016) 
Teresa Sabaté (Iruña, 1955).
Haria eta pintura oihal gainean. 140 x 120 cm.

Dohaintzan jasotakoak:

- “Caifás profeta (1330 inguruan):  
Juan Oliver. Gotiko lineala.   
Oihalera eramandako bigarren abioa, Gudiol 
Ricartek 1944an Iruñeko katedraleko jantokiko 
horma pinturako profetaren irudiarekin egina. 
93 x 41 cm, markoztatuta.   

 Artur Ramón Picasek dohaintzan emana 
eta Aurrekontuaren Zuzendari Nagusiaren 
554/2020. Ebazpenaren bidez onartua.

- Joaquín Beunzaren omenezko oroitzapenezko 
erliebea (1927):

 Fructuoso Orduna
 Foru Aldundiaren jauregiko patioaren barruan 

dagoen erliebearen aurreko eredua. 
 Brontze urtua marmol oinarriaren gainean.
 19,1 x 25,5 x 1,9 cm.
 Ignacio Beaumont Olaverrik dohaintzan ema-

na. Aurrekontuaren Zuzendari Nagusiaren 
356/2020 Ebazpenaren bidez onartua.

- Soriako Santa María de Berlanga de Dueroko 
kolegiatako brontzezko gargoletarako kon-
tramoldea (1987):

 Alfredo Sada Laguardia (Faltzes, 1950-1992).
 Fernando Tabuenca arkitektoak (kolegiata bir-

gaitzeko proiektuaren egilea) parte hartu zuen 
gargolak diseinatzen, eta molde hau erabili 
zuen horretarako.

 93 x 30 x 29 cm.
 Fernando Tabuencak, jabeak, dohaintzan ema-

na eta Aurrekontuaren Zuzendari Nagusiaren 
648/2020 Ebazpenaren bidez onartua. 

-  Espainiar numismatikako multzoa:
 518 piezak osatzen dute (30 urrezkoak, 155 zi-

larrezkoak eta 333 aleazio desberdinekin egin-
dakoak); horiek, kronologikoki, Behin-behineko 
Gobernutik hasi (1870) eta 2001. urterainokoak 
dira. Zirkulazioan egon diren txanponez gaine-
ra, Karlos III.aren medaila bat, oroitzapenezko 
45 txanpon eta 8 Ecu daude. 
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 Bilduma lau bloketan banatzen da: Pezetaren 
sorrera; II. Errepublika; Espainiar Estatua; eta 
Monarkia Konstituzionala. 

 Ernesto Prieto Osések dohaintzan emana 
eta Aurrekontuaren Zuzendari Nagusiaren 
354/2020 Ebazpenaren bidez onartua.

-  Arsaosko txanpon-etxeko txanpon iberikoa: 
 Brontzea. 2,5 cm-ko diametroa
 Dohaintza Máximo Garde Lagarreren izenean 

egin zen, eta Aurrekontuen, Ondarearen eta 
Politika Ekonomikoaren Zuzendari Nagusia-
ren urtarrilaren 8ko 7/2021 Ebazpenaren bidez 
onartu zen.

-  Isabel Baquedano margolariaren 17 lanez 
osatutako multzoa (Mendabia, 1929; Madril, 
2018), bere ahizpa Mayte Baquedano Elvirak 
dohaintzan emanak. Aurrekontuen, Ondarea-
ren eta Politika Ekonomikoaren Zuzendari Na-
gusiaren urtarrilaren 7ko 3/2021 Ebazpenaren 
bidez onartu zen.

-  Muxua (2020): Jesús Alberto Eslava Casti-
llo. Paleteko pinu birziklatuzko zurez egina 
eta “Arteak material pobreak noble bihurtzen 
ditu” proiektuaren esparruan sortua. 56 x 22 x 
20 cm.

 Egileak dohaintzan emana. Dohaintza Aurre-
kontuaren Zuzendari Nagusiaren 627/2020 
Ebazpenaren bidez onartu zen. 

-  Estanpazio lantegia, 13 grabatu kalkografiko, 
xilografia bat, faksimile litografia bat eta artis-
ta liburu bat, José Antonio Eslava Urrak (Iru-
ña, 1936), artista eta jabea denak, dohaintzan 
emana eta Aurrekontuaren Zuzendari Nagu-
siaren 639/2020 Ebazpenaren bidez onartua. 
Tailerra Huarteko Arte Garaikide Zentroan gor-
dailutu da, komunitate artistikoak erabil de-
zan.
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Funtsak berriro adskribatu direlako:

- Nafarroako Ospitalegunetik zetozen lau erreti-
lu obalatu eta laukizuzen bat sartu ziren, guz-
tiak zilarrezkoak, Iruñeko Udalak bere garaian 
Iruñeko Ospitale zaharrari oparitu zizkionak. 
Horiek 1932-1933an Nafarroako Ospitalera 
iritsi ziren, lehen ospitale hartako instalazioak 
Barañaingo sotora eraman zirenean. Hala, 
Errukiaren Ama Birjinaren Ospitaletik datoz. 
Ospitale hura Iruñeko erregimentuak ireki 
zuen XVI. mendean, 1956az geroztik –oso eral-
datuta–, Nafarroako Museoak okupatzen duen 
eraikinean. 

PIEZAK BEHIN-BEHINEAN ATERATZEA

Maileguengatik:

2020an zehar, aldi baterako erakusketetan era-
biltzeko piezak utzi ziren, mailegu gisa.

· Nafarroako Museoaren bildumakoak:

-  Isabel Baquedanoren “Ohean eseritako emaku-
mea” (1978) lana, “Isabel Baquedano. Ederta-
sunaz eta sakratuaz” aldi baterako erakuske-
tarako. Erakusketa Nafarroako Unibertsitatea 
(Iruña) museoan egin zen, 2020/09/10 eta 
2021/01/10 bitartean.  

· Nafarroako Kutxa Fundazioaren bildumakoak:

-  “Izenbururik gabea”, eta “Autoak”, Isabel Ba-
quedanorenak, Bilboko Arte Ederren Museoan 
aldi baterako “Isabel Baquedano. Ederta-
sunaz eta sakratuaz” erakusketan egoteko, 
2019/10/30 eta 2020/04/20 artean, lehen-
dabizi eta Nafarroako Unibertsitatearen Mu-
seoan, 2020/09/10 eta 2021/01/10 bitartean.

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. 

ERAKUSKETAK 

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.

Erakusketa plana ia osorik bete ahal izan da, datak 
aldatuz eta aretoen edukiera murriztuz. Egutegia 
moldatu egin denez, 2021era atzeratu da “Gerar-
do Lizarraga, artista erbesteratua” erakusketaren 
inaugurazioa, hasiera batez 2020ko irailerako au-
rreikusita zegoena. 

1. Aldi baterako erakusketen aretoko erakusketak

-  “Bizitza hezurretan inprimatua. Paleopatolo-
gia Nafarroan. La vida impresa en los huesos. 
Paleopatología en Navarra”. Komisarioa: Pa-
txuka de Miguel. 2019ko irailaren 27tik 2020ko 
otsailaren 2ra.
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-  “Santo Christo Iberiarra. Koldo Chamorro”. Ko-
misarioa: Clemente Bernad. Otsailaren 20tik 
uztailaren 12ra.

- “Isabel Baquedano. Edertasunaz eta sakra-
tuaz”. Komisarioa: Ángel Bados. 2020ko irai-
laren 10etik 2021eko urtarrilaren 10era.

 

2. Argazkigintza erakusketak laugarren solairuan 
(4.2 aretoa)

-  “Lydia Anoz. Argira bidean eta bizitzara bi-
dean. Hacia la luz y hacia la vida. 1970eko eta 
1980ko hamarkadak. Décadas 1970 y 1980”. 
Komisarioa: Celia Martín Larumbe. 2019ko 
urriaren 17tik 2020ko urriaren 11ra.

-  “Esto que veo, aquello que fue. Ikusten dudan 
hori, hura izan zena”. Komisarioa: Luis Gar-
bayo. 2020ko urriaren 22tik 2021eko urriaren 
12ra. 

3. Arte garaikideko erakusketak kaperan

-  “Carlos Irijalba. Garaiz kanpokoa”. 2019ko 
maiatzaren 10etik 2020ko martxoaren 22ra.

-  “Celia Eslava. Develāre”. 2020ko ekainaren 
19tik 2021eko martxoaren 14ra.

4. Beste erakusketa batzuk 

Programazio horrez gainera, formatu txikiko bi 
erakusketa egon ziren, ezohiko gertakarien ondo-
rioz:

6.2 NAFARROAKO MUSEOA



MUSEOEN 
ZERBITZUA

- “Iruñearen bista”. Egile ezezaguna. XVII. men-
dearen erdialdea. Erosketa berri honen erakus-
keta. 3.4. aretoan, 2019ko azaroaren 19tik au-
rrera.

- Migravit. Printzearen heriotza Erdi Aroan. 
Erakusketa iraunkorreko aretoetan kokatu da 
erakusketa. Nafarroako Errege Artxibo Nagu-
siarekin, Nafarroako Unibertsitate Publikoare-
kin eta Iruñeko Katedralarekin lankidetzan. 
2020ko urtarrilaren 27tik maiatzaren 3ra.

Eta, lehen aldiz, Nafarroako Museoak Madrilen 
antolatzen den PhotoEspaña argazkilaritza jaial-
dian parte hartu zuen, “El Santo Christo Ibérico. 
Koldo Chamorro” erakusketaren bertsio moldatu 
bat aurkeztu baitzuen Lázaro Galdiano Museoan 
(Madril), 2020ko uztailaren 21etik urriaren 4ra.

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, kontzer-
tuak eta dantza.

ALDI BATERAKO ERAKUSKETAK OSATZEKO 
PROGRAMA

Aldi baterako erakusketa guztietan antolatu zi-
tuzten jarduera osagarriak.

Paleopatologiako erakusketaren testuinguruan, 
Uxueko ikastetxeko ikasleak eta haien familiak 
Cantonimoren aurkikuntzari buruz egindako proie-
ktua zabaltzera gonbidatu ziren (2020/01/20). 

2019an “Iruñeko bista” koadroa erosi ondoren, 
zenbait hitzaldi antolatu ziren, eta horietako lehe-
nengoa aurreko urtean egin zen. 2020/02/10ean 
Ana Hueso hizlariak (Iruñeko Udala) eta 
2020/02/12an Javier Portúsek (Prado Museoa) 
hitzaldia eman zuten.

“Koldo Chamorro. Santo Christo iberiarra” erakus-
ketaren esparruan adituen lau hitzaldi eskaini zi-
ren; horiek beren etxean grabatu zituzten hitzal-
diak eta linean zabaldu ziren.
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“Isabel Baquedano. Edertasunaz eta sakratuaz” 
erakusketan bi modalitateak, aurrez aurrekoa 
eta linean, konbinatu ziren jardueretan. Artis-
taren ikasleekin mahai-inguru bat antolatu zen 
(2020/09/16) eta Adelina Moya artearen histo-
rialariak hitzaldi bat eskaini zuen (2020/09/23).

IKASTAROAK ETA HITZALDIAK

Astrolabio Románico Elkartearen lankidetzarekin, 
Erdi Aroko Kulturari buruzko Incipit ikastaroaren 
zazpigarren edizioa egin zen, “Eguneroko bizitza 
Erdi Aroan: bizi, egon, salerosi” izenburupean. Le-
hen bi saioak martxoaren hasieran egin ahal izan 
ziren areto nagusian. Baina azken bi saioak ezin 
izan ziren egin, alarma egoeraren eta, horren on-
dorioz, Museoa ixtearen ondorioz; hori dela eta, 
grabatu egin ziren eta linean eskaini ziren irailean.

Urriaren 14tik 17ra Kultura Garaikidearen II. Ikasta-
roa egin zen: “Garaikidetasuna pentsatzea ziurga-
betasun garaietan. Hiltzen ari den zaharraren eta 
jaiotzen ez den berriaren artean”, Imanol Aguirrek 
(Nafarroako Unibertsitate Publikoa) zuzenduta; 
lineako formatua izan zuen.

BESTE ARTE PROGRAMA BATZUK

3.4 aretoan Livespeaking bat egin zen Teresa Ca-
talán nafar konpositorearen inguruan, biolin in-
terpretazio batekin (2020/02/27).

II Festival Filmmaking for Social Change, Mikel 
Belascoain artista bisualak sustatua; zinema saio 
komentatu bat egin zen ekitaldi aretoan, eta per-
formance bat, atarian (2020/02/28).

Museoko Begiratokian, ekintza artistikoen pro-
grama bat antolatu zen lehen aldiz, “9 eguzki. 
Nafarroako Museoko begiratokia” izenburupean, 
udako hilabeteetan, 2020/07/15 eta 2020/09/15 
bitartean. Komisarioa Alex Baurès izan zen.

Mapamundistas 2020 programan parte hartu zen, 
Anna Holveck-en “Eraldaketa” performancea an-
tolatzen. Performancea baino lehen, lehenagoko 
beste emanaldi batzuen bideoak aurkeztu zituen. 
Jarduera hori Ondarearen Europako Jardunaldien 
esparruan antolatu zen (2020/10/03).

Kultura ondare immateriala ikusgai egiteko pro-
gramaren barruan, Museoen Zerbitzuak Rodrigo 
Cuevasen hitzaldi-performance bat programatu 
zuen, aurrez aurrekoa, areto nagusian, eta strea-
ming bidez eskaini zena (2020/11/20).

Artistaren estanpa tailerraren dohaintzaren on-
dorioz, abenduan, “Antonio Eslava: grabatuaren 
artea” (2019) dokumentala proiektatu zen.

6.2 NAFARROAKO MUSEOA



MUSEOEN 
ZERBITZUA

KONTZERTUAK ETA DANTZA

“Apirila Nafarroako Museoko kaperan” programa-
ren bigarren edizioa ez zen antolatu COVID-19aren 
ondorioz. Ez zen jendaurrean iragarri.

Itxialdia zela eta, Atalak Taldearen dantza garai-
kideko aurkezpena, apirilean kapera aretoan egi-
tekoa zena, Denis Santacanak zuzendutako eta 
dantzariek bakarka egindako bideo bihurtu zen. 
Bideoaren aurkezpena egin zen ekitaldi berean, 
Atalak taldearen erakusketa hitzaldia egin zen 
Museoko areto nagusian, urriaren 1ean.

Aurten ere, Nafarroako Museoak AfterCage V.II 
musika esperimentaleko jaialdiarekin lankidetzan 
jardun du. Jaialdia E7.2 kolektibo artistikoak sus-
tatu du, eta Hitzaldi-tailerra: musika materialaren 
des-konposizioa izeneko ekitaldia egin zen Areto 
Nagusian (2020/10/27).

 
MUSEOEN NAZIOARTEKO EGUNA

2020an, Museoen Nazioarteko Eguna ezin izan 
zen aurrez aurre ospatu. Nafarroako Museoak 
bisitaldi birtual bat zabaldu zuen Maite Pérez 
Larumberen eskutik, “Museoak berdintasunaren 
alde: aniztasuna eta inklusioa” urteko leloaren 
pean.

FORU ZUBIRAKO PROGRAMAZIO BEREZIA

Nafarroatik kanpo bidaiatzerik ez zegoenez, egun 
horietarako jarduera programa bat eskaini zen, 
azaroaren 29a eta abenduaren 9a bitartean, aldi 
baterako erakusketen bisitaldiak indartuz, “Na-
farroako Museoko sei maisulanen” bisita gida-
tuak eginez, “Antonio Eslava: grabatuaren artea” 
dokumentala proiektatuz eta Isabel Baquedano-
ren erakusketari buruzko bideo lantegi bat eskai-
niz, familiei zuzenduta. 

ONLINE EDUKIAK SORTU ETA ZABALTZEA

Itxialdia iristean, museoa itxi zenean, hausnarke-
ta bat planteatu behar izan zen, kulturan interesa 
zuten pertsonekin harremanetan jarraitzeko mo-
duaren inguruan eta Museoaren zerbitzu publi-
koaren funtzioa betetzen jarraitzearen inguruan. 
Kalitatezko edukiak helarazteko erronkari aurre 
egin zitzaion, une hartan kanpora atera ezinik ze-

goen biztanleria segmentu horren behar guztiak 
(ezagutza, hezkuntza, gozamena edo entreteni-
mendua) asetzeko, baita kulturarekin, oro har, eta 
Nafarroako Museoarekin, bereziki, lotura izaten 
jarraitu nahi zuten pertsonenak ere.

Askotariko edukiak eskaini ziren eta museoaren 
jarduera publikoaren erdigunean egon ohi di-
ren esparruak hartzen saiatu zen: aldi baterako 
erakusketak, bilduma iraunkorra, ikastaroak, pro-
grama eta ekintza puntualak, hezkuntza jardue-
rak, berriak eta gaurkotasuna. Horiekin batera, 
kultura programazio guztiaren streaming eta We-
bex bidezko edizioak eskaini ziren, Museoen Na-
zioarteko Egunaren barruan, baita Kultura Garai-
kideko II. Ikastaroa ere. Museoan aurrez aurreko 
bisitak egitea posible egin zenetik, streaming eta 
online zerbitzuak eskaintzen jarraitu dira, edukie-
ra murriztapenak konpentsatzeko.  

Nabarmentzekoa da “Pantailatik presentziara” 
programa jarri dela abian. Horretan, museoko ha-
mabi boluntario kulturalek beren etxeetatik mu-
seoko lan bat deskribatzen zuten. 

Jarraian, egindako jardunaldiak ageri dira, baita 
2020an Culturanavarra webgunearen Youtube-
ko kanalaren bitartez zabaldu ziren Nafarroako 
Museoaren eduki guztiek izan dituzten bistaratze 
kopuruak ere.
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EKINTZA YOUTUBEKO BISTARATZE KOPURUAK, 2020 TIPOLOGIA

Antonio Eslava. Grabatuaren artea 140 Dokumentala

DIM Maite Pérez Larumbe 1036 Zertarako etorri museora?

Familientzako bideotailerra
(Isabel Baquedanori buruzko erakusketa)

Gaztelania: 36
La Chincheta Bruna

Euskera: 11

Arte garaikideko 14 lanen erosketa 142 Programaren aurkezpena

Argazkilaritza erakusketa: 
Luis Garbayoren “Ikusten dudan hori, hura izan zena” 229 Erakusketari buruzko bideoa

Kultura Garaikideko II. ikastaroa

56 José Francisco Alenzaren aurkezpena eta hitzaldia

24 Alba Noriega López

103 Alberto Santamaría Fernández

44 María Martinón-Torres

33 Manuel González Bedia

29 Gustavo Ariel Schwartz

34 Fernando Broncano Rodríguez

43 Itxiera eta hitzaldia: Mercedes Jover eta Imanol Aguirre

Isabel Baquedanoren erakusketa
388 Ángel Bados komisarioak erakusketari buruz hitz egiten du.

201 Ikasleen mahai-ingurua
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EKINTZA YOUTUBEKO BISTARATZE KOPURUAK, 2020 TIPOLOGIA

Isabel Baquedanoren erakusketa

136 Adelina Moyaren hitzaldia

1781 Antonio López

315 Teresa Catalán

Erdi Aroko Kulturaren gaineko VII. 
ikastaroa Bigarren erdia linean egin zen

61 Isidro Bango Torviso

50 Sofía Rodríguez Bernis

79 Clara Fernández-Ladreda Aguadé

104 Iñigo Mugueta Moreno

9 eguzki. Nafarroako Museoko begiratokia 
191 Leire Urbeltz

368 Zarys Falcón & Katanga Project

315 Ghislaine Verano

168 J’aime

101 Peru Galbete

224 Led Silhouette

177 Itxaso Markiegi (2021/02/17an bideoa Youtubetik kendu zen, 
artistak eskatuta)

240 Itsaso Iribarren & Germán de la Riva

251 Txo!? & Xabier Erkizia
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Celia Eslavaren Develāre erakusketa
184 Erakusketaren teaserra

148 Erakusketaren bisita birtuala

Pantailatik presentziara

556 "Dos Frailes", Juan Valdés Leal

424 “Canons 22”, Elena Asins Rodríguez

465 Neolitoko Los Cascajos herrixkako materialak

380 "Ayudando a la lectura" Nicolás Esparza

387 "Apoteosis cósmica" Alfredo Díaz de Cerio

357 Merkurioren figura, erromatarren garaikoa (Pompaelo)

451 San Migel ermitako erliebe prerromanikoak (Villatuerta)

254 "Éxodo" Emilio Sánchez Cayuela

261 "Creación de los animales y de Adán y Eva" Jacob Bouttats

236 Epifaniak. San Salvador elizako (Gallipienzo) horma pintura gotikoa

495 "Orteguita" César Muñoz Sola

312 "San Jerónimo penitente" Juan de Anchieta

Inspiración, espiración, expiación erakusketa, Dora Salazar 555 Erakusketaren bisita birtuala

Erakusketa: Bizitza hezurretan inprimatua. 
Paleopatologia Nafarroan 368 Erakusketaren bisita birtuala
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Garaiz kanpokoa erakusketa, Carlos Irijalba 417 Erakusketaren bisita birtuala

“Iruñeko bista” hitzaldi zikloa

754 Iruña 1650 inguruan – Juan José Martirena Ruiz

345 Koadro bat egile bila: Iruñeko Udal Artxiboko dokumentuak 
Ana Huero Pérez

321 Espainiako hirien bistak Urrezko Mendean zehar
Javier Portús Pérez

Auzokoak gara

527 1 Paris 365 Gizarte Ekintzailetza

202 2 Alde Zaharrean Bizi elkartea

237 3 Santo Tomás ikastetxea

133 4 La Majarí

106 5 San Frantzisko

72 6 IPES

146 7 Ikaskide

140 8 Plazara

“Santo Christo iberiarra. Koldo Chamorro”
erakusketa, hitzaldi zikloa

379 Carlos Cánovas

178 Margarita Ledo

161 Rafael Doctor

99 Christian Caujolle
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EKINTZA YOUTUBEKO BISTARATZE KOPURUAK, 2020 TIPOLOGIA

“Santo Christo iberiarra. Koldo Chamorro”
erakusketa, dokumentala

1847 Erakusketaren bisita birtuala

1551 Totum Revolutum - 1. kapitulua

834 Totum Revolutum - 2. kapitulua

567 Totum Revolutum - 3. kapitulua

456 Totum Revolutum - 4. kapitulua

481 Totum Revolutum - 5. kapitulua

506 Totum Revolutum - 6. kapitulua

BISTARATZEAK, GUZTIRA: 23.402
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PROGRAMA DIDAKTIKOAK 
ETA PRESTAKUNTZA  

2020an, ikastetxeei zuzendutako eskaintza didak-
tikoa oso baldintzatuta geratu zen COVID-19ak 
eragindako egoerarengatik, baina eskaintza man-
tendu egin da eta honako hauek egin dira: 

IKASTETXEENTZAKO LANTEGI DIDAKTIKOAK

Ikastetxeentzako lantegi didaktikoak

 - Urtarrila-martxoa: Nicolás Zuazua eta Maitane 
Tirapu arkeologoen eskutik, “Bizitza hezurretan 
inprimatuta. Paleopatologia Nafarroan” 2019-
2020 ekitaldiko aldi baterako erakusketan zen-
tratutako lantegiek aurrera jarraitu zuten.

 - Iraila eta abendua bitartean, lantegiak aldi bate-
rako erakusketan zentratu ziren. “Isabel Baque-
dano, edertasunaz eta sakratuaz”, La Chincheta 
Brunaren eskutik.

Bisitaldi antzeztuak

Antzeztutako hiru ibilbide eskaintzen jarraitu zen: 
Erromanizazioa (Teseo eta Minotauro), Erdi Aroa 
(Abda eta Leireko kutxatila) eta Errenazimentua 
(Catalina de Oscariz), Inés Bengoa Lacarra akto-
rearen eskutik.

Ikastetxeentzako bisitaldi gidatuak

Hezkuntzako maila guztietara eta ikastetxe 
bakoitzaren eskakizunetara egokitutako bisita 
gidatuak. Ibilbide kronologikoak planteatzen di-
ra,historiaurretik XX. mendera arte, baita tema-
tikoak ere. Museoko teknikariek eta, hein txikia-
goan, Nafarroako Museoko kultura boluntarioen 
taldeak egin zituzten, COVID-19aren ondorioz. 

Jarduera guztiak euskaraz eta gaztelaniaz eskaini 
dira. 

Parte-hartzaileak: 4.557 ikasle. Banaketa honen 
arabera:

 - Lantegi didaktikoak: 2.492
 - Bisitaldi antzeztuak: 723. 
 - Eskola bisitak: 1.342 

Zifra horiek adierazten dutenez, 2020an Nafa-
rroako Museotik igaro diren ikasleen kopuruak % 

60 egin du behera aurreko urtearekiko, ikasturte-
ko lehen hiruhileko guztia itxita egon baitzen eta 
bisitak, irailetik aurrera, poliki leheneratu zire-
lako, mugikortasun murritzarekin eta ikastetxeek 
arriskuak ekiditeko martxan jarritako beste neurri 
batzuekin. Nabarmentzekoa da Nafarroako Mu-
seora joaten jarraitu duten ia ikastetxe guztiak 
gertukoak direla.

Maleta didaktikoen mailegua

Irakaskuntza aktiboa errazteko, Nafarroako Mu-
seoak Historiaurreari eta Erdi Aroko zigiluei 
buruzko maletak eskaintzen ditu. Ikasgeletan ber-
tan, ikastetxe bakoitzeko irakasleen eskutik, lant-
zeko baliabide didaktikoa dira. 

2020an, maleta didaktikoak urtarrilean eta ot-
sailean bakarrik mailegatu ziren, COVID-19ak 
eragindako protokoloen ondorioz: Historiaurrea-
ri buruzko maleta 3 aldiz mailegatu zen eta 185 
ikaslek erabili zuten. Erdi Aroko zigiluei buruzko 
maleta behin eskatu zen, 78 ikaslerekin erabiltzeko.
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Gehien eskatu zuten bisita “Bisita orokorra / 6 
maisulan” (41 talde) izan zen. Horren antzetik 
“Isabel Baquedano, edertasunaz eta sakratuaz” 
erakusketa egon zen, 10 talderekin, eta “Bizit-
za hezurretan inprimatuta”, 8 talderekin. Askoz 
modu puntualagoan, artearen edo historiako aldi 
jakinei loturiko bisitak eskatu ziren (Historiaurrea 

- Erromanizazioa - Erdi Aroa), eta “Arte oro garai-
kidea da” programa, talde batekin. 

Bisitaldi berri bat eskaini zen, “Emakume sortuak 
/ Emakume sortzaileak” izenburupean, museoko 
boluntario kulturalen taldeko gida den Pilar Bo-
besen ideiatik abiatuta. 3 taldek eskatu zuten.

Eguberrietako, Aste Santuko eta udako oporraldie-
tarako haur lantegiak: 69 pertsonak eman zuten 
izena.

 - Aste Santuko “Santo Christo iberiarra. Koldo 
Chamorro” lantegia bertan behera utzi behar 
izan zen. 

 - Udako “Oihalekin eraikitzen” lantegia, Celia 
Eslavaren Develāre erakusketari buruzkoa. 45 
pertsonak eman zuten izena (edukiera bete zen).

 - Gabonetako lantegia, “Isabel Baquedano. Eder-
tasunaz eta sakratuaz”: 24 pertsonak eman zu-
ten izena (edukiera bete zen).

6.2 NAFARROAKO MUSEOA

IKASLEEI ZUZENDUTA EZ ZEUDEN BESTE JARDUERA BATZUK

Helduentzako bisitaldi gidatuak: 907 entzule.

Helduek egindako bisiten laburpena, talde motaren arabera:

TALDEEN BISITAK TALDE MOTAK TALDEAK PARTE-HARTZAILEAK

Helduak

Kolektiboak eta elkarteak 29 439

Kultura erakundeak 2 59

Senior unibertsitatea / Esperientzia gelak 5 117

Prestakuntza ez-arautua 9 116

Hizkuntzen Irakaskuntza 2 25

Desgaitasunen bat duten pertsonak 23 151

Agentziak eta hotelak 0 0

GUZTIRA 70 907
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IKERKETA PROGRAMA  

2020an, 69 ikertzaile, elkarte kultural eta edito-
rialen kontsultei eta irudi eskaerei erantzun zit-
zaien; gainera, funts museografikoetako 299 iru-
diren 47 eskabide izapidetu ziren.

LIBURUTEGI ESPEZIALIZATUA, FOTOTEKA ETA 
ARTISTA NAFARREN FUNTS DOKUMENTALA

Liburutegia kontsulta publikoak egiteko irekita 
egoten da ostegunetan, 10:00etatik 14:00etara. 
2020an, erabiltzaileak artatzeko protokolo oso 
bat prestatu eta gauzatu zen.

• Katalogora gehitutakoak:  169
• Bertaratutako erabiltzaileak: 27
• Maileguak eta kontsultak aretoan: 77
• Bulegoetako maileguak: 24
• Kontsultak Nafarroako Artisten Funtsean: 2
• Kontsultak fototekan: 21

Jarduerak:

• Argitalpen berrien hileroko buletinak.

ERAIKINA ETA INSTALAZIOAK

2020an, museoak instalazioak nabarmen hobetu 
ditu; laburtuta, hauek egin ditu:

AZTERKETA ETA PROIEKTUAK

 -  1.9 aretoan oztopo arkitektonikoak desagerra-
razteko proiektua idaztea.

 - Energia efizientziaren azterketa, Nafarroako Mu-
seoaren eraikinaren energia simulazioa eginez.

 - “Moneta Nafarroan” gaiari buruzko areto berriko 
testuen bitartekaritza eta idazketa proiektua. 

 - “Moneta Nafarroan” gaiaren inguruko 3.4 areto 
berriaren proiektu museografikoa idaztea. 

 - Irisgarritasun unibertsalaren auditoretza, ozto-
po arkitektonikoak desagerrarazteko eta “Mone-
ta Nafarroan” aretoaren aurkezpen museografi-
koa egiteko aipatutako proiektuetan.

OBRAK ETA INSTALAZIOAK

 - Nafarroako Museoko horma pinturen 1.9 aretoko 
oztopo arkitektonikoak desagerrarazteko obrak 
kontratatzea.  

 - Nafarroako Museoko Didaktika aretoan oztopo 
arkitektonikoak desagerrarazteko eta igogailua 

instalatzeko obrak kontratatzea. 
 - Areto nagusiko megafonia eta argiztapena ho-
betzea.

 - Altzarigintzako eta instalazioetako hobekuntzak 
lan artistikoen biltegietan.

 - Museoaren sarreran AED desfibriladore bat jart-
zea.

 - Seinaleztapena, pantailak, gelarentzako eus-
karriak eta COVID-19aren araudira moldatzeko 
beste gai batzuk. 

WEBGUNEA
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 2020

Erabiltzaileak 59.960

Orriak 64.762
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BISITAK ETA ERABILTZAILEAK

2020an, Nafarroako Museoaren zifra estatistikoak honako hauek izan ziren:  

Hau da bisitarien profila:

Zifra horrek beherakada nabarmena adierazten du 2019. urtearekiko, zehazki, % 65,66ko beherakada, Nafarroako gainerako museo ekipamenduetan izan 
denaren antzekoa, COVID-19aren inpaktuaren ondorioz.

Nafarroako Museoa Bisitariak, Guztira Bisitak Erabiltzaileak Guztira,
Bisitak + Erabiltzaileak

GUZTIRA 15.681 20.362 4.838 25.200

BISITEN PROFILA BISITAK, GUZTIRA

Helduak 4.827

18 urtetik beherakoak 496

65 urtetik goitikoak / erretiratuak 773

Gazte txartela / Ikasle txartela 351

Talde murritza 17

Ikasle taldea 4.557

Museoaren jarduerak 1.072

Erreserbadun taldea 984

BISITEN PROFILA BISITAK, GUZTIRA

Aldi baterako erakusketa, batera + banakako erakusketa 6.582

Erromesak 27

Gonbidatuak / Irakasleak 265

Familiarekin itzultzen direnak 305

Langabeak 47

ICOMeko kideak / Nafarroako Museoaren Adiskideak 20

Desgaitasunen bat duten pertsonak 39

BISITAK, GUZTIRA 20.362
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AURREKONTUA

Nafarroako Museoak 1.161.401,47 euroko aurre-
kontua izan du 2020an (langileria gastuak ken-
duta).
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BILDUMA

INBENTARIOA

Karlismoaren Museoko funtsak inbentariatzen ja-
rraitu da, bai bilduma iraunkorrekoak, bai gordai-
lutuak. 

2020ko abenduaren 31n, guztira 1.815 pieza 
zeuden inbentarioan, horietatik 1.277 bilduma 
iraunkorrekoak eta 538 gordailututako ondasu-
nen bildumakoak. 2020an 153 pieza gehiago (152 
bilduma iraunkorrekoak eta 1 gordailutua) inben-
tariatu ziren. 
 

PIEZA BERRIAK SARTZEA

Dohaintzan jasotakoak:

Pieza eta material dokumentalaren 8 dohaintza iza-
pidetu dira, guztiak Nafarroakoak, eta bat anonimoa.

Erosita:

2020an pieza hauek erosi ziren Karlismoko Mu-
seoaren bildumarako:

1. Rafael Giner Bartolíren 1933ko erromesaldi 
tradizionalistaren identitate zedula.

2. Marrazkia: Ikaztegietako zubiko errailetik ir-
tetea, karlistek 1873ko martxoaren 12an egin-
dakoa.

3. Ofizialen urrezko izarra.

4. Cisnerosko Ordenaren medaila.

5. Cisnerosko Ordenaren botoi zulorako medaila.

6. 1936ko uztailaren 18tik 1939ko apirilaren 1era 
bitartean izandako altxamendua eta garaipe-
na oroitzeko kobrezko domina. Julio Vicent eta 
F. Soriano Montagut.

7. Askapenaren Gerrako Boluntarioen eta Espai-
niako Batasunaren omenezko kobrezko domi-
na - 1936/7/18.

8. Gezi Berdeen Dibisioaren intsignia.

9. Gezi Berdeen Dibisioaren intsignia.

10. Oloroso Tradiciónalista jerez botila.

11. Requeté koñak botila.

12. Familiako argazkien albuma. XX. mendeko 
30. hamarkada.

13. 1961eko “Ella y los veteranos” filmaren pro-
mozio argazkia.

14. “Arren, ez bedi galdu euskera”, Jon Zabalegui-
ren margolana.

15. “Artzaya”, Jabi Landa Corte-ren margolana.

16. “Otros reinos de lo irreal”, Leire Urbeltzen 
margolana.

17. “Santa Cruz Apaiza”, J. Ángel Perotxena Mal-
mö-ren margolana.

18. “Style Wars”, Döner-en margolana.

6.3 KARLISMOAREN MUSEOA



MUSEOEN 
ZERBITZUA

19. “Castigo de género”, Leire Urbeltzen margo-
lana.

20. Valle Inclánen argazkiak dituzten 6 postal, Al-
fonsok eginak.

21. Sonaten DVDa, J. A. Bardem (1959).

22. Nuevo Mundo kazeta ilustratua (191-02-13).

23. La Esfera aldizkaria (1916-03-11).

24. Diario de Navarra egunkariaren alea (1928).

IRUDI DIGITALEN LAGAPENA

2020ko irailaren 16an Karlismoaren Museoko Ar-
gazki Digitalen Funtsari Juan José Juanmartinena 
Aldabaren irudi digital bat lagatzeko akta forma-
lizatu zen.

KONTSERBAZIOA

2020an 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.

ERAKUSKETAK 

JARDUKETAK ERAKUSKETA IRAUNKORREAN

Karlismoaren Museoko erakusketa iraunkorrean 
guztira 142 pieza museografiko, bi erreprodukzio 
eta sei faksimile daude ikusgai 2020ko abendua-
ren 31n.  

-  Gailu interaktiboak berritzea:
 2020an, aretoko hiru gailu interaktiboak berri-

tu dira, eleaniztasunera moldatzeko. Aurreko 
edukiak errespetatuz eta eduki berriak gehi-
tuz, hiru gailu interaktibo sortu dira, erabiltzai-
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leari kontsulta lau hizkuntzatan egiteko auke-
ra ematen diotenak: gaztelaniaz, euskaraz, 
frantsesez eta ingelesez. 

-  Gida elebidunak argitaratzea:
 Erakusketa iraunkorraren gidak ingelesez eta 

frantsesez argitaratu dira. 
 

ALDI BATERAKO ERAKUSKETAK

- “Agonia ala eraldaketa? Karlismoa Espainiako 
eleberrian (1876-1912)”. Komisarioa: Stephen 
Roberts (Nottinghamgo Unibertsitatea). 2019ko 
urriaren 31tik 2020ko ekainaren 21era.  

 Bisitari kopurua: 570.

-  “Geroa xuxurlatzen Karlismoaren Museoan”. 
Artistak berak, Saioa Olmok, komisariatutako 
soinu instalazio garaikidea. 2020ko maiatza-
ren 18tik azaroaren 11ra. Aurrez aurreko bisita-
rien kopurua: 140 bisitari

-  “Kausaren ahotsak: karlismoaren propagan-
da eta hedapena”. Komisarioa: Francisco Ja-
vier Caspístegui (Nafarroako Unibertsitatea). 
2020ko azaroaren 27tik 2021eko apirilaren 
11ra. Bisitari kopurua (2020ko abenduaren 
31ra arte): 234 bisita
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PROGRAMAZIO KULTURALA

BISITALDI GIDATUAK

Karlismoaren Museoak, 2020an, erakusketa 
iraunkorraren bisitaldi gidatuak eskaini zituen ur-
tarrila eta martxoa bitartean; programa hori eten 
egin zen Museoa itxi zenean, ekainaren 2ra arte, 
eta une horretatik aurrera berriro ekin zitzaion, 
nahiz eta edukiera mugatuarekin.

Guztira, 48 bisita programatu dira, eta guztira 271 
pertsona bertaratu dira. Horrek esan nahi du bisi-
tako 5,64 pertsona egon direla.

HITZALDIAK

-  Zenbait jarduera, “Agonia ala eraldaketa? 
Karlismoa Espainiako eleberrian (1876-1912)” 
erakusketaren harira.

“Agonia ala eraldaketa? Karlismoa Espainiako 
eleberrian (1876-1912)” erakusketari loturik, 
2020an aurrera jarraitu zen 2019an martxan jarri-
tako hitzaldi zikloarekin, nahiz eta, alarma egoera 
deklaratu ondotik eta COVID-19aren eboluzioaren 
aurrean hartutako neurrien ondorioz, hitzaldiak 
online formatuan eskaintzeko moldatu ziren.  

.  “Bakea, gerran: karlistak, euskaldunak eta 
intrahistoria”, Alcalá de Henaresko Unibert-

sitateko Espainiako Literaturako katedradun 
Jon Juaristiren kontura. 

.  “Karlismoa Pérez Galdósen Pasarte Nazio-
naletan: gaiak, pertsonaiak eta gai ideologi-
koak”, Nafarroako Unibertsitateko Filologia 
Departaentuko irakasle den Carlos Mataren 
eskutik. 

BOOKCROSSING-A

Online formatuko bookcrossing-a, Artium - Arte 
Garaikidearen Euskal Zentro-Museoarekin lan-
kidetzan: “Agonia ala eraldaketa? Karlismoa Es-
painiako eleberrian (1876-1912)” aldi baterako 
erakusketaren katalogoaren argitalpen digitala-
ren aurkezpena.

MUSEOEN NAZIOARTEKO EGUNA ETA 
EUROPAKO MUSEOEN GAUA 

Maiatzaren 18an ospatzen den Museoen Nazioar-
teko Egunaren eta Museoen Gauaren omenez, 
proiektu berri bat garatu zen Arte garaikidearen 
inguruko HAUSNARKETAK programan, Saioa 
Olmo artistaren eskutik eta “Geroa xuxurlatzen 
Karlismoaren Museoan” proposamenean oinarri-
tuta. Horretan, “xuxurlak” sortu ziren, bilduma eta 
Karlismoaren Museoko gaiak abiapuntu hartuta. 
Material horiek online zabaldu ziren museoaren 

webgunearen bidez eta artistaren beraren bidez.

Soinu instalazioa museoko patioan bisitatzen 
ahal zen ekaina eta urria bitartean. Irailaren 12an, 
xuxurlak sortzeko lantegi bat egin zen, Saioa Ol-
moren eskutik. 

ONDAREAREN EUROPAKO JARDUNALDIAK

Irailaren 26an, Ondarearen Europako Jardunal-
dien 2020ko edizioaren esparruan, eta Ondare 
Historikoaren Zerbitzuarekin lankidetzan, Karlis-
moaren Museoaren egoitza den Gobernadorearen 
jauregiaren bisita gidatua antolatu zen, “Echa-
varri Jauregia, Karlismoaren Museoaren egoitza: 
arkitektura eta heraldika” izenburupean, Mikel 
Ramos historialari eta arkeologoaren eskutik. 14 
parte-hartzaile egon ziren jardueran.

KARLISMOAREN MUSEOAREN 10.   
URTEURRENA 

Karlismoaren Museoaren 10. urteurrena ospat-
zeko (2010-2020), zenbait jarduera programatu 
ziren urriaren 2an, 3an eta 8an, Karlismoaren Mu-
seoaren eta Cinèmathequé de Toulouse-en arteko 
lankidetza proiektuaren inguruan; hain zuzen ere, 
bi erakundeek Pour Don Carlos filma berreskuratu 
dute (Musidora, 1921). 
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Honako jarduera hauek egin ziren: 

 - Urriak 2: Museoaren iparraldeko fatxadako map-
ping-a, Ángel Sandimas artistaren eskutik.

 - Urriak 3: Pour Don Carlos (Musidora, 1921) filma-
ren proiekzioa, Lizarrako Los Llanos zinemetan. 

 - Urriak 8: “Trantsizioko zinemagileak. Hausturen 
aitzindariak”.

 - Hitzaldia, María Castejón Leorzaren eskutik. His-
torian doktorea, irakaslea, idazlea eta zinema 
kritikaria.

 

BISITA, GENERO IKUSPEGITIK

Lizarrako Udaleko Berdintasun Alorrarekin lan-
kidetzan, Karlismoaren Museoko Dokumentazio 
Zentroak erakusketa iraunkorraren bisita gidatua-
ren proiektu bat egin du, “Emakumea eta karlis-
moa” izenburupean, genero ikuspegiaren irizpide 
eta ikuspuntuarekin. Bisita urriaren 8an egin zen, 
17:30ean, eta 11 pertsona bertaratu ziren, guztira. 

PROGRAMA DIDAKTIKOAK    

BISITAK ETA LANTEGI DIDAKTIKOAK

Karlismoaren Museoak 2020an erakusketa 
iraunkorrerako bisitaldi gidatuz eta lantegiz osa-
tutako programa didaktiko bat eskaini zien ikas-
tetxeei. Hala ere, alarma egoera deklaratzearen, 
itxialdiaren eta COVID-19aren bilakaeraren on-
dorioz hartutako neurriek mugatu egin dituzte 
hauen moduko jarduerak; izan ere, 2020an ez da 
halakorik egin, ikastetxeek ez dituztelako eskatu.

IKERKETA PROGRAMA ETA ARGITALPENAK

ARGITALPENAK

-  Aldi baterako erakusketen katalogoak:
  “Agonia ala eraldaketa? Karlismoa Espainiako 

eleberrian (1876-1912)” aldi baterako erakuske-
taren katalogoa. Stephen Robertsen testuak. 
174 orrialde. Diseinua: Ken. Inprimatzea: Grá-
ficas Ulzama. Argitaraldia: 500 ale. Salmenta 
prezioa: 12 euro.

-  Karlismoari buruzko ikerketaren seriea:
 Karlismoari buruzko ikerketaren seriearen bos-

garren alearen argitalpena. Izenburua: Karlis-
moaren gainbehera. Egilea: Jeremy McClancy. 
467 orrialde. Diseinua: Ken. Inprimatzea: Grá-
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ficas Castuera. Argitaraldia: 300 ale. Salmenta 
prezioa: 12 euro. 

-  Haurrentzako liburu ilustratuen seriea:
 Haurrei zuzendutako serie berri baten lehen 

joko-liburuaren argitalpena (6-10 urte). Silvia 
Lizarragaren testuekin eta Roland Deaconuren 
marrazkiekin. On Karlosen Toisoiaren ebas-
ketaren istorioan oinarrituta. Gaztelaniazko 
eta euskarazko edizioa. Argitaraldia: 750 ale; 
horietatik, 213 ale dohainik banatu dira Na-
farroako ikastetxeetan. Salmenta prezioa: 12 
euro.

 Gainera, 10. urteurrena oroitzeko hiru orri-mar-
katzaile editatzen dira. Argitaraldia: 6.000 uni-
tate. Ilustratzailea: Roland Deaconu.

DOKUMENTAZIO ZENTROA ETA LIBURUTEGI 
ESPEZIALIZATUA

LIBURUTEGI ESPEZIALIZATUA

2020an, Nafarroako Liburutegien Sarearen kata-
logoaren bidez, Karlismoaren Museoaren liburu-
tegi espezializatuan (Absysnet) eskuragarri jarri 
ziren 211 liburu. Atari horren bidez 2.477 ale kata-
logatu ziren funtsen bilduman.

Karlismoaren Museoko Dokumentazio Zentroko 
Liburutegiak 202 liburu, 8 aldizkari, 1 DVD, 1 ma-
hai joko eta 8 postal erosi ditu. Funts berri horiek 
bide hauetatik iritsi dira:

Erosketak: 35 liburu eta 3 aldizkari.

Dohaintza:

 -  163 dohaintza (liburu bat).
 - 165 dohaintza (29 liburu).
 - 167 dohaintza (70 liburu).
 - 168 dohaintza (13 liburu).

Nafarroako Gobernuaren Argitalpen Funtsa:
(3 liburu).

Argitalpen trukea:
 - Zaragozako Unibertsitatea (2 liburu).
 - Centre d´Estudis de la Ribera d´Ebre (liburu bat).
 - Universidad Pontificia de Comillas (liburu bat).
 - Castellóko Udal Artxiboa (9 liburu eta 3 aldizka-
ri).

 - Consell Cultural de les Valls d´Aneu (aldizkari 
bat).

Erakundeen opariak:
 - Larramendi Fundazioa (liburu bat)
 - Gernikako Bakearen Museoa Fundazioa
 - Vianako Liburutegi Publikoa (liburu bat)
 - Morellako Udala (liburu bat)
 - Utielgo Udala (liburu bat)
 - Lizarrako Udala (3 liburu)
 - Kantabriako Unibertsitatea (liburu bat)
 - Nafarroako Museoko liburutegia (17 liburu)
 - Nafarroako Unibertsitate Publikoa (liburu bat)
 - Accademia María Luisa di Borbone (liburu bat)
 - Anoaingo Udala (liburu bat)
 - Joaquín del Valle-Inclán Alsina (liburu bat)
 - Ana Ibarrola (2 liburu)
 - Museo Zumalakarregi Museoa (8 postal)
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Honako hauen opariak:

 - Egilea (liburu bat eta DVD bat)

DOKUMENTUEN FUNTSA

Honako hauek dira 2020an 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.
 - Liburutegiko beste ekintza batzuk.

 - Dokumentazio Zentroaren difusio ekintzak.

Erosketen erregistroa:

Karlismoaren Museoaren erregistro eta inbenta-
rio liburuan bildumara gehitutakoak izapidetzea, 
erregistratzea eta deskribatzea.

Bulegoko Artxiboko dokumentuen inbentarioa egi-
tea:

Proiektua 2015ean hasi zen, sailkapen taula bat 
sortuta bulegoko artxiborako, eta sistematikoki 
inbentariatu zen museoak sortutako dokumenta-
zioa. Egun, bulegoko artxiboak 87 kaxa normali-
zatu, formatu berezi bat eta inbentariatutako 245 
CD dauzka. 

Artxibo Historikoan dokumentazio fisikoa jartzea:

Azken urtean, hiru funts dokumental garrantzitsu 
jaso dira: Ignacio María Plazaola, Esteban Larrión 
eta Juan José Juanmartiñena Aldaba. Lehen biak 
instalatu dira, eta oraindik ez da jarri Juan José 
Juanmartiñena Albadaren funtsa. Hortaz, eta ja-
sotako dokumentazioaren bolumena kontuan har-
tuta, Museora 2020. urtean iritsi den dokumenta-
zioaren % 50a instalatzeke dago.

Karlismoaren Museoko Artxibo Historikoko doku-
mentazioaren inbentarioa eta katalogazioa egitea

 · Inbentariatuta

Gutxi gorabehera, 2020ko abenduaren 31n, Mu-
seoaren Dokumentu Funts Historikoak 13.000 
dokumentu dituela kalkulatzen da. Inbentariatze-
ke dago Juan José Juanmartiñena Aldabaren funt-
sa, museora 2020ko irailean iritsi zena.

· 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; jarraitu egin da funtsak 
katalogatzeko prozesuarekin.

2020an, Nafarroako Liburutegiak atxikitako doku-
mentazioa (IA 003) Archidoc web aplikazio be-
rrian katalogatzen hasi da. Guztira, argazki eta 
postalen 94 deskribapen fitxa sortu dira. Baliozko-
tu egin behar da eta publikoarentzako eskuragarri 
jarriko da Nafarroako Gobernuaren Artxibo Irekia-
ren bidez.
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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: 119
Aurten berrikusitako erakundeak: 1 DOKUKLIK. 
Conde de Arbelaiz funtsa.

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:

6.3 KARLISMOAREN MUSEOA

Formatua 2020an aurkitua Eskura dauden iturriak guztira Modu digitalean 
kontsultatzen ahal dira

Aldizkarietako artikuluak 302 2.857 1.881

Liburu digitalizatuak 25 2.337 2.337

Liburuen separatak 218 704 162

Doktorego tesiak 30 158 51

Ikerketa edo master lanak 17 27 21

Agiriak 777 104 + 777
Olazbal eta Apalategui funtsa 881

Partiturak / Letrak (musika) 0 6 6

Hemeroteka (argitalpenak) 5 164 164

Prentsa satirikoa (aleak) 0 44 44

Aldizkariak 64 798 798

Ikus-entzunezkoak 2 29 29
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Kontsultagileentzako – ikerlarientzako arreta

2020an kontsulta hauei erantzun zaie:

Irudiei buruzko eskubideak lagatzeko eskaerei 
erantzutea

2020. urtean 5 eskabide egin eta formalizatu dira.

Dokumentu funtsak eta funts bibliografikoak digi-
talizatzea

2020an zehar, Esteban Larrión funts dokumenta-
la digitalizatu da, 3.000 dokumentuz baino gehia-
goz eta tamaina txikiko dokumentuen hiru insta-
lazio unitatez (PTA 001, 002, 004; horietan 553 

dokumentu daude) osatua.

Dokumentazio Zentroa zabaltzeko jarduerak pres-
tatzea

COVID-19aren pandemiak eragindako ohiz 
kanpoko egoera dela eta, Karlismoaren Museoko 
Dokumentazio Zentroak moldatu egin zuen 
2020/04/23ko Liburuaren Nazioarteko Eguna 
zabaltzeko proposamena. Museoko liburutegiak 
Bookcrossing jardueran parte hartu zuen, Artiu-
mekin (Arte Garaikidearen Euskal Zentro-Museoa) 
lankidetzan, online formatuan, katalogoaren argi-
talpen digitala aurkeztuta:

“Agonia ala eraldaketa? Karlismoa Espainiako li-
teraturan. 1876-1912”.

Biblioteka katalogatzea

Titulu editorial berriak katalogatzeko, Exlibris 
enpresaren lankidetza izan da.

Liburutegiko beste ekintza batzuk

Halaber, ikerketa serieko katalogo eta argitalpen 
guztiak dagozkien Absysnet fitxa kalkografikoekin 

lotu dira, online kontsultatzea errazteko.

Berritasunen buletinak sortu dira urtarrilean, ot-
sailean, maiatzean, ekainean, uztailean, abuz-
tuan, irailean, urrian eta azaroan, eta horiek Mu-
seoko mailing-aren bitartez informazioa jasotzean 
interesa duten pertsonei bidali zaizkie. 

Dokumentazio Zentroaren difusio ekintzak

Karlismoaren Museoko Dokumentazio Zentroari 
buruzko azalpen liburuxka bat editatu da, horren 
funtzio, helburu eta lanekin, baita dohaintzeta-
rako eta funtsak gordailutzeko jarraitu beharreko 
prozedurarekin ere.  
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TIPOLOGIA ERABILTZAILEAK

Presenciales 26

Telefónicas 11

Email 32

Institucionales 3

GUZTIRA 72
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DIFUSIO PLANA ETA ONLINE EDUKIAK

DIFUSIO ETA KOMUNIKAZIO KANPAINAK

Karlismoaren Museoak, 2020an, bere eduki eta 
jarduerak ezagutarazi eta jakinarazteko zenbait 
jarduketa gauzatu ditu.

 - Karlismoaren Museoko gidak ingelesez eta frant-
sesez zabaldu dira Turismo Bulegoan.

 - Komunikazio kanpaina eremuko aldizkarietan: 
Calle Mayor eta Auzolan (Estellerriko eta Izarbei-
barko edizioak).

 - Museoko eduki eta jardueren aldizkako iragar-
kiak hedabideetan (prentsa eta irratia).

 - Karlismoaren Museoaren webgunearen bidezko 
difusio eta komunikazioa, eta newsletterrak bi-

daltzea.
 - Cultura Navarra (Vianako Printzea Erakundea – 
Kultura Zuzendaritza Nagusia) webgunearen bi-
dezko difusio eta komunikazioa.

 - Mailing kanpainak Karlismoaren Museoko kon-
taktuei. 

 - Posta elektroniko bidezko kontaktuak   
(museo.carlismo@navarra.es).

 - Aurrez aurreko eskabidea, Museoko harrera ge-
lan eskuragarri dauden formularioen bidez.

 - Informazio kanpaina puntualak, efemerideak eta 
jarduera zehatzen ondorioz: eskaintza didakti-
koa, bisita gidatuen eta lantegien programa, eta 
abar.

 - Karlismoaren Museoaren 10. urteurreneko  
kanpaina.

Informazio kanpaina guztiak Nafarroan euskara-
ren erabilerari buruzko indarreko araudiaren ara-
bera egiten dira.

Karlismoaren Museoko webgunea

Karlismoaren Museoak webgunea du   
–www.museodelcarlismo.navarra.es– eta, horren 
bitartez, jarduerak ezagutarazten dira eta interes-
dunen eskura jartzen da Museoan egindako guz-
tia, 2010ean sortu zenetik.

2020an, honako informazio hau jarri da webgu-
nean, euskaraz eta gaztelaniaz:

 - Antolatutako aldi baterako erakusketak.
 - Erakusketa iraunkorrerako programatutako bisi-
ta gidatuen egutegia.

 - Eskaintza didaktikoa.
 - Hitzaldi zikloak.
 - Museoen Nazioarteko Eguna eta Europako Mu-
seoen Gaua.

Halaber, Karlismoaren Museoan eskainitako hitzaldiei 
buruzko online baliabideak eguneratu dira. 

6.3 KARLISMOAREN MUSEOA

WEBGUNEA

Honako bisita hauek izan ditu 2020an Karlismoaren Museoaren webguneak, Google Analytics-en ara-
bera:

ADIERAZLEAK 2016 2017 2018 2019 2020

Ikustaldi bakarreko 
orrialde kopurua 6.706 7.133 9.274 7.199 9.069

Orrietara egindako
bisita kopurua 9.807 10.364 12.940 10.274 12.894
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Cultura Navarra

2020. urtean zehar, Karlismoaren Museoak bere 
jarduerak Vianako Printzea Erakundea – Kultura 
Zuzendaritza Nagusiaren mendeko Cultura Nava-
rra webgunean zabaldu ditu, kultur agendaren eta 
webgune horretako berrien bitartez.

Karlismoaren Museoa ixtearen eta sartzeko mugak 
ezartzearen ondorioz, Cultura Navarra webgunea-
ren Youtubeko kanalean, interesa duten pertsonen 
eskura jarri dira Karlismoaren Museoko hitzaldiak 
eta proiektuak online egiteko baliabideak. 

Karlismoaren Museoa hedabideen bitartez ezaguta-
raztea 

Karlismoaren Museoak prentsa oharren bidez eza-
gutarazi ditu jarduerak 2020an, Kultura eta Kirol 
Departamentuaren Kabinetearen bidez. 

Halaber, jarduerak prentsa idatziaren zenbait titu-
luren bitartez ezagutarazi dira (Diario de Navarra 
eta Diario de Noticias), baita irratian ere. 

Halaber, 2020an zehar, Karlismoaren Museoak 
bere programazioa ezagutarazteko kanpaina bat 
garatu du Calle Mayor eta Auzolan aldizkarietan 
(Estellerriko eta Izarbeibarko edizioak).

LIZARRAKO MERKATARIEN, OSTALARITZA-
REN ETA ZERBITZUEN ELKARTEA

2020an zehar, Karlismoaren Museoan programa-
tutako jarduerak Lizarrako Merkatari, Ostalari eta 
Zerbitzuen Elkartearen kultura agendan iragarri zi-
ren (https://www.estellaciudadcomercial.es).

Webgunearen bidezko difusioa hobetzeko programa 
(COVID-19)

Pandemian zehar eduki kulturalak areagotze alde-
ra, erabiltzaileen etxera hurbiltzeko, webgunera igo 
ziren honako eduki hauek, zenbait plataformaren 
bidez:

YOUTUBE

2020ko martxoa eta maiatza bitartean, 19 bideo 
igo ziren: 11 hitzaldi, 2 lantegi eta aldi baterako 6 
erakusketa.

Ekainean, itxialdi zorrotzaren aldia igaro ondotik, 
6 bideo igo ziren: aldi baterako 4 erakusketa eta 2 
hitzaldi. 

Abuztuan, 3 bideo, “Hausnarketak: geroari xuxur-
latzen” programari dagozkionak.

Urrian, 10. urteurrenarekin batera, ekitaldiei 
buruzko 3 bideo. 

Karlismoaren Museoak online sortu eta zabaldu-
tako eduki horiek, 2020an, 5.891 bistaratze izan di-
tuzte Kultura Zuzendaritza Nagusiaren Youtubeko 
kanalaren bidez.

ISSUU

2020ko otsaila eta maiatza bitartean, dohainik 
irakurtzeko eskuragarri jarri ziren honako material 
hauek:

-  Museoko gidak eta informazio orriak (6):
·  CARLISM MUSEUM Information for the visitor / 

MUSÈE DU CARLISME Information pour le visi-
teur.

·  MUSEO DEL CARLISMO Información para el 
visitante / KARLISMOAREN MUSEOA Bisitaria-
rentzako informazioa.

·  Karlismoaren Museoko Dokumentazio Zentroa.
·  Musée du Carlisme (Guide).
·  CARLISM MUSEUM (Guide).

- Ikerketa serieko liburuak (4):
·  Una mirada íntima al día a día del pretendiente 

carlista.
·  La Montaña Sagrada.
·  El carlista en las Cortes.
·  Entre la boina roja y la camisa azul.

-  Erakusketetako katalogoak (1):
·   Agonia ala eraldaketa? Karlismoa Espainiako 

eleberrian (1876-1912).
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Online jokoa

Toisoiaren ebasketa. Museoan 2018an jokatzen 
ahal zen escape room proiektutik abiatuta, onli-
ne joko bat diseinatu da, Karlismoaren Museoaren 
webgunetik doan eskuratzen ahal dena. Jokoa 
abenduaren 29tik aurrera jarri zen interesa zuten 
pertsonen eskura. Abenduaren 31 arte, 11 joko es-
katu ziren. 

BISITARIAK ETA ERABILTZAILEAK

BISITARIAK

6.3 KARLISMOAREN MUSEOA

HIRUHILEKOA BISITA KOP. %

1 999 39,04%

2 136 5,31%

3 821 32,08%

4 603 23,56%

GUZTIRA 2.559 100%

Karlismoaren Museoak 2.559 bisita izan ditu 2020an; hau da, 2019an baino % 68,94 gutxiago.

Hiruhilekoei begiratuz gero, datuak honako hauek izan dira:

Karlismoaren Museoaren bisitarien guztizkotik, % 
63,11 erakusketa iraunkorreko bisitei dagokie eta 
% 36,89, berriz, aldi baterako erakusketei. 

ERABILTZAILEAK

2020an, aurrez aurreko 300 erabiltzaile zenbatu 
ziren. 

AURREKONTUA

2020ko museoko gastuen aurrekontua 
408.994,43 eurokoa izan da, plantillako langileak 
barne hartu gabe.
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BILDUMA

INBENTARIOA

Museo Etnologikoaren bilduman, 2020ko aben-
duaren 31n, 16.340 pieza zeuden inbentariatuta.

PIEZA ETA FUNTS BERRIAK

 - Victor Eusak diseinatutako kapera baten do-
haintza.

 - Interes etnografikoa duten zortzi pieza erostea.

Herritarrei aholkularitza ematen jarraitu zitzaien 
zenbait material etnografikoren balioari eta inte-
resari buruz, eta Irurtzungo irin fabrika zaharraren 
bisita nabarmendu zen.

BESTE ERAKUNDEEI EGINDAKO MAILEGUAK

 - Herri erlijiositateko 2 pieza, aldi baterako “Ma-
leficium. Nafarroa eta sorgin ehiza (XIV-XVII. 
mendeak)” erakusketarako, Nafarroako Errege 
Artxibo Nagusiko “Antso Jakituna” erakuske-
ta-aretoan (2020ko uztailetik 2021eko urtarrilera).

 - 30 pieza Karlismoaren Museoan 2019 amaieratik 
2020ko ekainera egin zen “Agonia ala eraldake-
ta? Karlismoa Espainiako eleberrian (1876-1912)” 
erakusketarako.

 - 6 pieza, “Kausaren ahotsak: karlismoaren pro-
paganda eta hedapena” erakusketarako (2020-
2021). 2020ko azarotik 2021eko apirila bitartean 
erakutsi zen.

 - Zenbait gurutze eta erlazionatutako beste pie-
za batzuk Nafarroako Museoan egindako “Kol-
do Chamorro. Santo Christo iberiarra” (2020) 
erakusketarako.

KONTSERBAZIOA

Museo Etnologikoko bildumaren prebentzio kont-
serbaziorako eta zaharberritzeko lanak Erregis-
troaren, Ondasun Higigarrien eta Arkeologiaren 
Ataleko taldeari daude esleituta. Aurten lan hauek 
egin dira:

 - Prebentzio kontserbaziorako protokoloa, Erre-
gistroaren, Ondasun Higigarrien eta Arkeologia-
ren Atalak kudeatuta.

 - Fagoaga funtseko ehunak finkatu eta zaharbe-
rritzea.

 - Erakusketetarako maileguan utzitako piezak 
garbitu eta zaharberritzea.

IKERKETA PROGRAMA ETA ARGITALPENAK

EGINDAKO PROIEKTUAK

 - Bi dokumental etnografikoren grabazioa: “José 
Antonio Eslava, artista del grabado” (ekaina) eta 
“La cañada de los roncaleses. Diario de un viaje 
a Las Bardenas” (iraila).

 - Zenbait udalerritan 2019an ekoitzitako “Barran-
queadores y cablistas del Irati” dokumentala 
proiektatzea.

ABIAN JARRITAKO PROIEKTUAK

 - “Reconstrucción de un tejado de tablilla” eta 
“Contrabando y evasión” dokumentalen graba-
zioa.
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 - Besteak beste, NASUVINSAk sustatutako Pla-
zaolari buruzko Trail Grazers Bid proiektuaren 
laguntza teknikoa.

 - Museo Etnologikoko piezak 3D formatuan digi-

talizatzeko proiektua.

LIBURUTEGI ESPEZIALIZATUA

FUNTS EDITORIALAK AREAGOTZEA

2020an liburutegiko katalogoan gehitutakoak: 
136 dokumentu

Liburuak: 103
Liburuxkak: 7
DVDak: 1
Aldizkariak: 22
Eskuizkribuak: 3

Horiekin 6.032 materialek osatzen dute gaur 
egun Museo Etnologikoko liburutegi espezializa-
tua, Nafarroako Liburutegi Publikoen Sarearen 
Katalogoaren bidez eskuragarri dagoena, euskarri 
hauetan:  

Aldizkariak: 227
Beste material batzuk: 266
Bideoak: 176

CDak: 103  
CD-ROMak: 46 
Disketeak: 1
Diskoak: 5 
DVDak: 215  

DVD-Rom: 4 
Eskuizkribuak: 15
Kartelak: 2 
Kaseteak: 9  
Liburuak: 4.953
Mapak: 1
Multimedia: 1
Partiturak: 3
Postalak: 5

FUNTS ZAHARRA ETA HISTORIKOA

Liburutegiak Nafarroako ondare bibliografikoko 
datu basea elikatzen jarraitzen du. Aurten 28 ale 
gehitu ditu 23 titulutan.

ERABILTZAILEENTZAKO ARRETA ZERBITZUA

 - Aurrez aurreko kontsultak: ikerlarien 3 bisitari 
erantzun zaie. 

 - Online kontsultak: hiru izan dira. 
 - Liburutegien arteko mailegua: 2020an ez da es-
karirik egon. 
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JARDUERAK   

 - Bookcrossing-a: 2020ko edizio digitalean par-
te hartu zuen museoak, eta Nafarroako museo 
etnologikoak berak 2002an prestatutako doku-
mentalak igo zituen sarera.

 - “Tu cultura te acompaña / Zure kulturak la-
guntzen zaitu” kanpaina: itxialdiaren garaian 
eta udara arte, dokumental etnografikoak es-
kuragarri jarri ziren Vimeoko kanal baten bidez. 
Kanpaina horrek 5.629 erreprodukzio izan ditu.

 - Berrien buletina: buletin bat egin da. 
 - Irakurketa gidak: aurten bi egin dira, bai espart-
zuari buruzkoa eta, beste bat, almadiei eta en-
borrak errekatzeari buruz.

WEBGUNEA

Museo Etnologikoaren webguneak honako kontsulta datu hauek jaso ditu:

Bisitak: 2.959
Ikusitako orriak: 2.140

1. taula. Museo Etnologikoaren webguneak izandako bisiten erkaketa 2016-2020. Datuak eta grafikoa:

BISITARIAK ETA ERABILTZAILEAK

Guztira, 34 pertsonak bisitatu zituzten 2020an 
Museoko instalazioak, Ondarearen Europako Jar-
dunaldiak (irailaren 25a eta 27a) eta Abenduko 
Zubiak zirela-eta egindako bisita gidatuen bi 
kanpainetan. Bisita gidatu horietan izan direnen 
kopurua baxuagoa izan da aurreko urtekoa baino. 
Kontuan hartu behar da osasun larrialdiko egoera 
bereziak eragotzi egin zuela Museoen Nazioarte-
ko Eguna ospatzea eta bisita gidatuen edukierak 
murriztea ekarri zuela.

AURREKONTUA

Museo Etnologikoaren aurrekontua 2020an 
283.577,09 euro izan da, plantillako langileen sol-
datak barne hartu gabe.

 2016 2017 2018 2019 2020
Aurreko 

urtearekiko
aldea

%

Bisitak 4.353 3.623 2.294 2.341 2.959 819 +27,68%

Orriak 2.940 2.387 1.649  1.631 2.140 509 +23,78%
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Iratxeko monasterioak 8.207 bisitari izan ditu 
2020an. Horrek esan nahi du aurreko urtean baino 
askoz ere gutxiago izan direla (-11.750). Datu hori, 
hain zuzen, urte hasieran eta martxotik maiatzera 
bitarteko berrogeialdian bisita publikoak ixtearen 

ondorio da, baita osasun larrialdiaren ondorioz 
ondoren izan ziren mugikortasun mugen ondorio ere.

ATRES MEDIA produkzio etxeak “El internado” te-
lesaileko denboraldi berria Iratxeko monasterioan 

grabatu zuen.

Udako hilabeteetan, monasterioa izan zen Kul-
tura Zuzendaritza Nagusiaren “Kultura arnastu” 
programako ekitaldien kokalekuetako bat.
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Elizaren bisitaldi publikoa Lizarrako Done Jakue 
Bidearen Lagunen Elkartearekin egindako hitzar-
menaren bidez kudeatzen da. Osasun egoeraren 
ondorioz, eraikinak ez zituen ateak ireki 2020an. 
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NAFARROAKO MUSEOEN ETA BILDUMA 
MUSEOGRAFIKO IRAUNKORREN 
ERREGISTROA

2020an, 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. 

2020an, Museoen Zerbitzuaren aurrekontuetan bi 
partida izendun gehiago sartu ziren, Erregistroan 
integratuta ez zeuden erakusketa iraunkorren bi 
proiektutarako.

Museoen eta bilduma museografiko iraunkorren 
10/2009 Foru Legeak ezarritako baldintzak be-
tetzen ez dituen museo sektoreari euskarri eko-
nomikoa emate aldera, Zerbitzuak partida izen-
dun bat du Museoen, Bildumen eta beste Ondare 

Ekipamendu batzuen Kudeatzaileen Ondarezain 
Elkarterako.

· Museoen Kudeatzaile Elkartearentzako dirula-
guntza.

Hauek dira 2020an Nafarroako Aurrekontu 
Orokorretan partida izendunak izan dituzten eki-
pamenduak:

· Museoak (3). Jorge Oteiza Fundazio Museoa 
(Altzuza), Gustavo de Maeztu Museoa (Lizarra) 
eta Arte Modernoaren Muñoz Sola Museoa (Tu-
tera).

· Bilduma museografiko iraunkorrak (2). Julián 
Gayarre Museo Etxea (Erronkari) eta Henri Le-
naerts Zentroa (Irurre)

·  Erregistroan integratuta ez dauden beste 
zentro batzuk (2). Amaiur Arkeologia Zentroa 
eta Berako Udaleko Ondare Baliabideen Zen-
troa.
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HITZARMENAREN IZENA PARTIDAREN ZUZKIDURA ESLEITUTAKO ZENBATEKOA

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 €

Henri Lenaerts fundazioa 
Harrera espazioa egokitzeko obrak egiteko hitzarmena 40.000 € 40.000 €

Gaztelu sozietatea
Amaiur Arkeologia Zentroaren proiektu museologikoa idazteko hitzarmena 75.000 € 75.000 €

Berako Udala
Ondare Baliabideen Zentroa egiteko hitzarmena 65.000 € No firmado

Ondarezain
Museoen Kudeatzaile Elkartearentzako dirulaguntza 6.000 € 6.000 €

HITZARMENEN ZENBATEKOA, GUZTIRA 1.194.000 € 1.129.000 €

Berako Udalarekin ez zen hitzarmena formalizatu, arrazoi juridikoak zirela medio. 
Museoen Zerbitzuak hitzarmenen partidetako aurrekontuetako zenbatekoaren % 94,56 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 Aurrekontu 
Orokorretan partida izendunik ez dutenean.

2020an bederatzi museo eta bilduma museogra-
fiko iraunkorrek jaso dituzte laguntzak:

 -  Museoak (4): Gustavo de Maeztu Mu-
seoa eta Arte Modernoko Muñoz Sola Museoa 
(bakarrik inbertsioetarako laguntzak jaso dituz-
te, funtzionamendurako eta jarduerarako hitzar-
menak zituztelako), Tuterako Museoa eta Nafa-
rroako Unibertsitateko Museoa.

 -  Bilduma museografiko iraunkorrak (5): 
Tulebrasko Monasterioko Museoa, Zubietako 
Errota Ekomuseoa, Las Eretasko Museoa eta Az-
tarnategi Arkeologikoa (Berbintzana), Henri Le-
naerts Zentroa (Irurre) eta Iruñeko Erresumaren 
Museo Etnografikoa (Arteta).

COVID-19ak eragindako pandemia egoerak bal-
dintzatu egin du ekipamendu guztiak, 2020an, 
difusio jarduerak eta jarduketak egiteko deialdira 
edo inbertsioen deialdira aurkeztu ahal izatea. 
Alarma egoeraren ondorioz, 2020ko bigarren hi-
ruhilekoan jendaurreko erakusketa zentroak ix-
tea, mugikortasun mugak, edukiera mugak eta 
langileriaren egoera heterogeneoa (aldi baterako 
enplegu-erregulazioko espedienteak eta abar), 
edota hurbileko etorkizunaren aurreko ziurgabe-
tasuna, daude sektoreak zailtasunak izatearen 
arrazoien artean. 

Deialdien guztizkoan, 19.615 euro geratu dira 
emateke (% 14,5), eta gehien eragindako arloa jar-
duerena izan da, lehen azaldutako arrazoiengatik. 
Horrez gain, laguntzak emandako zenbatekoaren 
azpitik ordaindu dira, eta 8.347,88 euro eman 
gabe utzi dira, hau da, esleitutako zenbatekoaren 
% 5,38.
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DEIALDIAREN IZENA AURREKONTU-ZUZKIDURA EMANDAKO DIRU KOPURUA ORDAINDUTAKO DIRU KOPURUA

Museo eta Bilduma Museografiko Iraunkorren funtzionamendurako 
laguntzak 75.000,00 € 74.999,99 € 68.524,09 €

Museoen eta bilduma museografiko iraunkorren zabalkunderako 
jarduera eta jarduketetarako laguntzak 30.000,00 € 15.124,72 € 13.331,99 €

Museo eta Bilduma Museografiko Iraunkorren inbertsiorako laguntzak 50.000,00 € 45.260,62 € 45.181,37 €

DEIALDIEN ZENBATEKOA, GUZTIRA 155.000,00 € 135.385,33 € 127.037,45 €
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EKIPAMENDU 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 € 10.000,00 € 35.000,00 €

Arte Modernoko Muñoz Sola Museoa 25.000,00 € 9.150,77 € 34.150,77 €

Tuterako Museoa 11.523,64 € 3.006,85 € 1.434,58 € 15.965,07 €

Nafarroako Unibertsitatea Museoa 10.125,57 € 10.000,00 €

GUZTIRA 956.649,21 € 3.006,85 € 58.585,35€ 1.045.241,91€

BILDUMA MUSEOGRAFIKO IRAUNKORRAK

Tulebrasko Monasterioko Museoa 9.968,18 € 9.968,18 €

Julian Gaiarre Museo etxea 25.000,00 € 20.000,00 € 45.000,00 €

Zubietako Errota Ekomuseoa 10.216,19 € 701,78 € 10.917,97 €

Las Eretasko Museoa eta Aztarnategi Arkeologikoa (Berbintzana) 10.335,42 € 2.052,65 € 9.615,62 € 22.003,69 €

Henri Lenaerts Zentroa (Irurre) 5.197,70 € 5.477,39 € 10.675,09 €

Iruñeko Erresumaren Museo Etnografikoa (Arteta) 11.157,39 € 2.795,10 € 4.278,62 € 18.231,11 €

GUZTIRA 71.874,88 € 10.325,14€ 34.596,02 € 116.796,04 €

Emandako laguntzak, ekipamendu eta laguntza motaren arabera:

Emandako laguntzen zenbateko osoa, hitzarmenekoak eta konkurrentziakoak kontuan hartuta, 1.162.037,95 eurokoa izan da.
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BISITARIEN DATUAK

Nafarroako hamahiru museo-ekipamendu onartuetan 53.018 pertsona egon ziren, eta 89.085 bisita egin zituzten erakusketa iraunkorretan eta / edo aldi ba-
terako erakusketetan. Gainera, 25.759 erabiltzailek parte hartu zuten 2020an zentroek hedapena gauzatzeko programatutako jardueretan eta jarduketetan.

6.7 NAFARROAKO MUSEOAK ETA BILDUMA MUSEOGRAFIKO IRAUNKORRAK 

ERAKUNDEA

ORDUTEGIA TARIFA BISITA MOTA JARDUERA-MOTA BIZILEKUA (BISITARIENA)

BISITARIEN 

KOPURUA
Goizez Arrat-

saldez Arrunta Murriztua Doakoa Ba-
nakakoa

Eskolako 
taldea

Bestelako 
taldea Bisitaria Erabilt-

zailea Nafarroa

Beste 
autonomia 

erkidego 
batzuk

Europa Gaine-
rakoa

MN 15157 4655 1208 373 18231 14521 4411 880 19812 4870 14602 3640 1101 449 15320

MC 1516 1043 459 60 2040 2454 9 96 2559 300 1121 1352 55 31 1877

FMJOFM 7709 1189 2825 949 5124 7059 1372 467 8898 203 4821 3432 570 75 7531

MGM 4862 1053 0 0 5915 4627 210 942 5915 227 2524 3237 154 0 3032

MMSAM 1471 1023 0 0 2494 2355 0 139 2494 625 1726 589 170 9 1312

MT 2763 1475 1974 1607 637 3592 18 602 4238 717 825 2940 453 18 4238

MUN 18766 14866 6409 3928 23295 28786 3620 1226 33632 13993 28198 3439 683 1312 11623

MMT 433 1013 0 0 1578 1171 0 415 1586 0 1010 563 11 2 1583

CMJG 1404 4656 1208 486 4366 2008 4030 22 6060 4240 4888 1160 10 20 3030

EZEMZ 818 97 427 394 70 624 112 124 883 307 249 566 32 0 883

MYAKE 985 478 18 9 1436 1187 0 276 1463 162 1059 430 0 0 1017

CHL 295 40 224 0 111 221 0 114 274 99 335 0 0 25 301

MERP 1221 50 148 0 1123 990 148 129 1271 16 1034 220 17 0 1271

GUZTIRA 57400 31638 14900 7806 66420 69595 13930 5432 89085 25759 62392 21568 3256 1941 53018

% (bisitari 
guztietatik) 64,43% 35,51% 16,73% 8,76% 74,56% 78,12% 15,64% 6,10% 100% 70,04% 24,21% 3,66% 2,18%

BISITARIEN DATUAK, ERAKUNDEEN ARABERA · NAFARROAKO MUSEOAK ETA BILDUMA MUSEOGRAFIKO IRAUNKORRAK – 2020. URTEA
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DOAKO SARRERA 

Aurten, hamahiru zentroetako bisiten % 74,56 
doakoak izan dira. Doako sarrerarik ez duten ia 
ekipamendu guztietan, doan sartzeko egunak edo 
ordutegiak daude. 

COVID-19AREN INPAKTUAREN BALORAZIOA 

Urteko lehen hiruhilekoan hurbildu zen jende ge-
hien eta bigarrenean, berriz, gutxien; hirugarre-
nean zailtasunekin berreskuratu zen eta, pixka 
bat gehiago, laugarren hiruhilekoan. Datu horiek 
guztiak Nafarroako Gobernuaren Museoen Zerbit-
zuak bildu eta ezagutarazi ditu.

Bisiten beherakada

2019. urtearekiko, bisiten guztizko kopuruak 
-122.339 egin du behera, hau da, % 57,88ko behe-
rakada egon da. Datuak desberdinak dira museo 
zentroen arabera, baina beherakada orokortuena, 
banaka hartuta, % 65-70 bitartekoa da.

2020an, bisiten beherakada txikiena jasan duten 
zentroak aurreko urtean ere datu baxuak zituzten 
zentroak izan ziren. Aipatzekoa da Lizarrako Gus-
tavo de Maeztu Museoa, Lizarran, 2019. urtearen 
zati handi bat itxita egon zena, obrengatik. 

Erronkariko Julián Gayarre Museo Etxeak, berriz, 
ez zuen jasan 2020ko eskolako eski kanpainako 
bisitari galeraren inpakturik, kanpaina alarma 
egoera deklaratu baino lehen egin ahal izan bait-
zen.

Nafarroako Museoak bisitari gehien jasotzen duen 
zentroa izaten jarraitzen du (15.320 pertsona), eta 
Nafarroako Unibertsitateko Museoa da bisita ge-
hien sortzen dituena (33.632 bisita). 

MAPATZEA, I. FASEA

Museoen Atalak, 2020an, epe ertaineko lan bati 
ekin dio, honako helburu hauekin:

 - Ondare material eta immaterialari lotutako eki-
pamendu kulturalen sektorearen errealitatea 
ezagutzea.

 - Eskualde mapa batean, eskuragarri dauden eki-
pamenduen aniztasuna karakterizatzea.

 - Sektorearen errealitate desberdinak kategori-
zatzea.

 - Sektorea jorratzea, lurraldeetako egungo proze-
suei dagokienez: despopulazioa, lurraldearen 
desartikulazioa, desaktibazio ekonomikoa.

 - Sektoreari zuzendutako baliabide dokumentu 
bat sortzea: Administrazioan baliabideak / Ad-
ministrazioarekiko elkarrizketa; sektoreko profe-

sionalentzako / enpresentzako dokumentua.
 - Sektoreari kohesioa ematea, lurraldeetako 
elkarrizketa gisa, honako esparru hauetako era-
gileak izaki: ekonomia, zerbitzu kulturalak, gi-
zarte dinamizazioa.

Urteko bisita planifikazioa ezerezean geratu zen, 
osasunari loturiko alarma egoeraren ondorioz. 
Dena den, irekita edo proiektatuta dauden zort-
zi ekipamendu bisitatu dira, eta aitortutako zen-
troen bisiten urteko egutegia egin da.

DIDAKTIKA ETA BITARTEKARITZA

Sektore guztiaren helburu gisa, didaktika eta bi-
tartekaritzaren arloko ekintza ildo estrategikoak 
berriro formulatzeko beharra planteatzen da. 
Helburua eskola komunitateak eta irakasleek 
horrelako ekipamenduak aktibo gisa izatea da, 
hezkuntza maila guztietan derrigorrezko curricu-
lum esplizitua jorratzeko.

2020an, honako ekintza hauek hasi dira:

 - Sektoreko ekipamenduetara egiten diren bisi-
tetan egiazko plan didaktikoak diseinatzearen 
garrantzia azpimarratzea, hezkuntza komuni-
tateekin, ikastetxeekin eta balizko publikoekin 
koordinatuta. Horretarako, Ondarezainekin bile-
rak egin ziren, sektorea ideia horretarantz orien-
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tatzeko. Horretarako, Iruñeko IGArekin lantalde 
bat jarri da martxan (2020ko iraila), Ondare 
Kulturala (materiala eta immateriala, hezkuntza 
prozesuko aktibotzat balioestea martxan jart-
zeko. Derrigorrezko curriculumean Ondare kul-
turalari loturiko edukiak, zentzu zabal batean, 
hautemateko lehen fase bat egin da, eta onda-
rearen erakusketa zentroetatik jorratzen ahal di-
ren eduki tematikoak kokatu dira.

 - IGA zerbitzuekiko harreman eta bilerak, cu-
rriculum proiektu instituzionala eta ondarea 
erakusteko ekipamenduak derrigorrezko curri-
culumarekin lotutako hezkuntza baliabide gisa 
jorratzeko formula bat martxan jartzeko, baita 
ikastetxearen hezkuntza proiektuak jorratzeko ere.

 - Nafarroako ikasleentzat derrigorrezkoak diren 
curriculum edukiak dituzten unitate didaktikoak 
Karlismoaren Museoan lantzeko eredu bat jarri 
da martxan. Zehazki, batxilergoko ikasleentzat 
iturri historikoekin lan egiteko unitate didaktiko 
bat diseinatzeko metodologia planteatu dugu. 
2022/2023 ikasturtean gauzatu eta eskaini da-
din da gure asmoa.

 - Halaber, Zerbitzuaren ardatz estrategiko gisa 
genero ikuspegia txertatzeko lan ildo bat jorratu 
da. Museoen Atala Karlismoaren Museoan me-
todologia hori erabiltzen duen bilduma iraunko-
rraren bisita gidatu bat diseinatzen eta ezartzen 
hasi da. Hori prestatu eta testatu ondotik, bisita 
pilotua egin zen Lizarrako Udaleko Berdintasun 
taldearekin, eta arrakasta izan zen. 

PRESTAKUNTZA PLANA 

Museoen Zerbitzuak online prestakuntza plantea-
tu zuen Erregistroko foru museoetako, museoe-
tako eta BMIetako langileentzako, eta Ondarezai-
nekin erlazionatutako pertsonentzako. Itxialdian 
eskainitako ikastaroa “Irisgarritasun unibertsala 
museoetan” izan zen eta Calícatres enpresak es-
kaini zuen. 

Museo ekipamenduak itxita zeudenez eta sekto-
rean digitalizazio beharra zegoenez, proiektu bat 
egin behar izan zen, museoen eta BMIen sektore-
rako prestakuntza gela bat ezartzeko Moodle pla-
taforman. 2021ean eskainiko den tresna digitalei 
buruzko prestakuntza espezifikoa lantzen hasi 
zen.

Zerbitzuko talde osoak egin zuen NAPIren de-
rrigorrezko prestakuntza, COVID-19ak eragin-
dako egoerako laneko arriskuen prebentzioari 
buruzkoa. Online formatua izan zuen. 

DIFUSIO PLANA  

Itxialdian eta osasuneko alarma egoeran, Mu-
seoen Atalak aitortutako ekipamenduen eta foru 
ekipamenduen kohesio eta bistaratzeko eragi-
le gisa jardun du, eta informazio zehatza eskaini 
die Nafarroako ondare erakusketako beste zen-
tro batzuei ere, Ondarezainen bitartez. Museoen 

eta jendearentzat irekita dauden ondare erakus-
ketako zentroen sektorerako neurri espezifikoei 
buruzko estatuko eta autonomia erkidegoetako 
lege aldaketei buruzko informazio zehatzaz gai-
nera, honako laguntza ekintza hauek egin ziren:

Museoen sektoreko zentroen baterako difusiorako 
estrategia:

Digitalizazioa: Pandemia egoeran zentroeta-
ra egin ahal izan ziren bisitetan, ekipamenduen 
bideoak grabatu ziren. Baliabide horietako bat-
zuk zentroen eskura jarri ziren eta horiek online 
kanpainetarako erabili zituzten, itxialdian zehar.

Deskonfinamendurako eta jendearentzat irekitze-
ko baterako estrategia bat planteatu zen (Museo 
seguruak). 

Museoen Zerbitzuak koordinatutako ekintzak mu-
seoen sektore guztirako, honako ideia hauen in-
guruan egituratuta: 

 - Museoak, BMIak eta ondare erakusketako zen-
troak, lurraldearen aktibatzaile gisa: jarduera 
ekonomikoa, azpiegitura kulturala, sozializazioa 
eta zerbitzu publikoa.

 - Museoak sektore profesional gisa.
 - Museoak, espazio seguruak.
 - Museoak herritarren zerbitzura.

6.7 NAFARROAKO MUSEOAK ETA BILDUMA MUSEOGRAFIKO IRAUNKORRAK 
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Museoen Nazioarteko Eguna 2020

Museoen Zerbitzuak baterako kanpaina bat egin 
zuen prentsa digitalean, une hartan alarma egoe-
raren ondorioz itxita zeuden aitortutako museo 
ekipamenduen eta foru ekipamenduen publizita-
tea egiteko. Museoek eta BMIek eskainitako on-
line edukiak Cultura Navarra webgunean biltzea 
koordinatu zen, sektorearen ikusgaitasun handia 
lortzeko.

Ondareari buruzko Europako 2020ko Jardunaldiak

Museoen Ataletik aitortutako ekipamenduei eta 
foru ekipamenduei informazio masiboa helarazi 
zitzaien Ondareari buruzko Europako Jardunaldiei 
buruz, SPHk kudeatutako partaidetza formula-
rioa betetzeko estekarekin. Foru museoek doako 
jardueren bitartez parte hartu zuten (bisita gida-
tuak). 

Jarduera kanpaina 2020ko abenduko foru zubian

Horietako batzuk Museoen Zerbitzuak finantzatu 
zituen beste zentro batzuetan.

6.7 NAFARROAKO MUSEOAK ETA BILDUMA MUSEOGRAFIKO IRAUNKORRAK 
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AURRE-INBENTARIOA

Balidatze prozesuarekin jarraitu da 2016an hasi-
tako aurre-inbentarioko toki erakundeekin (aurrez 
inbentariatutako 1.437 ondasun). % 100eko par-
taidetzara heldu da (102 udalerri ziren erantzunak 
bidaltzeko falta zirenak, balidatzea amaitzeko). 

INBENTARIOA

2020an, hiru fitxa berri gehitu dira Kultura Ondare 
Immaterialaren inbentarioan, Dédalo basean. Ho-
nako hauek izan dira: Almadiak, Enborrak errekat-
zea eta Transhumantzia.

KULTURA ONDASUNTZAT AITORTZEA

Aurten ez da deklarazio espedienteak irekitzeko 
eskabiderik jaso. 

Hala ere, Kultura eta Kirol Ministerioarekin lanki-
detza egon da UNESCOk eskatzen duen dokumen-
tazioa prestatzeko orduan, Gizateriaren Kultura 
Ondare Immaterialaren Zerrenda Adierazgarrian 
sartzeko bi hautagai transnazional sustatzeko:

 - Timber Rafting: zuraren ibai bidezko garraioa.
 - Transhumantzia.

HITZARMENAK

NUPeko Ondare Immaterialaren Katedra: 2020ko 
hitzarmenak katedraren lan programa finantzatu 
du, batik bat hiru alderditan: tesauroaren pres-
taketa, datu baseko edukien kudeaketa, eta lan 
informatikoak egitea Navarchivoko datu basean; 
ikerketa emaitzak argitaratzea, zabaltzea eta 
barreiatzea estatuko eta nazioarteko kongresue-
tan, doktore tesiak eta ikasketa amaierako lanak 
zuzentzea; eta ondare hezkuntzako adituak pres-
tatzea, mintegietan, jardunaldietan eta kongre-
suetan parte hartuz. Hitzarmenen zenbatekoa: 
30.000 euro.

6.8 KULTURA ONDARE IMMATERIALA
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SUSTRAIAK-RAÍCES DEIALDIA  

2020an, lehen aldiz, Museoen Zerbitzuak kudeatu du konkurrentzia publikoko deialdi hau. Xedea eta lehentasunezko proiektuak aldatu egin dira, oinarri 
arautzaileak Kultura Ondare Immateriala kontserbatzeko neurrietarako moldatzeko.

6.8 KULTURA ONDARE IMMATERIALA

ENTITATEAREN IZENA Puntuazio osoa Onartutako aurrekontua Emandako laguntza ORDAINKETA

Aralar Mendi Elkartea 65,68 5.750,00 € 4.025,00 € 4.025,00  

Iruñeko Olentzeroren Lagunak elkartea 55,92 47.406,72 € 2.729,62 € 2.681,78

Nafarroako Bertsozale Elkartea 82,18 18.000,00 € 8.900,00 € 8.900,00  

Nafarroako Almadiazainen kultur elkartea 64,25 8.458,00 € 5.497,00 € 5.497,00  

Nafarroako Dantzarien Biltzarra 73,59 18.181,82 € 8.999,60 € 1.446,83  

Nafarroako Ikastolen Elkartea 60,34 8.916,60 € 5.331,00 € 5.331,00  

Nafarroako Jotaren Elkartea 75,09 3.000,00 € 1.800,00 € 1.800,00  

Ortzadar Euskal Folklore Elkartea 76,59 3.000,00 € 1.800,00 € 1.800,00  

Iruñeko Jaiotzen Elkartea 50,25 8.996,60 € 6.297,62 € 6.297,62  

Arga ibaiko kirol arrantzaleen kluba 54,84 8.900,00 € 6.230,00 € 6.230,00  

Partida: 75.000 €  Emandakoa: 51.609,84 € Gauzatua: 44.009,23 €  Gauzatzeke: 30.990,77 €
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JARDUERAK

 - Landarte Programan parte hartzea: Museoen 
Atala Kultur Ekintza Zerbitzuaren aipatu progra-
ma sustatzen duen talde eragileko zati da. 

 - Espartzuaren kultura babesteko bi ekintza egin 
dira Sesman, Marijose Rekalde eta Pascal Jakin 
artisten parte hartzearekin, Biodibertsitate er-
launtzak egiteko.

 - Jota babesteko ekintza. Rodrigo Cuevas agitat-
zaile folklorikoarekin ikasgai magistral bat anto-
latzea, estilo berriak erakusteko eta tradizio mu-
sikala jorratzeko aukera desberdinak aztertzeko.

 - Interreg Atlantic Area proiektuan parte hartzea. 
Trail Grazers Bid.

AURREKONTUA

Nafarroako Kultura Ondare Immaterialarekin ze-
rikusia duten lan eta jarduerek 98.859,23 euroko 
gastua izan dute.

6.8 KULTURA ONDARE IMMATERIALA
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Ondare Historikoaren Zerbitzua Kultura Zuzen-
daritza Nagusia-Vianako Printzea Erakundearen 
zerbitzuetako bat da. Kultura eta Kirol Depar-
tamentuaren egitura organikoa onartzen duen 
urriaren 30eko 273/2019 Foru Dekretuak bi ata-
letan banatzen du Ondare Historikoaren Zerbit-
zua: Ondare Arkitektonikoaren Atala eta Erregis-
troaren, Ondasun Higigarrien eta Arkeologiaren 
Atala. Zerbitzua 20 pertsonak osatzen dute: 15 
teknikariak dira, 4 administrariak eta bestea zer-
bitzuaren zuzendaria da.

XEDEA

Ondare Historikoaren Zerbitzuaren ardura da Na-
farroako ondare historikoa kudeatzea. Funtsezko 
lau eginkizunetan aritzen da: ondasunen kontro-
la, kultura ondareko ondasunen erregistroan oi-
narrituta; ondasunak zaintzea, legezko babesetik 
eta haien ezaugarriak hobeki ezagutzetik abiatu-
ta; ondasun higigarri eta higiezinak zaharberrit-
zea, eta ondasun horien ezaugarriak ez ezik, haien 
hezkuntza aukerak eta aukera komunitarioak ere 
Nafarroako lurraldean zabaltzea eta dinamizat-
zea. 

IKUSPEGIA

Zerbitzuak planteatuta duen funtsezko helburua 
da gizartea gure ondare historikoarekin lotzea eta 
haren kontserbazioan, erabileran eta kudeaketan 
inplikatzea. Helburu horrekin lotuta dago herrita-
rrek ondare historikoa ezagutzeko, eskura izateko 
eta erabiltzeko duten eskubidea aitortzea eta ga-
ratzea. 

Bi premisak ematen dute ikuspegi hori gauzatze-
ko euskarria eta bermea: 

- Aldez aitzinetik ezagutzea, inbentariatzea eta 
ikertzea ondare historikoa osatzen duten elemen-
tuak. 

- Ondare historikoa babestea, kontserbatzea eta 
zaharberritzea. 

HELBURUAK

- Ondare historikoa hobeki 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, garapenerako 
tresna eta balio sozial den aldetik. 

7.1 SARRERA
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2020ko abuztuaren 1eko Gobernuaren Erabakiz 
onartu zen Interes Kulturaleko Ondasuna izen-
datzea Zalduko aztarnategia, Auritz eta Erroibar-
ko udalerrietan kokatua, eta 2020ko abuztuaren 
14ko NAOn argitaratu zen. Interes Kulturaleko 
Ondasun izendatzeko hiru espediente hasi dira 
Alloko gurutzadura (2020ko ekainaren 9ko NAO), 
Ardatz Itzagaondoko gurutzadura (2020ko aben-
duaren 24 NAO) eta Eloko gurutzadurarentzat 
(2021eko urtarrilaren 22ko NAO). 

Bestalde, kultura ondareko ondasunen erregis-
troa landu da. 2020ko abenduaren 31n, 11.697 on-
dasun zeuden erregistratuta, eta horietatik 6.093 
Internet bidez kontsultatzen ahal dira irekian. 
Kopuru horren barruan daude Nafarroa osoan bar-
na hedatzen diren 3.268 armarri eta 1.816 hilarri. 
Horrez gain, ondare arkeologikoko IKO ondasunak 

kontsultatzea ere badago, hala nola trikuharriak 
(592), harrespilak (283) eta menhirrak (132), hi-
pogeoak (1). Informazio hori jendeak eskuragarri 
dauka culturanavarra.es webgunean. 

Urte honetan hainbat inbentario landu dira, eta 
interes historiko artistikoko 969 pieza katalogatu 
dira: 304 oihal, 310 bataiarri, 112 eskultura zibil, 
107 koruko harri eta eserleku, 26 burdin sare, 52 
hilobi, 40 ezkila, 18 hilarri. 

Hasiera eman zaio Nafarroako organoak katalo-
gatzeko proiektuari, Leringo Eskolarekin lotutako 
18 organoekin hasita. Deskripzio-fitxa askoz za-
balagoa da Erregistroan erabilitakoa baino, eta 
gainera, organo bakoitzaren soinu-erregistroak 
jasotzen ditu. Lan zehatz horretatik abiatuta, On-
dasun Higigarrien Inbentarioan jasotzeko behar 
diren datuak lortuko dira. 

Ondasunak ukitzen dituzten lekualdatze eta es-
kualdaketak ere jasotzen ditu Erregistroak, eta 
aurten aldi baterako zenbait lekualdatze kudeatu 
dira, erakusketetarako maileguak edo zaharbe-
rritzeko lanak direla eta.

Erregistroan egindako inbertsioa: 39.945,80 €.

7.2 KULTURA ONDAREA ERREGISTRATZEKO 
 ETA KONTROLATZEKO EKINTZAK 

https://patrimoniocultural.navarra.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) ZAHARBERRITZE LANAK ABLITASKO  
GAZTELUAN

2020ko irailean amaitu ziren Ablitasko gaztelua 
zaharberritzeko 2019an hasitako lanak. Ablitasko 
gaztelua Interes Kulturaleko Ondasun izendatuta 
dago 1949ko apirilaren 22ko Dekretuaren eta Es-
painiako Ondare Historikoari buruzko ekainaren 
25eko 16/1985 Legearen bigarren xedapen gehiga-
rriaren arabera, eta Ablitasko Udalaren jabetza da.

Herria lautada baten oinetan zabaltzen da, eta 
gaztelua lautada horretatik pixka bat aldendu-
ta dagoen muino baten gailurrean dago. Handik 
menderatzen zuen Ebro eta Queiles ibaien aldera 
zabaltzen den Nafarroako lurraldea, eta Aragoiko 
hurbilena ere bai, neurri handi batean. Eraikin hori 
aipatzen duen lehen dokumentua 1137koa da, eta 
errege-gaztelua zenez, XIII. mendetik aitzina ugari 

dira hari buruzko dokumentuak.

Gaur egun zenbait hondakin kontserbatzen dira, 
hala nola dorre nagusia izan bide zena, oinplano 
zirkularrekoa, eta galduta duena kanpoko estaldu-

ra ia guztia. Gorde diren hondakinei esker dorre-oi-
narriaren forma ondorioztatu eta kanpoko perime-
troa trazatu ahal izan da.

Proiektuan planteatutako zaharberritzea dorrearen 
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berreraikitze partziala zen, haren altuera-segmen-
tu baten egikerari buruzko datuak baitaude. Zati 
horrek lurrean bermatzen den eta dorrea babesten 
duen oinarria  eta dorrearen zilindroa hartzen ditu, 

gangadun ganberaren gaineko gelak zuen zola-
duraren mailaraino. Horrek eskatzen du dorrea-
ren hormatik eta oinarritik desagertutako kanpoko 
orria harrizko harlandu berriez estaltzea, eta ha-
rresia betetzea eskuairatutako harlangaitzez eta 
kare-hormigoiz, jatorrizkoaren antzeko eraikuntza 
sistema batekin. Beste lan batzuk ere egin beharko 
dira horrekin batera, batez ere koroa babestea eta 
ura handik husteko bidea egitea. Jarduketa handi 
samarra da, dorrearen tamainagatik eta lanen ez-
augarriengatik, gehienek egitura ukitzen baitute, 
eta egiten zailak baitira.

Zaharberritzeak ekarri du, gainera, dorrearen bar-
nean kontserbatu den ur-tanga bikaina babestea. 
Hori da dorrearen gainaldera iristeko sarbidea, eta 
handik Ablitasko ingurunearen ikuspegi zoragarria 
dago.

Esku-hartze horretan 700.000 euro inbertitu dira 
2020an.

B) IRATXEKO ANDRE MARIAREN BARNEKO 
ZOLADURA ZAHARBERRITZEA

Iratxeko Andre Maria Erreginaren monasterioko 
abade-eliza handia Nafarroako Gobernuaren ja-
betzakoa da, eta Nafarroako ondare arkitektoniko 
erromanikoko ondasun garrantzitsuenetako bat. 
Aiegiko udalerrian dago, Lizarratik bi kilometrora, 
eta Donejakue bidean bertan. Interes Kulturaleko 

Ondasun izendatuta dago. Azken lanak 2019ko 
uztailetik 2020ko uztailera bitartean egin dira, 
eta funtsean izan dira zoladura ordeztea, eliza-
ren barneko indusketa arkeologikoa, eta insta-
lazio elektrikoa eta argiteria berritzea, hala nola 
hainbat altzari ere. Proiektua eta zuzendaritza, 
aurreko beste hainbatetan bezala, Ondare His-
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torikoaren Zerbitzuko Ondare Arkitektonikoaren 
Ataleko teknikariek eraman dituzte.

Lan horiek eginda, ia bukatutzat eman daiteke 
abade-eliza zaharberritzeko prozesu luzea. Etor-
kizunerako geratuko dira munta txikiagoko zen-
bait lan: iparraldeko ataria zaharberritzea, erdiko 
nabearen harlanduzko estalkiaren hondarrak gar-
bitzea, eta zurezko osagai batzuk berritzea.

Elizaren zoladura hondatuta zegoen, eta lurzorua-
ren hezetasunaren aireztapena, eta iparraldeko 
drainatzea, konpondu gabe zeuden. Elektrizitate 
eta argiteriaren instalazioak zaharkituta zeuden, 
eta altzari anitz intsektu xilofagoek kaltetuta zeu-
den. Alderdi horiek konponduta geratu dira egin-
dako lanen ondoren. 

Indusketaren memoria horren ardura izan duten 
arkeologoek prestatu dute, eta han jasotzen dira 
Zerbitzuaren iritziz beharrezkoak ziren hainbat 
azterketa eta analisiren emaitzak. Indusketak 
hainbat datu berri eman ditu.  Oraingoaren au-
rreko eliza bat zegoela uste zen lekuan –oraingoa 
XII. mendeko bigarren herenetik XIII. mendeko 
lehenengo laurdenera bitartean egina da– lehe-
nagoko beste biren zimentazioak aurkitu dira, eta 
antzinagoko beste hainbat aztarna. 

Lanak amaituta, elizaren erabilera eta bisitak be-
rreskuratu dira, etenik baitzeuden orain hiru urte 
barnean honen aurreko esku-hartzea hasi zenetik, 

monasterioa bisitatzeko aukera bazegoen ere.

Azken lan hauen aurrekontua 768.000 eurokoa 
izan da.

C) ORBAIZETAKO ARMA-OLAKO LABEEN 
ERAIKINA

Orbaizetako Armen Errege 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. Gerrako 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 okupatzen zituz-
ten lurzatiak erosi zituen, eta orain haien titularra 
da. Aurri multzoa Interes Kulturaleko Ondasun 
izendatu zuen uztailaren 15eko 87/2008 Foru De-
kretuak.

2020an egindako zaharberritze lanak, gehienbat, 
labeen eraikinean eta gurpilen ubidean zentratu 
dira. Hasieratik baztertu zen haren funtzionamen-
dua berreskuratzea, hau da, prozesu industriala 
lehengoratzea, eta beraz, proiektuaren asmoa 
izan da eraikinak bermatzea goitik behera ez 
erortzeko, bisitak egiteko baldintzak hobetzea eta 
eraikin horien eta haien antzinako jarduera ulert-
zeko aukera erraztea. Labeen gunea eta gurpilen 
ubidea konpontzea planteatu zen, bisitariek ikus-
teko eta haien funtzionamendua ulertzeko modua 
izan dezaten.

Labeen gunearen gaineko esku-hartzeari dago-
kionez, haien berreraikuntza fidela egitea baz-
tertu zen, teknikoki eta ekonomikoki ezinezkoa 
zelako. Horrenbestez, esku-hartzea mugatu da 
mendebaldeko labearen arragoaren erdia, ekipa-
mendua eta barneko geruzaren hasiera berrerai-
kitzera, aurretik egindako esku-hartzea osatuz.
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Gurpilen ubidean ere asmoa ez zen haren funtzio-
namendua lehengoratzea. Han proposatzen zena 
zen hormak konpontzea eta babestea, kontserba-
zioa bermatzeko, eta horiek ikusteko sarbide ego-
kiak ezartzea. Horretarako planteatu zen labeen 
bulegotik jaisten diren bi eskailera txikiak osatzea, 
eta alboetan heldulekuak jartzea, ibai aldera dau-
den zuloak babestuz. Era horretan, puntu horie-
tatik ikus daiteke Legartza errekaren ubidea, hura 
osatzen duten horma izugarri luzeekin, eta bi ert-
zen artean eraikitako arkuekin.

Proiektuaren azken jarduketa izan da ikaztegien 
eta labeen goiko solairuaren arteko konexioa be-
rreskuratzea. Jatorrizko zaldainak ibaiaren ibilgua 
eta gurpilen kanalaren hormartea zeharkatzen 
duten bi hormek osatutako azalera osoa okupat-
zen zuen, labeen eraikinaren goiko solairuaren au-
rrealdearen eta ikaztegien parean ezarritako bao 
baten artean. Horiek eginda, goiko solairurako 
sarbideak jatorrizkoaren antzekoa izatea lortu da, 
ikusteko modua hobetu da, eta erraztu da prozesu 
industrialaren zati bat ulertzea. Barrutiaren bar-
neko sarbidea erdiko pasabidera mugatuko da.

Lanen esleipena 335.876,87 eurokoa izan zen. 

D) CORTESKO ZUBIA

Ubide Inperialaren gaineko Cortesko zubia zahar-
berritzeko lanak 2020ko urrian hasi ziren, azpiegi-

tura hori konpondu eta egonkortzeko helburuare-
kin, eta bidenabar, sarbidea hobetzeko, oinezkoek 
eta txirrindulariek erabiltzen jarrai dezaten. 

Lan hidrauliko hori 1796 aldera egin zen, Ubide 
Inperialaren lanak amaitu zirenean, eta balio his-
toriko handia du, bere motakoen artean eutsi dion 
bakarra delako (arku batekoa, adreiluz egina eta 
harlanduzko euskarriak dituena), kontserbazio 
egoera on samarrean, gainera. Beste bost zubi 
kontserbatu dira osorik ubide horretan, mota des-
berdinetakoak: Formigales Fontellasen, Valverde 
Mallénen, Pedrolako erretena, Jalóngo Erribera 
edo Claveria Garrapinillosen, eta Zaragozako Ca-
sablancako almenarakoa.

Aipagarria da zubi hau ia eraitsi zutela bere pa-
raleloa, Buñuelgo NA-5200 errepidean, 1977an 
eraiki zutenean, baina gaizki ulertze batzuen on-
doren, gaur arte kontserbatu da.  Erakunde horren 
teknikari Javier Sanchok eta Alizia Huartek egin-
dako azterketak jasotzen duenaren arabera, zubia 
eraitsi beharra zen, berria eraiki ondoren. 1975eko 
maiatzaren 14an Aragoiko Ubide Inperialak eza-
rrita zuen baldintzen agiriak zioen “Nafarroa be-
hartuta zegoela Ubidearen gainean orain dagoen 
zubia bere baliabideez eraistera”. Gauzak horrela, 
Bokaleko departamentuburuak zubia kontserbat-
zea proposatu zuen, haren balio historiko-artisti-
koa argudiatuta, Cortesko zubia Ubidea Pignate-
llik sortu zuen garaikoa zelako. Orduko Herrilanen 
zuzendari nagusi Florentino López Isturizek ez 

zuen zubia eraisteko agindurik eman, eta zorio-
nez, gaur arte kontserbatu da.

Azpiegitura konpontzeko proiektuan jaso dira ha-
ren egikeran hondatu edo galdu diren zenbait al-
derdi zaharberritzeko edo berreskuratzeko beha-
rrezkoak diren lanak, egikerari kalte egiten dioten 
jarduketak, ahal den neurrian, kentzeko edo dese-
giteko behar diren lanak, eta horrez gain, ahal den 
neurrian betiere, haren kontserbazioa bermatzen 
ahal duten baldintzak hobetzeko asmoz egin be-
harreko beste zenbait lan. 

Esku-hartze horretan 252.407,26 euro inbertitu 
dira.

7.3 ONDARE ARKITEKTONIKOAREN ESPARRUKO ZAHARBERRITZEAK 
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E) ERRIBERRIKO SANTA BRIGIDA BASELIZA

Erriberriko Santa Brigida baseliza Inbentariatu-
tako Ondasuna izendatu zen Kultura Zuzendarit-
za Nagusia-Vianako Printzea Erakundeak urtarri-
laren 31n emandako 10/2013 Ebazpenaren bidez. 
Une honetan udalaren jabetzakoa da eraikin pro-
togotiko hau, 1200 aldera egindakoa eta barneko 
hormetan hainbat margolan gotiko gordetzen di-
tuena. 

Nabearen ganga erako zatiak margolan mural go-
tikoak erakusten ditu, XIV. mendearen erdialdera 
eginak, frantziar estilo gotikoan. 2020an, Ondare 
Historikoaren Zerbitzuak, pixkanaka-pixkanaka, 
hormetako margolanek eskatzen zuten erritmo 
motelean, kareztatuak garbitzeko eta euskarriak 
sendotzeko lanak egin ditu, oraindik amaitu ez ba-
dira ere. Horrekin batera, igeltserotza lanak egin 

dira margolanen gainean erantsitako osagaiak 
garbitzeko, gangak eta hormak sendotzeko eta 
pitzadurak ixteko lanak, eta lurzorua erauzteko, 
kalte latza eta harrigarria baitzuen, kanpoaldeko 
pikondo batzuetatik nabearen barnera sartutako 
sustrai luze batzuen eraginez. 

2021erako aurreikusten da margolanak finkatzeko 
lanak, lurzorua lehengoratzekoak eta eraikinaren 
azken lanak amaitzea.

2020ko esku-hartzea funtsean margolanak sen-
dotu, lurzoruak erauzi eta gangak zaharberritzeko 
lana izan da, eta 96.800 euro inbertitu dira.

F) ERRIBERRIKO GAZTELUA KONPONTZEKO 
LANAK

Erriberriko Gaztelua Nafarroako Gobernuaren 
jabegokoa da, eta Vianako Printzea Erakundeak 
aldian-aldian egiten ditu hura kontserbatzeko la-
nak.

2020an kontserbatzeko eta mantentzeko lanak 
egin dira gazteluaren hainbat puntutan, hain 
zuzen ere, Ur-tangaren dorrean, Atariaren do-
rrean, gazteluaren ondoko jaialdietan kamerinoak 
jartzen diren eremuan, igeltsuen aretoan, sotoan 
eta kondukzio elektrikoetan. Gehienbat izan dira 
hezetasun puntuak konpontzeko lanak, lurzoru 
hondatuak konpontzea, eta hainbat konexio ele-
ktriko hobetzea.  

Lanak gauzatzeko epea bost hilabetekoa izan da, 
eta 152.162 euro inbertitu dira.
  

G) IRUÑEKO KATEDRALEKO KLAUSTROA 
ZAHARBERRITZEA

2020ko otsailaren 11n aurkeztu zen komuni-
kabideen aurrean Iruñeko katedraleko klaustroa 
zaharberritzeko obren amaiera. Ondare Histori-
koaren Zerbitzuak 2015ean hasitako prozesu bat 
amaitzen zen horrenbestez, tartean zegoela lan-
kidetza-hitzarmen bat, “La Caixa” obra soziala, 
Caja Navarra Fundazioa, Iruñea-Tuterako Artza-
peztegia eta Nafarroako Gobernua (Nafarroako 
Ondare Historikoa Zaintzeko Fundazioaren bidez) 
erakundeen artean lotu zutena, eta 2020an 
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klaustroa osorik zaharberrituta amaitu zena.

Proiektu konplexu eta luzea izan da, eta bi lan 
eremu garrantzitsu izan ditu: arkitektonikoa bata, 
eta materialak eta estaldurak zaharberritu, zain-
du eta garbitzekoa bestea. Lan gehienak harrizko 
euskarriari, ahal den neurrian, harri osasuntsua-
ren indarra itzultzen saiatzeko ahaleginean zen-
tratu dira, pitzadurak itxiz, erortzeko zorian zeu-
den zatiei eutsiz eta jada erorita zeudenak jarriz. 
Datu interesgarri bat izan da Ate Ederraren txokoa 
apaintzen zuten horma-pinturak lehengoratzeko 
lana gel-papera formatuan egin izana, jatorri-
zkoak Nafarroako Museoan gordetzen baitira. Ho-
riek ulertzeko bidea errazteko asmoz, bakoitzari 
QR kode bat erantsi zaio, eta haren bidez ikus eta 
entzun daitezke, lau hizkuntzatan, lehengoratu-
tako margolanaren gaineko azalpena.

4.000.000 euro inbertitu dira guztira.

H) SAIGOSKO ZUBIA

Saigosko Erdi Aroko zubiak Arga ibaia zeharkat-
zen du hirigunearen ipar-ekialdean.  Egikeraren 
zatirik handiena Erdi Arokoa da, ondoren zenbait 
eraispen, berreraikuntza eta moldaketa izan ba-
ditu ere. Dirudienez, zubi honek Saigots eta Ago-
rreta herriak lotzen zituen, askotan partekatzen 
baitzituzten apaizaren zerbitzuak eta Agorretako 
jauregiko jaunarekiko auziak. Ziurrenik Zilbetiko 
erromesen ospitaleko bidearekin lotzen zen, eta 
beharbada handik igaro zen San Eulogio, Kordo-
bako apezpikua, IX. mendearen erdialdera San 
Zakariasen monasteriora bisitan joan zelarik. Une 
honetan GR 225 bidea igarotzen da bertatik.

Eraikuntzak tamaina desberdineko bi arku behe-
ratu ditu. Zubiaren zabalera 3,75 metrokoa da, eta 
galtzadaren zabalera petriletik petrilera, 2,95 me-
trokoa, zubiaren luzera, guztira, 39,90 metrokoa 
delarik. Mailu puntadunez landutako bertako ha-
rri grisez egindakoa da. 

Egituraren ikuspegitik, zubiak ez zuen aurkezten 
okerdura handirik. Fabrikak, pilareak eta hor-
ma-bularrak zuzen mantentzen ziren; arkuen ha-
riek ez zuten erakusten deformaziorik, ez eta lekuz 
kanpoko osagairik ere. Horma-bularren punturen 
batean fabrika leherrarazia zuten zuhaitzak ageri 
ziren. Zubiak ez zuen petrilik, baina geratzen zi-
ren hondarren arabera, argi zegoen garai batean 
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bazituela. Galtzadak errekarri lodiez egindako 
lurzoru baten hondarrak gordetzen zituen, hormi-
goiz egindako konponketaren batekin.

Konponketa lanetan, horma-bularren eta ahoka-
duren ondoan pilatutako lurrak kendu dira, zu-
biaren egiazko tamaina agerrarazteko. Beste 
alde batetik, adreiluz eta hormigoiz egindako 
konponketak kendu dira, zubiaren itxura kaltetzen 
baitzuten, eta zubiak berezkoak dituen harrien 
antzeko harlanduez berrosatu da. Petrilen berre-
raikuntza horma-bularren antzeko harriez egin 
da.  Petrilak eraiki ondoren, galtzada berria egin 
da, errekarri lodiez egina, zementuzko mortero 
lehorraren gainean ezarrita. Harrizko zoladura le-
hengoa bezalakoa da, zati banaketa berdinekin.

Inbertsioa 205.095,32 eurokoa izan da.

I) VIANAKO HARRESIAREN ARGIZTAPENA

Nafarroako Parlamentuak partida bat esleitu zuen 
“Vianako harresiaren argiztapenerako”. Jarduke-
taren helburua zen argiztapen arkitektonikoa jart-
zea Erdi Aroko harresian, Done Petriren Barbaka-
nari dagokion zatian. Zati hori da, hain zuzen ere, 
Done Petriren antzinako elizaren aurrien azpiko 
zokaloa, eta horrenbestez, osatua geratzen da 
multzoaren argiztapen monumentala.  Modu ho-
rretan, monumentu multzoa eta osagai bakoitza-
ren balioa azpimarratzen da, izan ere, hasierako 
hiria inguratzen zuen harresiaren aztarnarik ia ba-
tere ez baitago dagoeneko. Era apalagoan bada 
ere, antzinako gotorlekuaren iraupenaren lekuko 
eta sendotasun handiagoa ematearren, inguruko 
itzulbidearen ezpondaren aurka beste garai ba-
tean (XVI. mendean trazatu eta XVII. mendean 
bukatua) eraiki ziren harresien zati bat ere argiz-
tatu da. Azken zati hori hiriko sarrera nagusia da, 
eta era horretan hobetu nahi da multzoaren gai-
neko ikuspegia hobetzea, hirira iristean, eta bide 
horien tratamendua aldatzen hastea.

Vianako Printzea Erakundea-Kultura zuzenda-
ri nagusiak irailaren 7an emandako 222/2020 
Ebazpenaren bidez, 85.254,82 euroko gehieneko 
dirulaguntza esleitu zitzaion Vianako Udalari, Via-
nako harresien argiztapena finantzatzen lagunt-
zeko asmoz. Dirulaguntza jaso zuten lanak deial-

Andre Maria eliza (Erriberri) 
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diko oinarri arautzaileetan ezarritakoaren arabera 
gauzatu ziren, han adierazten zen bakarra Erdi 
Aroko harresiaren argiztapena baitzen.

Gainera, kontserbazio eta zaharberritze arlotik 
hainbat esku-hartze egin dira Nafarroako ondare 
kulturala osatzen duten beste hainbeste monu-
mentutan:

· ERRIBERRI. Andre Maria eliza

Atariaren kontserbazio egoeraren jarraipena egi-
teko azterketak egin dira 2020an, batez ere poli-
kromiak zaintzeko, 2018an hasitako lanari jarrai-
pena emanez. Lan horietarako atariaren azterketa 
espektrofotometrikoa eta termografikoa egin dira, 
eta atariaren kontserbazio egoera ikuskatu eta 
dokumentatu da. 

· IRUÑA. Iruñeko Katedraleko Klaustroa

Multzoa zaharberritzeko lanen testuinguruan, ka-
tedraleko klaustroaren harrizko euskarriak erakus-
ten duen kontserbazio egoera eskasa ikusita, 
eta Euskal Herriko Unibertsitatearekin lankidet-
zan,  Material Aurreratuen Ingeniaritzako Master 
Amaierako Lan bat egin zen, eta horren gainbe-
giralerak izan ziren Arte Ederretako fakultateko 
Meatze eta Metalurgia Ingeniaritza eta Materialen 
Zientzia saileko eta Kultura Ondasunak Zaharbe-

rritzeko Ataleko irakasleak. Ikerketa zentratu zen 
zaharberritzeko lanak egin zirenean emandako 
finkatze-tratamenduaren azterketan, haren era-
ginkortasuna eta iraunkortasuna ezagutzeko, 
funtsezko informazioa baita, zaharberritu zenean 
aplikatutako tratamenduen erantzuna ulertzeko. 

· IRUÑA. Rozalejoko Markesaren jauregia

Udalean aurkeztutako proiektua baloratzea, fa-
txadak, hormen estaldurak, zurezko osagai histo-
rikoak, jarraipen arkeologiko eta forja eta fundizio 
lanak zaintzeko esku-hartzeei dagokienez.

· IRUÑA. Salestarren antzinako komentua

Indusketatik ateratako harrizko lurzoru histori-
koen eta materialen erauzketaren jarraipena.

· TAFALLA. Errekoleten antzinako komentua

Zaharberritze lanak egin aurretik, sortzaileen hi-
lobiaren azterketa. Esku-hartzea egin aurretik, 
obra era egokian ulertzeko, pieza egitean erabi-
litako materialak, teknikak eta historia materiala 
ezagutzea.
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Ondare Historikoaren Zerbitzuak bultzatu dituen 
azterlanei dagokienez, 2020an hiru helburu izan 
dituzte: gutxi aztertu izan diren tipologiak eta 
gaiak hobeki ezagutzea, gure ekintzen bidez egin-
dako aurkikuntza berriak hedatzea eta helburu 
teknikoa zutenak gauzatzea (espazioak edo erai-
kinak aztertzeari buruzkoak). Izan duten garrant-
ziagatik eta oihartzunagatik azpimarragarriak 
dira honako hauek:

· ARALAR. Esmalteen aurrealdea

Urtearen bukaeran, lan trinkoa egin zen, aste 
batez, esmalteen aurrealdea aztertzeko, Bartze-
lonako Unibertsitateko Lourdes San José ikert-
zailearekin eta UABko kimikarien taldearekin. Az-

terlan horiek helburua zen aurrealdean aurkitzen 
diren materialak identifikatzea, antzekotasunik 
ezartzeko aukera izateko, lan horren beraren osa-
gai desberdinen artean, eta halaber, garai hartako 
Erdi Aroko beste lan batzuekin ere. Lana aldi ba-
tez segurtasunezko beira-arasatik kanpo zegoela 
aprobetxatuta, haren kontserbazio egoera zehaz-
tasunez aztertu da, eta piezaren barne euskarrien 
sistema hobetu ahal izan da. RAMANekin lagina 
hartu gabe egindako azterketen emaitzak inter-
pretatzeak eta baloratzeak, 2021ko zati bat har-
tuko dute.

· ESLABA. Santa Criz

Parlamentuko emendakin baten bidez, aztarna-
tegiaren fotogrametria egin da, eta horri esker 
alderatu ahal izanen da 2017an egindakoarekin, 
aztarnategiaren bilakaera baloratzeko eta, horrez 
gain, erreferentzia zehatz bat izateko, etorkizu-
nean sor litezkeen patologiak detektatzeko. Clara 
Calvo zaharberritzaileak modu grafikoan, eta al-
daketen mapez osatutako fitxen bitartez, doku-
mentatu zuen aztarnategiaren hiru zabaldietan 
ikusgai diren 172 harrizko osagaien kontserbazio 
egoera. Luis Romero ikertzailearekin elkarlanean 
aritu ginen Santa Crizeko eskultura erromatarra-
ren manipulazioan eta ikerketan, batez ere harria 
lantzeko erabilitako teknikak ezagutzeko lanean. 
Lara Ibañez Ebro Ibarreko erromatarren garaiko 

horma-pinturetan aditua da, eta harekin ere aritu 
ginen elkarlanean.

· IRUÑA. Nafarroako Museoa

Alfredo Sadaren eskulturen azaleko berunak lu-
rrin organikoekiko kontaktuaren ondorioz erakus-
ten duen eraldaketa aztertzeko, adituen arteko 
lan jardunaldi bat antolatu zen, baina pandemia 
zela-eta, bertan behera geratu zen. Jardunaldi 
horretara gonbidatuta zeuden Emilio Cano, CSI-
Ceko Ikerkuntza Metalurgikoen Zentro Naziona-
leko Azalera, Korrosio eta Iraunkortasunaren In-
geniaritza Saileko zientzialari titularra; Salvador 
Borrós, IQS-ko (GEMAT) Materialen Ikerkuntza 
Taldeko zuzendaria; Patricia  Giménez Barrera, 
IQS-ko (GEMAT) Materialen Ikerkuntza Taldeko 
kidea; Pilar García Serrano, Reina Sofia Arte Ga-
raikideko Museo Nazionaleko zaharberritzailea; 
Isabel Ortiz de Errazti/Paloma López, Arabako 
Foru Aldundiaren Zaharberritze Zerbitzuko za-
harberritzaileak, metaletan adituak biak ere. Lan 
jardunaldi hori 2021ean egin ahal izatea espero 
dugu. 

· TEBAS. Zoladurak

2018an ikertzen hasi ziren Tebasko XIII. mende-
ko gazteluaren zoladurak, NUrekin lankidetzan, 
Adrian Duran eta Esther Lasheras irakasleekin eta 
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Ivan Ruiz ikaslearekin. Zoladura horiek ez dute 
parekorik penintsula osoan, eta ekoizpen frant-
sesekin dute lotura. Azulejo zati batzuk aztertu 
dira, abiapuntua izateko eta azulejo frantziarrekin 
alderatu ahal izateko. Tebasko azulejoen ezau-
garritze arkeometrikoa egin zen, eta Frantziako 
Xanpaina eskualdeko laginak ere aztertu ziren, 
han baitute jatorria Teobaldoek eta haien leinuak 
; horri esker, datu interesgarriak lortu ziren fabri-
kazio prozesuari eta dekorazioa aplikatzeko erabi-
litako teknikei buruz, eta kronologia ere baieztatu 
zen, 1250 eta 1270 bitartean. Gainera, arkeologia 
esperimentalean egindako frogetan, ekoizpen 
uneko baldintzak erreproduzitu dira. 

· TUTERA. Monreal dorrea 

Tuterako Monreal Dorreko nekropoli musulma-
netik ateratako piezak aztertzeko, lankidetza 
hitzarmena lotu da Madrilgo Unibertsitate Auto-
nomoaren eta Nafarroako Gobernuaren artean. 
Azterlan horrek barne hartzen du aztarnategiko 
piezetan erabilitako materialen eta tekniken ezau-
garritzea, eta emaitzak alderatzea Ciudad Reale-
ko Calatrava la Viejako omeiatarren aztarnategitik 
ateratako piezen gaineko analisien emaitzekin. 
Konfinamenduan zehar proiektua prestatzeko 
hainbat bilera egin ziren, eta berreskuratzeko zain 
dago, osasun segurtasunagatik jarduera guztiak 
eten ondoren.  

· UXUE. Karlos II.aren bihotza

Pandemiak eragindako egoera zaila izan arren, oi-
narriak jarri dira diziplinarteko azterketa garrant-
zitsuak egiteko erregearen bihotza gordetzen 
duten kaxa eta ontziari buruz. Hainbat talde aritu 
dira azterlanak egiten, biologoak, forentseak, ki-
mikariak, zaharberritzaileak eta historialariak, MI-
GRAVIT erakusketarako lekualdatu zela eta Nafa-
rroako Artxibo Nagusian egon zela aprobetxatuta. 

7.4 ONDASUN HIGIGARRIAK BABESTEKO ETA IKERTZEKO EKINTZAK
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Nafarroako Gobernuko Museoen Zerbitzuko Dirula-
guntzen Batzordeko Inbertsioen eta Funtzionamen-
duaren batzordean parte hartzen dugu. 

A) NAFARROAKO MUSEOAN EGINDAKO 
JARDUKETAK

Koordinazio bilerak hamabost egunetik behin, 
museoaren funtsetako piezak berrikustea urte 
osoan barna, bai aretoetan erakusten direnak, bai 
biltegian daudenak edo beste egoitzaren batean 
daudenak. Azaleko garbiketa eta kontserbazio la-
nak. Erakusketa iraunkorra osatzen duten obren, 
edo eraikinarekin eta DOMUSarekin lotura duten 
piezen kontserbazioaren fitxak egitea eta egu-
neratzea. Nafarroako Museoan dauden agiriak 
aztertzea, pieza bakoitzaren historia materiala 
biltzeko. Ingurumena eta izurriak kontrolatzeko 
programa, barne lekualdatzeak, aldi baterako 
erakusketak, maileguak, gordailuak, efizientzia 
energetikoko proiektua.

Iruña Aretoko eta Metautengo Sagrarioaren hor-
metako panelak. Iruña Aretoan egindako lanak 
egin ahal izateko eraispen, lekualdatze eta bilte-
giratze lanen jarraipena.

Hilero garbitzea historiaurreko beira-arasak eta 
urtean behin museoko gainerakoak. Maiztasunen 
arteko aldea piezetara iristeko zailtasunean dat-
za. Lehenengo piezetara iristea erraza da, eta gai-
nerakoetara iristea, berriz, ezinezkoa da, bertan 
diren pieza guztiak atera gabe.

Nafarroako Museoan monitorizatuta dauden es-
pazio guztietako tenperatura eta hezetasun bal-
dintzen jarraipena egunero. Jarraipena informa-
ziorako bakarrik egiten da, izan ere, klimatizazio 
sistemarik gabe, ingurumen baldintzen gorabe-
herak zuzentzeko gaitasuna oso mugatua da. 
2.0 fototekaren klimatizazio sistemak oraindik 
ere arazoak ematen ditu, egunero 2 gradu eta 
hezetasun erlatiboan % 5eko gorabeherak izaten 
baititu. Proba asko egin genituen, esaterako, gan-
bera gotortua eta sotoa komunikatzeko saretatik 
airea sartzea galaraztea; xurgagailua itzaltzea; 
makineria osoa itzaltzea, une horretan baldint-
zak nabarmen hobetu zirela; hezetasuna kent-
zeko gailua itzaltzea; fototekaren eremua sototik 
deskonektatzea. Urtea amaitu eta artean arazoak 

7.5 NAFARROAKO GOBERNUAREN MUSEOETAN ONDASUN 
HIGIGARRIAK MANTENTZEKO ETA ZAHARBERRITZEKO 

 EGINDAKO JARDUKETAK 



ONDARE 
HISTORIKOAREN 

ZERBITZUA 

konpondu gabe zeuden, eta hala jarraitzen dugu 
2021ean ere. 

Historiaurreko beira-arasaren eneolitoen eremuko 
itokinaren jarraipena egin da, uholdea detektatze-
ko gailu bat instalatu da.

Valladolideko Museoak 1.5. aretoko oinetako erro-
matarrak mailegatzeko egindako eskaera aztert-
zea. Baloratzeko aztertu dira eskaeraren arra-
zoia, eskaera egin duen entitatearen instalazioei 
buruzko txostena, kontserbazio egoeraren azter-
keta, eta mailegatzeko kasuan, piezen erabilerari 
eta garraioari dagokienez, jarraitu beharreko bal-
dintzak jasotzen dituen txostena prestatzea.

Aldi baterako erakusketak Nafarroako Museoan. 
Horien harira egiten dira erakutsi beharreko 
piezen kontserbazio egoera aztertzea, haien gai-
nean egin beharreko zaharberritze tratamenduen 
planteamendua, kontratazioa eta zuzendaritza, 
muntatzea eta desmuntatzea, argiztapena ego-
kitzea, Nafarroako Museoko mantentze lanen te-
knikari Felix Mendiarekin, erakutsitako materialen 
kontserbazio egoera astero kontrolatzea, eta des-
muntatu ondoren, piezak beren lekura eramatea. 
2020an lankidetza estua izan da Carlos Grijalba, 
Celia Eslava, Paleopatologia, Koldo Chamorro, 
Isabel Baquedano eta Lydia Anozen aldi bateko 
erakusketekin. 

Monetario Aretoa. Areto horretara bideratutako 
materialen diseinuari eta kontserbazio egoera-
ri dagokienez bete beharreko baldintzei buruzko 
txostena, kontserbatzeko eta zaharberritzeko es-
ku-hartze baten proiektua eta aurrekontua eskatu 
ahal izateko.  

DOMUS. Museo Arkeologiko Nazionalarekin lan-
kidetza ezarri da tesauroen inguruan, heldu den 
urtean sartu ahal izateko historiaurreko eta Erro-
mako piezak.

Leireko kutxatila, 1.9 Aretoko lanen proiektua 
berrikustea, berrikuspena eta azterketa bideomi-
kroskopioarekin. 

Adituei arreta ematea: Pilar Utrillaren taldea. 
Abaunzko mapari buruzko ikerketa berriak.

Konfinamenduaren garaian Nafarroako Museoak 
eskuratutako zenbait lan jaso ziren Avilako Muru-
zabal Jauregiaren  oinordekoengandik, eta Liza-
rrako Merkatondora eraman ziren, xilofagoen aur-
kako anoxia tratamendua egiteko.
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B) EKINTZAK NAFARROAKO GOBERNUAREN 
MUSEOETAN 

- Tutera. Ekintzak Arte Modernoko Muñoz Sola 
Museoan: Tutera Muñoz Sola aldi baterako 
muntaketaren kontrola eta beheko solairuan 
erakutsitako obraren muntaketa eta desmun-
taketa koordinatzea, segurtasun pasiboa eta 
markoa aldatu jatorrizkoa jartzeko.

- Lizarra. Ekintzak Museo Etnologikoan: Museo 
Etnologikoa. Antolamendu eta funtzionamen-
du plana, Nafarroako Museoen Ataleko buru 
Celia Martin Larumberekin eta herri Kulturako 
Bulegoko buru Mikel Ozkoidirekin koordina-
zioan. Kontserbazio prebentiborako programa 
eta egonkortzeko eta egokitzeko esku-hartzeak, 
Isidoro Fagoagaren legatuko eszenatokiko ma-
teriala biltegiratzeko. Piezen berrikuspena eta 
zaharberritzea Nafarroako Museoko eta Karlis-
moaren Museoko aldi baterako erakusketeta-
rako.

- Lizarra. Karlismoaren Museoa: Aldi baterako 
Literatura erakusketaren desmuntaketa, Pra-
doko Museo Nazionalaren eta Sofia Erregina 
Arte Modernoko Zentro eta Museo Nazionalaren 
laguntza posta elektroniko bidez (pandemiaga-
tik); berrikuspena, desmuntaketa eta enbalajea 
bideo konferentzia bidez. Piezen berrikuspena 
aldi baterako Propaganda erakusketarako Kar-

lismoaren Museoan; Artres, L. Esain eta Doku-
zain adituei esleitutako zaharberritze lanen 
plangintza, kontratazioa eta zuzendaritza. En-
balajea, lekualdatzea, muntaketa eta tratamen-
du puntualak aretoan.

C) EKINTZAK NAFARROAKO MUSEO 
SISTEMAREN MUSEOETAN  

- Lizarra. Gustavo de Maeztu Museoa. Erakutsi-
tako obraren berrikuspena arkitektura-oztopoak 
ezabatzeko eta ororentzako sarbidea errazte-
ko lanak amaitu ondoren, eta etorkizuneko jar-
duketen plangintza.

- Erronkari. Julian Gaiarre Museoa. Bildumen 

berrikuspena, erakusgai diren oihalen berrikus-
penerako eta inbentarioa zabaltzeko progra-
marako aholkularitza eta kontratazioa. Arreta 
berezia Gayarrek dohaintzan emandako maleti-
nari, 2021ean erakustea aurreikusten baita.

- Tutera. Dekanoaren jauregiko Museoa. Bildu-
men berrikuspena, Kalbarioko eskultura taldea 
zaharberritzeko lanen kontrataziorako aholku-
laritza, jarraipena eta kontrola, Museoen Zerbit-
zuaren Laguntza programaren barnean.

- Zubieta. Errota Ekomuseoa. Bisita eta aholku-
laritza erakutsitako bildumaren kontserbazioari 
buruz eta sarbidearen inguruko osagaiei buruz.
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D) EKINTZAK BESTE MUSEO BATZUETAN

- Amaiur. Arkeologia Zentroa, erakusketaren 
muntaketarako eta erakusgai diren materialen 
kontserbaziorako laguntza.

- Abaurregaina. Hilarrien Lorategia. Hilarrien 
argazkiak egiteko aholkularitza eta ikuskaritza, 
erakutsitako hilarrien bisita eta berrikuspena.

- Burgi. Almadiaren Museoa. Erakusketa 
iraunkorraren berrikuspena eta museo edo bil-
duma iraunkor gisa aitortzeko arazoen inguruko 
bateratze saioa.

- Castejón. Erakutsitako piezen kontserbazio 
egoeraren berrikuspena, aldi baterako erakus-
ketaren muntaketarako eta beira-arasak hobet-
zeko laguntza, eta aholkularitza museo edo bil-
duma iraunkor gisa aitortzearen inguruan. 

- Cortes. Erakutsitako piezen berrikuspena eta 
Gazteluko arkeologia erakusketan erakutsiko ez 
diren pieza arkeologikoak kentzea.

- Xabier Gazteluko Museoa. Ikuskaritza teknikoa, 
berrikuspena eta aholkularitza emateko bisita, 
irekitzeko baimena lortzeko eta museo edo bil-
duma iraunkor gisa aitortzeko eskatzeko lanak 
egin ondoren.

- Iruña. Harresien Interpretazio Zentroa. San 
Bartolome gotorlekua. Bisita teknikoa grafito 
historikoen berrikuspenerako eta interpretazio 
zentroaren aholkularitzarako.

- Orreaga. Orreagako Errege Kolegiataren Mu-
seoa. Bildumen berrikuspena, aholkularitza, 
Karlomagnoren Xake Erlikia-ontzian izandako 
kalteen tratamendu puntuala, azterketa bideo-
mikroskopio bidez, Nafarroako Patrimonio His-
torikoaren Bermerako Fundazioaren jabetzako 
segurtasunezko beira-arasa berrian jartzea.

- Santakara. Aholkularitza ikasgela arkeologi-
koari eta erakutsitako piezen berrikuspena. Az-
tarnategia bisitatzea eta haren egoera ikuskat-
zea. 
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2020an hainbat obra zaharberritu dira, Na-
farroako Liburutegia - Antzinako Funtsarekin 
elkarlanean. Garrantzitsuena “Gauzen ezau-
garriei buruz” liburua da, Okzitaniako Tolosan 
1494an inprimatutako inkunablea, Bartolomeo 
Anglicusen 1272 baino lehenagoko eskuizkri-
buari buruzkoa. Gainera, hiru mapa interesga-
rri berreskuratu dira: Nafarroako mapa postala, 
koloreztatua, 1850ekoa, Nafarroako errepideen 
mapa orokor bat, 1917koa, eta Nafarroako 
1920ko mapa bat.

Cortesko udalari aholkularitza eman zitzaion 
Casañal ingeniariak XIX. mendearen amaie-
ran egindako 4 plano katastralen kontserbazio 
egoeraren inguruan. Nafarroako Artxibo Nagu-
sira eraman ziren, eta hango laborategian za-
harberritu eta faksimilean erreproduzitu ziren. 
Faksimilak markoan jarrita udalari eman zit-
zaizkion herritarrek ikus ditzaten, eta jatorrizko 
agiriak kontserbazio-kutxa batean.
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KONTSERBAZIORAKO ETA 
ZAHARBERRITZEKO ESKU-HARTZEAK 

- Aiegi. Iratxeko Andre Mariaren elizako induske-
ta arkeologikoaren eta zoladura zaharberritzeko 
lanen jarraipena.

- Bertiz. Markesenean eta Aranean berreskuratu 
beharreko Jauregiko lanen berrikuspena, lekual-
datzeen planifikazioa eta XIX. mendeko lorate-
giko zeramikak zaharberritzea.  

- Kaseda, San Zoilo. Baselizara sartzeko atea be-
rreskuratzeko lanen ikuskaritza eta aholkularitza. 

- Lizarra, Hilobi Santua. Aholkularitza Kofradiari, 
barneko altzarien eta hormen estalduraren be-

rrikuspena, barneko esku-hartze integralaren 
proiektua kudeatzea.

- Fitero, Andre Maria. Berrikuspenak, korua 
berreskuratzeko eta mantentzeko lanetarako 
aholkularitza teknikoa, Altxorra erakusteko se-
gurtasunezko beira-arasen bideragarritasuna, 
Villalba Abadearen hilobia endoskopioz aztert-
zearen bideragarritasuna.

- Iruña:

· Iruñeko Udal Artxiboa. Gerardo Lizarragaren 
sanferminetako kartelaren jatorrizko mihisea 
berrikustea Nafarroako Museoko aldi baterako 
erakusketarako.

· Nafarroako Artxibo Nagusia, Migravit erakus-
keta. Karlos II.aren bihotzaren kutxa eta ontzia: 
lekualdatzea, muntaketa, jarraipena, desmun-
taketa, azterlanen koordinazioa, kontserbazio 
prebentiboa eta itzulketa.

· Udala, Doloretako Andre Mariaren irudia, Artres 
erakundeak egindako zaharberritzearen aholku-
laritza eta jarraipena.

· Nafarroako Ospitalegunea. Erabilerarik gabeko 
eraikinetako dekorazio artistikoa baloratzea, eta 
Alfredo Sada eskultorearen Hilarria lana berres-
kuratzeko proiektua.

· Justizia Jauregia, inbentariatutako pieza artisti-
koen berrikuspena eta Familia Sakratuaren mi-
hisea bere lekura itzultzea zaharberritu ondoren.

· Nafarroako Jauregia, Artxibo zaharrean egin 

beharreko esku-hartzeen proiektua, Jainkozko 
Maitasunaren tapiza zaharberritu ondoren be-
rriro instalatzea, Tronuaren Aretoko ateen tra-
tamendua Artres erakundearen eskutik, Solairu 
Noblean inbentariatutako lanen berrikuspena. 

- Azkoien. Antzinako Kasino Nagusian agertutako 
XVI. mendeko soka idorrezko zeramikaz egin-
dako horma zatia berreskuratzea.

- Tutera katedrala. Covida zela eta nahitaez egin 
behar izan diren desinfekzioek eserlekuetan era-
gindako kalteari aurre egiteko aholkularitza era 
berreskurapena, koruko eserlekuetan zura idor-
tu ondoren eragindako kalteen berrikuspena.

- Alesbes. Errosarioaren kaperako erretaula za-
harberritzeko lanen ikuskaritza.
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AHOLKULARITZA TEKNIKOA ONDAREA 
KONTSERBATZEKO ETA ZAHARBERRITZEKO 
ARLOAN

- Agoitz. Parrokiako atarian egiten ari den es-
ku-hartzearen jarraipena.

- Ardatz Itzagaondoa. Gurutzea. Kontserbazio 
egoera aztertzea eta esku-hartzerako aholkula-
ritza ematea Arkitektura Ondarearen Atalari.

- Argedas. Elizaren barneko lanak egiteko ikus-
karitza eta aholkularitza, alboetako erretaulen 
desmuntaketaren kontrola barne.

- Artaxoa. San Saturnino elizaren barnealdea az-
tertzea eta aholkularitza ematea Lignum Crucis 
Bidea Elkarteari eta partikularrari.

- Kaseda. San Zoilo ermita. Ikuskaritza teknikoko 
bisita absideko horma-pinturen zati eraldatuan, 
esku-hartzerako proposamena eginez.

- Cortes. Aragoiko Kanal Inperialaren gaineko zu-
bia konpontzeko proiekturako tratamendu ze-
hatzak egiteko aholkularitza.

- Lizarra. Hilobi Santua. Absideko horma-pintu-
retan esku hartzeko aholkularitza, erretaula na-
gusiaren desmuntaketa eta zaharberritzea, eta 
lanak antolatzea.

- Los Arcos. Bisita bateratua Arkitektura Onda-
rearen Atalarekin aholkularitza emateko eliza-
ren atariko esku-hartzerako.

- Martzilla. Gazteluan kontserbatu diren hor-
ma-pinturen berrikuspena. Kontserbaziorako 
irizpideak eman eta atzemandako akatsak adie-
razi ziren. 

- Meotz. Parrokiako ezkiletan egindako esku-hart-
zearen berrikuspena eta bisita Santa Kolonba-
ren baselizara kontserbazio egoera aztertzeko.

- Muetz. Bisita parrokiara ezkilak eta dorreko erlo-
jua berrikusteko.

- Muru Artederreta. Ikuskaritza teknikoko bisita 
parrokiara sakristian eta barneko beste hain-
bat lekutan obrak egiteko asmoaren haritik. 
Aholkularitza estaldura historikoen kontser-
bazio egokiaren inguruan. Nafarroako Kultura 
Ondarearen Erregistroan jasota dauden herriko 
elementuak berrikusi ziren.

- Otsagabia. Bisita teknikoa Elurretako Amabirji-
naren baselizara, horma-pinturen kontserbazio 
egoera berrikusteko; kanpoko eszena zati ba-
tean eroria dago, eta bisita egin zenean hainbat 
zati jaso eta barnean gorde ziren, kalte handia-
goa sortzea galarazteko.  

- Erriberri. Klarisak mihise bat Pradoko Museoko 
aldi baterako erakusketa baterako mailegatzeko 
kudeaketa eta baimena.

- Erriberri. Santa Brigida. 3. fasea barneko hor-
ma-pinturetan esku hartzea. Lana funtsean izan 
da horma-pinturen euskarria horman egonkort-
zeko tratamenduak egitea. Ondare Arkitektoni-
koaren Atalarekin koordinatuta.

- Orisoain. Barnean dauden horma-pinturak za-
harberritzeko proiektua prestatzea, Orisoaingo 
Udalaren eskaerari erantzunez.

- Iruña. Katedrala Occidens erakusketan gordai-
luan jarritako material arkeologikoen kontser-
bazio egoera baloratzea. 2021ean “Gizakiaren 
Aroak” aldi baterako erakusketarako maileguen 
kudeaketak eta baimenak.

- Iruña. Nafarroako Ospitalegunea, kapera za-
harreko ondare-elementuak berrikustea, eta 
Sadaren “Hilarria” eskultura berreskuratzeko 
proiektua. 

- Iruña. Nafarroako Jauregia. Elkarlana Fernan-
do VII.aren Erretratuaren azterketan Goyaren 
erretratuetan espezializatutako aditu baten al-
detik.
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- Iruña. Salestarren antzinako Komentua. Eli-
zako beirateetako esku-hartzerako aholkularitza.

- Iruña. Nafarroako Artxibo Nagusia. Berri-
kuspen bisita eta kriptan izandako zati-jausiei 
buruzko aholkularitza emateko txostena pres-
tatzea. 

- Iruña. Hilerria. Sarasateren mausoleoa. Berri-
kuspena eta kontserbaziorako esku-hartzearen 
jarraipena.

- Iruña. Nafarroako Ospitalegunea. Alfredo 
Sadaren harrizko lan baten kontserbazioari 
buruzko aholkularitza teknikoa. Pieza hori era-
matea Nafarroako Gobernuaren arkeologia 
funtsen instalazioetara han zaharberritzeko.

- Iruña. Nafarroako Jauregia. Gaur bulegoent-
zako lekua bihurtuta dagoen antzinako Artxi-
boaren Museoaren mapa zaharberritzea. Tro-
nuaren Aretoko ateak zaharberritzea, espazio 
hori etengabe ekitaldi instituzionaletarako era-
biltzeak hondatzen baititu.

- Iruña. Rozalejo Jauregia. Esku-hartzerako 
proiektua berrikustea eta aholkularitza ematea, 
txosten bidez eman beharreko jarduketa-pro-
posamenerako irizpideei buruz eta aurretik egin 
beharreko azterlanei buruz.

- Iruña. Etxebizitza partikularra. Horman sartu-
tako harrizko erliebea handik erauztea.  Goardia 
Zibilarekin batera egindako ekintza.

- Erronkari. Kontserbazio lanak eta jarraipena egi-
tea urtero. Udan mantentzeko eta kontserbazio 
prebentiborako esku-hartzeak egiten dira.

- Lokiz Mendilerroa. Santiagoko baselizara bisita 
teknikoa egitea. Aholkularitza teknikoa eta jar-
duketarako irizpideak ematea Arkitektura Onda-
rearen Atalarekin.

- Tafalla. Errekoleten antzinako komentua. Sort-
zaileen hilobia zaharberritzeko proiektua eta lanak 
zuzentzea. 

- Tafalla. Mencos gurutzadura. Esku-hartzearen 
jarraipena, Arkitektura Ondarearen Atalarekin 
koordinatuta.

- Tebas. Gaztelutik hartu eta hiri-altzaritarako be-
rrerabilitako mentsulen garraioaren jarraipena, 
Nafarroako Gobernuaren arkeologia funtsen ins-
talazioetara eraman zirelarik, han zaharberritzeko. 

- Tutera. Udaletxea. Aholkularitza, ondarearen 
kontserbazioaren ikuspegitik, kaleen garbiketa 
modu egokian egiteko, Arkitektura Ondarearen 
Atalarekin koordinatuta.

- Tutera. Monreal dorrea. Udalari aholkularitza 
ematea jatorri bandalikoko grafitti batzuen garbi-
ketan.
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- Tutera. Interes puntu zenbaiten kontserbazio 
egoeraren jarraipena egiteko bisitak, haietako bat-
zuk egindako azken esku-hartzeen berrikuspen 
gisa, besteak beste, katedraleko klaustroa, koruko 
eserlekuak, organoa, Judizioaren ataria edo Lope 
Artze Olkotzen hilobiaren estalkia, edo esku-hart-
zea behar dutenak, esaterako Magdalenaren eli-
zako ataria eta erretaula nagusia. Beharrezkotzat 
jo zen kontserbazio lanak egitea klaustroan, kont-
serbazio egoerarik okerrena erakusten duten kapi-
teletan.

- Undio. Bisita, berrikuspena eta aholkularitza, eli-
zaren barnean lanak egin zirenean, han diren es-
taldura historikoen inguruan. 

- Untzue. Bisita, berrikuspena eta aholkularitza 
erretaula nagusia zaharberritzeko eta MECNA ku-
deaketak egiteko. 

- Viana. San Frantziskoren komentua elizaren bar-
nealdearen berrikuspena eta aholkularitza Udalari 
han dauden kultur ondasunen inguruan.

- Viana. Andre Maria mihise bat Pradoko Museoko 
2021eko aldi baterako erakusketa baterako mai-
legatzeko kudeaketa eta baimena. Ikuskaritza 
teknikoko bisita Vianako Andre Mariaren parro-
kiaren hegoaldeko atariaren kontserbazio egoera 
aztertzeko. Eraikin horretan zati-jausiak izan dira 
hainbat puntutan, eta horrenbestez perimetroa 

hesiz itxia dago, bisitan atarira inguratzeko aukera 
izan bazen ere. Azken berrikuspenak egin zirenetik 
hondamena modu larrian areagotu dela ikusi zen. 
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AGIRIEN BERRIKUSPENA    
ETA DESKRIBAPENA

- Arrizabalaga. Covid-19aren pandemiak eragin-
dako salbuespenezko etxeratze aldian, Erregis-
tro, Ondasun Higigarri eta Arkeologia Atalean 
ezkila historikoei buruz, egindako esku-hartzeei 
buruz, inbentarioak, etab., dagoen dokumen-
tazio guztia berrikusi zen. Kontserbaziorako 
protokolo bat prestatu zen, Nafarroako ondare 
horren kontserbazioaren jarraipena egiteko la-
gungarria izanen den dokumentu bat ere sor-
tu zen, eta han jaso da lurraldeko herri eta hiri 
guztietako kanpaiekin lotuta dagoen informazio 
guztia.

- Beirateak. Covid-19aren pandemiak eragin-
dako salbuespenezko etxeratze aldian, Erregis-
tro, Ondasun Higigarri eta Arkeologia Atalean 
beirate historikoei buruz, haietan egindako 
esku-hartzeei buruz, inbentarioak, etab., da-
goen dokumentazio guztia berrikusi zen. 
Kontserbaziorako protokolo bat prestatu zen. 
Covid-19aren pandemiak eragindako salbues-
penezko etxeratze aldian, Erregistro, Ondasun 
Higigarri eta Arkeologia Atalean hilarriei buruz, 
haietan egindako esku-hartzeei buruz, inbenta-
rioak, etab., dagoen dokumentazio guztia berri-
kusi zen. Kontserbaziorako protokolo bat pres-
tatu zen. Tafallan berrikuspena egin zen hilarri 
multzoaren kontserbazio egoera aztertzeko, in-
formazioa kontserbazio-fitxetan jaso zen, eta 
haiei atxiki zitzaien txosten tekniko bat, multzoa 
erakusteko jarduketa irizpideak emanez.
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- Armarriak:

· Amillao. Etxeko armarria, San Roman Plaza, 5. 
Berrikuspena eta baimena.

· Erriberri. Armarria, Kale Nagusia, 5. Berrikus-
pena eta aholkularitza txosten bidez.

· Iruña. Armarria, Kale Nagusia, 89. Kontserbazio 
egoera aztertzea eta esku-hartzerako aholku-
laritza ematea Arkitektura Ondarearen Atalari. 

· Iruña. Indatxikia, 11. Kontserbazio egoera az-
tertzea eta esku-hartzerako aholkularitza ema-
tea Arkitektura Ondarearen Atalari. 

· Tafalla. Baimena. Armarria, García Goyena 15. 
Dokumentazioa aztertzea, bisita eta aholkula-
ritza teknikoa ematea Arkitektura Ondarearen 
Atalari.

· Viana. Udaletxeko armarria. Kontserbazio 
egoera aztertzeko ikuskaritza teknikoa eta 
aholkularitza armarria kontserbatzeko es-
ku-hartzerako. Ondare Arkitektonikoaren Ata-
larekin koordinatuta.
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Ondare Arkeologikoan dokumentazio fotogra-
metrikoko lanak egin dira honako kokagune 
hauetan:

- El Cuarto haitzeko (Leartza) grabatu protohis-
torikoak, ekintza bandalikoen ondorioz aurrera 
eramandako dokumentazio eta kontserbazio 
prozesuaren barnean. Zenbatekoa: 4.317,85. 

- Aurkikuntza berriak El Congosto (Mues) presa 
erromatarrean, urteroko indusketa kanpainaren 
barnean. Zenbatekoa: 3.799,40. 

- Ablitasko El Villar hiri erromatarreko mosaikoa, 
zaharberritze jarduketaren barnean. Zenbate-
koa: 2.692,25. 

- Andelos hiri erromatarreko akueduktua (Men-
digorria), L.F. Labék eta P. Gilek sustatutako 
esku-hartze arkeologikoaren barruan. Zenbate-
koa: 1.378 €. 

Jarduketak ondarea hobeki ezagutzeko eta ba-
besteko dokumentazio tridimentsionala lortzea 
helburu duen lan ildoaren baitan egin ziren. 

Hainbat urtetarako jarduketa planak prestatu 
dira aztarnategi hauetarako:  

- Santa Criz (Eslaba). Zenbatekoa: 3.025 €. 

- Alkerdi eta Berroberria leizeak (Urdazubi). Zen-
batekoa: 10.611,70 €. 

- El Congosto (Mues) presa erromatarra. Zenbate-
koa: 7.986 €. 

- El Villar (Ablitas). Zenbatekoa: 2.067 €. 

- Monreal dorreko nekropolia (Tutera). Zenbate-
koa: 2.067 €. 

 

Azterlan horiek aurreko legealdian sortu ziren, 
eta haien helburua da epe ertainerako jarduke-
tak planteatzea, Nafarroako Foru Komunitatean 
esku-hartzeak egiten ari diren aztarnategi na-
gusietan egin beharreko lanak antolatzea. 

2020an ondoko azterlan tekniko hauek egin 
dira. 

- El Congosto (Mues) presa erromatarreko indus-
ketako faunaren azterketa, Iberiar penintsulako 
kelonioen (dortokak) multzorik handienetako 
bat gordetzen baitu. Azterlana Iratxe Boneta 
biologoak eraman zuen aurrera. Zenbatekoa: 
6.360 €.

- Loizuko leizeko (Erroibar) ehorzketaren hasie-
rako azterketa antropologikoa eta datatzea. 
Hasierako azterlanen arabera, gizonezko heldu 
gazte bat da, 17-21 urte bitartekoa. Data argit-
zeko lanek emaitza harrigarria izan dute (9.700 
k.a.), mesolitikoaren hasiera alegia; Nafarroako 
mota horretako aurkikuntza bakarra eta zaha-
rrena da, eta horregatik, bertatik osorik aterat-
zea eta aztertzea planteatzen da 2021erako. 
Azterlana Maite Tirapu antropologoak egin du. 
Zenbatekoa: 3.200 €.
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A) URTEKO INDUSKETA PLANA

Kultura Zuzendaritza Nagusia-Vianako Printzea 
Erakundeko zuzendari nagusiaren ekainaren 1eko 
126/2020 Ebazpenaren bidez, urteko indusketen 
plana baimendu zen, Nafarroan programatutako 
esku-hartze arkeologikoak jasotzen dituena. Es-
ku-hartzeen kopuru osoak 2019koaren ildo beretik 
jarraitzen du, 42 proiektutik 43ra igaro baitzen. 43 
esku-hartze horietatik gehienak indusketak dira, 
22 aztarnategi induskatu baitira. Atzetik urrun, 
zundaketa lanak daude, 12 aztarnategitan egin 
baitira; prospekzioak, 7 proiekturekin; eta finkat-
zeko lanak, 2 esku-hartzerekin. Urteko planean 
jasotzen diren jarduketentzako, Ondare arkeolo-
gikoan eta paleontologikoan esku-hartzeak egite-
ko  toki-erakundeentzako antolatutako laguntzak 
eskatzen ahal dira. 

Indusketa arkeologikoak egin dira honako leku 
hauetan: Ablitasko El Villar, Resako despopulatua 
(Andosilla), Irulegiko Kastroa (Aranguren), Ostolo 
leizea (Arantza), El Cerco (Artaxoa), Artziko terma 
erromatarrak, Zaldua (Auritz), Corseras I-herri za-
harra (Caparroso), Piecordero I (Cascante), Larra-
gako gaztelua, Meatzeko meategiak (Luzaide), El 
Castillar (Mendabia), Sancti Spiritus kapera-Kar-
lomagnoren siloa (Orreaga), Santakarako Gazte-
lua, Valtierrako gaztelua eta La Custodia (Viana).

Esan beharra dago, Covid-19aren pandemiaren 
ondoriozko murrizketak direla eta, herritarren 
parte-hartzearekin kontatzen zuten hainbat in-
dusketa, edo lan-eremu gisa planteatzen zire-
nak, ezin izan direla aurrera eraman. Honako leku 
hauek dira: Larunbeko San Gregorio, Corellako El 
Plantío, Mañeruko Bargotako Ospitalea, Pelleje-
rías patioa (Iruña) eta Ribaforadako San Gregorio. 
Beste hainbat kasutan, berriz, parte-hartzaileen 
kopurua mugatu da eta inbertsioa murriztu da. 

Esku-hartze ia guztiak orain hainbat urte hasi-
takoak dira, epe ertainerako proiektuen arabera. 
2020an berriro hasi da Santakarako gazteluko in-
dusketekin, geldirik baitzeuden, gotorlekuko do-
rrea zaharberritzeko lanak amaitu zirenetik. 

Ikerkuntza arloko berrikuntzarik handienak Erdi 
Aroko bi aztarnategitan egin dira: Resa (Ando-
silla) eta Valtierrako gaztelua. Resan, eraikin er-
lijioso kristau bat azaleratzen hasi da, tipologia-
ren arabera islamdarren presentziaren hasierako 
mendeetakoa dirudiena, denboran hiri erromatar 
baten ondorengoa. Valtierran, gazteluaren kont-
serbazio egoera txarra egiaztatu da, baina han 
aurretik zegoen hisn edo gotorleku andalusi ba-
ten egiturak aurkitu dira, egoera onean. Beste 
alde batetik, aurkikuntza berriak egin dira La Cus-
todia (Viana) eta Irulegi (Aranguren) bizilekuetan,  
biak ala biak erromatarren presentziaren hasie-
rako uneekin eta gerra sertoriarren jarduerarekin 

lotuak, eta Pirinioko galtzadarekin lotutako ter-
ma-establezimenduetan, Zalduan eta Artzin. 

Zundaketen arloan, azpimarragarria da hiru 
proiektu hasi izana, doktore-tesien testuinguruan: 
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erriberako gotorleku islamikoetan (Pedriz, Falt-
zes eta Rada), Koskobiloko historiaurreko bizile-
kuan (Olazti), eta Paleolito amaierako aire libreko 
kokalekuetan (La Hoya Grande, Alaizko kobazuloa 
eta Legin). 

B) TOKI ENTITATEENTZAKO LAGUNTZAK

Toki entitateentzako dirulaguntzen deialdiare-
kin jarraitu da, udalen jabetzako 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 2019koaren 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 urriaren 6ko 242E/2020 
Ebazpenaren bidez eman ziren. 

2020ko deialdian 22 proiektuk jaso dute laguntza, 
2019an baino lauk gehiago, herri hauetan: Abli-
tas, Andosilla, Araitz, Arakil, Aranguren, Arantza, 
Artzi, Artaxoa, Auritz, Caparroso, Cascante, Gesa-
latz, Itza, Larraga, Larraun, Mendabia, Ribafora-
da, Tutera, Untzue, Urdazubi, Valtierra eta Viana. 

Laguntza horiek 94.283,19 €-ko inbertsioa ekarri 
dute. 



ONDARE 
HISTORIKOAREN 

ZERBITZUA 
7.8 ESPARRU ARKEOLOGIKOKO ESKU-HARTZEAK ETA EKINTZAK

C) PREMIAZKO ESKU-HARTZE 
ARKEOLOGIKOAK

Esku-hartze arkeologiko hauek egin dira ofizioz; 
hau da, Kultura Zuzendaritza Nagusia-Vianako 
Printzea Erakundeak kudeatuta, haren teknika-
rien zuzendaritzapean eta premiaz:

- Tuterako Monreal dorreko nekropolia. Es-
ku-hartzearen helburua izan da hilerri islami-
koa zedarritzea, legez babestu ahal izateko. 46 
zundaketa egin dira, eta haietatik 24k emaitza 
positiboa izan dute. Detektatutako hilobi gehie-
nak induskatu ez badira ere, haien tipologiak ez 
du berrikuntzarik ekartzen 2019ko indusketaren 
aldean. Azkenik, 32.500 m2 inguruko jatorrizko 
azalera zehaztu da, hilerria hedatzen baitzen, 
bai Mariaren Bihotzaren aldera, bai Monrealgo 
Dorrearen aldera ere. Auzoaren Etorbidea 48-
46 orubeetan egindako zundaketek erakutsi 
dute aztarnategia muinoaren hegoaldeko ma-
galera ere hedatzen zela.  Dispertsio datueta-
tik abiatuta, 6.000 eta 10.000 gizaki inguruko 
populazio ehortzia kalkulatu da. Esku-hartzeak 
16.568,44 euroko inbertsioa eskatu du.  

- Zamartze (Uharte Arakil). Zamartzeko Andre 
Mariaren elizaren inguruan, joan den mendeko 
90eko hamarkadatik ezaguna da material erro-
matarrak aurkitu zirela, eta horiek erlazionatu 
dira tenplua zaharberritzean aurkitutakoekin. 

Esku-hartzearen arrazoia izan da lur-eremua-
ren labore aldaketa, beharbada zuhaitzak lan-
datzeko eta sakoneko laboreak egiteko asmoz. 
Tamaina handiko 6 lubaki ireki ziren (100 me-
trorainoko luzerakoak), eta horiek erakutsi dute 
egiturak eta maila arkeologikoak elizaren ekial-
dera kokatutako lurzati osoan barna hedatzen 
zirela eta, beraz, bizitoki zabala izan zela. Aztar-
na arkeologikoak lurrazaletik hurbileko kota ba-
tean daude (20 cm. eta 60 cm. bitartean). Gorde 
diren egiturek hirigintza antolatu bat iradokit-
zen dute, eraikuntzak eskasak badira ere (harri-
zko zokaloen gainean egur eta adobez eraikita). 
Kokalekuaren garapena Ab Asturica Burdicalam 
bide erromatarrarekin batera etorri zen, k.o. I.-
II. Mendeen artean, Pompelo eta Iruña Veleia 

hirien arteko gune gisa.  Esku-hartzeak 6.998 € 
inbertitzea eskatu du.

- El Congosto (Mues) presa. 2019an hasitako la-
nei jarraipena emanez, ur dorrearen barnean 
egin da esku-hartzea. Dorrea elikatzeko baoa 
ixten zuen zurezko sareta berreskuratu eta za-
harberritu da; gainera, ur-emaria kontrolatzeko 
sistema ikertzen hasi eta hustubide bat aurkitu 
da, arrokan zulatua eta alde batez forratua beru-
nezko plantxa batez; han sartzen zen ur-ema-
ria kontrolatzeko zurezko ardatz bertikala. Ura 
ateratzeko bidearen (akueduktua) hasiera aur-
kitu da; lurrazpiko eraikuntza bat da, estalki 
dinteldua duena, eta barnean ibiltzeko modua 
eskaintzen zuen altuera zuena (1,70 - 1,80 m.). 
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Egitura hori oso eraldatua agertu da, errota ba-
ten noriaren kutxa gainean ezarri baitzitzaion, 
behe Erdi Aroan, errota bat ezarri zenean, pre-
saren pantailari atxikia. Esku-hartzeak 18.709 € 
inbertitzea eskatu du.   



ONDARE 
HISTORIKOAREN 

ZERBITZUA 
7.8 ESPARRU ARKEOLOGIKOKO ESKU-HARTZEAK ETA EKINTZAK

- El Portilloko leizea (Erromantzatua). Esku-hart-
zea aurrera eraman da 2019an aurkitu zirelako 
labar-artearen agerpenak izan daitezkeen irudi 
batzuk, mende luzez itxita egondako leize ba-
tean. Kobazuloaren jasotze topografikoa egin 
da, eta 48 horma-grafismo beltz aurkitu dira, 
lerro, marka eta puntu modukoak, eta C14aren 
froga eginda, goi Erdi Aroan datatu dira (k.o. 
IX. mendea). Hiru zundaketa arkeologiko egin 
dira, eta haien arabera, kobazuloaren okupa-
zioa Neolito ertaina (k.a. 3730) eta Brontze Aroa 
(k.a. 1290) bitartekoa izan zen.  Esku hartzean 
6.856,38 euro inbertitu dira. 

- Elo gazteluko ur-tanga. Esku-hartzea egin da 
ur-tanga finkatzeko lanei ekin aurretik, eta hari 
esker ulertu dira urez hornitzeko sistema eta 
egituraren arkitektura. Ezagutu da ur-tanga 
nola elikatzen zen iparraldean kokatutako erai-
kinaren (kapera?) ur-isuritik, hura jaso egiten 
baitzen harriz egindako ubide batean, ontzia he-
goaldetik inguratzen zuen, eta ondoren barnera 
isurtzen zen, puntu ezezagun batean. Ur-tan-
garen hondoa harlanduz egindakoa da, eta zati 
bat kontserbatu da. Ganga gainetik estaltzen 
zuten harlauzez osatutako estalkiaren aztarnak 
aurkitu dira. Esku-hartzeak 18.150 € inbertitzea 
eskatu du. 
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-  Bestelako jarduketak:

· Zundaketa eta jasotze topografikoa, Paga-
mendiko (Etxarri Aranatz) trikuharrian kalteak 
egiaztatu ahal izateko, Iruñeko 4. Instrukzio 
epaitegiaren 0001356/2020 delitu arinengati-
ko epaiketarekin lotuta. Inbertsioa: 5.200 €. 

· Esku-hartze arkeologikoa eta txosten histori-
koa prestatzea Magdalenako odolezko Noriari 
buruz, Magdalenako ARS-1 Txantrea Hegoa 
Parkearen 1. urbanizazio fasearen proiektuaren 
aurrean. Inbertsioa: 1.455,5 €.

· Prospekzioa Ortzikasko mendian eta Txaraka 
bizkarrean (Anotz, Ezkabarte), basozainek 
ohartarazi ondoren beharbada aztarna arkeo-
logikoak agertu zirela han. Inbertsioa: 1.452 €. 

· Jarraipen arkeologikoa ureztapenaren lanetan 
La Coronako (Lerin) kastroaren inguruan. In-
bertsioa: 484 €. 

· Elizatxare (Setuain, Esteribar) zutarriaren be-
rreskurapena. Inbertsioa: 1.300 €. 

Esku-hartze horietan guztietan 77.173,32 € inber-
titu dira.

Kultura Zuzendaritza Nagusia-Vianako Printzea 
Erakundeak 86 esku-hartze arkeologiko egiteko 
baimena eman du, premiazkoak horiek ere, baina 
beste erakunde edo pertsona batzuek sustatu-
takoak, eta beraz, 2019koen aldean, % 33,7 ge-
hiago dira. Jarduketa kopururik handiena hiri-be-
rrikuntzarekin dago lotua, batez ere Iruñean (28 
esku-hartze), eta ondoren energia sortzeko azpie-
giturekin (parke eoliko eta eguzki planta fotovol-
taikoak, 20 esku-hartzerekin). Azpimarratzekoa 
da, halaber, Espainiako Gerra Zibileko fusilatuen 
desobiratzeekin jarraitu dela, Bakearen eta Bizi-
kidetzaren Zuzendaritzak sustatuta; horietako 13 
baimendu dira 2020an (Altsasu, Nabaskoze, Bi-

daurreta, Gazteluberri, Eusa, Gazolatz, Goldaratz, 
Ibero, Izaba, Irurtzun, Milagro, Untziti eta Ardatz).

Aurkikuntzen artean azpimarragarria da altxor 
txiki bat aurkitu zela, 154 urrezko soberano, Iru-
ñeko Navas de Tolosa kaleko 23.ean egindako es-
ku-hartze arkeologikoan; azkenean, Nafarroako 
Museoan gorde ziren. 
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D) AZTARNATEGIAK MANTENDU   
ETA SENDOTZEKO PLANA

Aurrera jarraitu da aztarnategiak mantentzeko 
eta kontserbatzeko urteroko lanekin, bisitarient-
zat irekita dauden hainbat azternategitan: Liede-
na eta Faltzesko hiri erromatarrak (San Esteban 
eta Los Villares), Santakarako Cara eta Eslabako 
Santa Criz hiri erromatarrak, eta Corellako La To-
rrecillako mausoleo erromatarra. Urtean bi lan-
saio egiten dira aztarnategi bakoitzean: batetik, 
landaredia kentzeko; bestetik, aurriak sendotzeko 
eta hesiak konpontzeko lan txikiak egiten dira. 

Beste hainbat jarduketa. Dagokien udalarekin 
lankidetzan, indusketa prozesuan dauden aztar-
nategiak babesteko jarduketa puntualak egin dira: 

- La Custodia (Viana): Burdin Aroko egiturak ba-
bestea N-111 errepidearen ondoan.

 
- Ablitasko El Villar: Termen mosaikoaren estalkia. 

Esku-hartze horietan 12.059 € inbertitu dira. 
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E) JARDUKETAK NAFARROAKO 
GOBERNUAREN ARKEOLOGIA FUNTSETAN

Arkeologia funtsak Super Ser lantegiaren ant-
zinako eraikinean (Cordovilla) zaintzen dira 
1995etik, eta haietan egindako jarduketak lau il-
dotan garatu dira:

Funtsak aberastea, material berriak jasoz eta 
haien kontserbazio-zaharberritzea eginez

2020an sartu diren bilduma nagusiak aztarnategi 
hauetatik etorri dira: Amaiurko gaztelua, San Gre-
gorio (Ribaforada), Iratxeko monasterioa (Aiegi), 
Iruñeko Pasealekuaren nekropolia (Gares), Eugiko 
Munizioen Errege Fabrika, Muesko El Congosto, 
Zamartzeko Andre Maria (Uharte Arakil), Aralarko 
San Migel (Uharte Arakil) eta hainbat esku-hartze 
Iruñeko gune historikoan (batez ere Artxidiako-
noaren egoitzan eta Alde Zaharreko bilketa neu-
matikoan). 2020an sartu diren eta indusketetatik 
atera ez diren bestelako bildumen artean, azpi-
marragarria da Esteban Ugarteren bilduma, 191 
kubetaz osatua, Lizarraldeko aztarnategietan bil-
dutakoak.

2020an sartu diren kubeta-kutxak, guztira, 623 
izan dira. Material horiek garbirik gordetzen dira, 
datatuak eta inbentariatuak, baimenaren titularra-
ren aldetik. Sartzen direnean, material horiek be-
rrikusi, paketatu, errotulatu eta kokapen topografi-
koko taula batean sartzen dira. 

2020an materialak atera dira (39 kubeta) Errioxa-
ra (El Real eta Tricio aztarnategiak). Aldi baterako 
gordailututa dauden piezak dira, Iruñeko 3. Zigor 
Auzitegiaren ekainaren 7ko 212/1999 epaiaren ara-
bera. 

Material arkeologikoak maileguan uztea aldi 
baterako erakusketetarako

Kultura Zuzendaritza Nagusiak material arkeo-
logikoak hornitu ditu ondoko erakusketa haueta-
rako: 

- Baztango Udala. Amaiurko Gazteluko induske-
tetako 291 pieza gordailutzea, Amaiurko Gazte-
luko Arkeologia Zentrorako, 30 urteko epe batez. 

- Bizkaiko Arkeologia Museoa. 39 pieza arkeolo-
giko eta 11 dokumentu grafiko aldi baterako gor-
dailutzeko baimena, “Erraldoien bizkar gainean” 
aldi baterako erakusketarako, 2021eko abuztua-
ren 6ra arte.

- Eslabako Udala. Luzapena 2024ko martxoaren 
21era arte “Eslabako Santa Criz: Erromaren islak 
baskoien lurraldean” erakusketako piezetarako. 

- Material arkeologikoen kontsulta eta bisita gida-
tuak: 2020an 57 ikerlarik eskatu dute Cordovillan 
arkeologiako materialen eta dokumentazioaren 
azterketa puntuala egiteko baimena, aurreko 
urtean baino gehiago, Covid-19aren ondoriozko 

murrizketak tartean egonda ere. Horiei iraupen 
luzeagoko 2 eskaera gehitu behar zaizkie, dokto-
retza-tesiekin lotutakoak. Cordovillako instala-
zioetatik kanpoko iraupen luzeko ikasketetarako 
gordailua ere kudeatu da, berezitasun tekni-
koengatik, erakunde hauetarako: Nafarroako 
Unibertsitatea  (Tebasko gaztelua eta Marañon-
go Haitza) Euskal Herriko Unibertsitatea (Aizpea 
eta Zatoia), Madrilgo Unibertsitate Autonomoa 
(Muesko El Congosto) Granadako Unibertsitatea 
(Zaldua) eta Zaragozakoa (Abaunzko leizea eta 
Santa Criz). 

- Bisitaldi gidatuak. 2020an ez da hitzartutako 
bisita gidaturik egin Arkeologia Funtsetan, Co-
vid-19 pandemiaren ondoriozko murrizketenga-
tik. 

- Instalazioen hobekuntza. Material astunen ins-
talazioak egokitu dira, metalezko ate mekaniza-
tu bat jarrita.
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F) TOKI-ENTITATEETAKO AZTARNATEGIAK 
ZAHARBERRITZEA ETA BABESTEA 

2018an hasitako jarduketa-ildoari jarraitu zaio. 
Ildo horren helburua da udal-jabetzako lekuetan 
azpiegiturak sortzea, indusketa prozesuan dau-
den hondakin bereziak babesteko eta haien egitu-
ra arkeologikoak zaharberritzeko. 

Bi esku-hartze nagusi izan dira:

- Eloko gazteluko ur-tanga zaharberritzea. Javier 
Beorlegi arkitektoaren proiektuaren arabera. 
Esku-hartze hori Eloko Udalarekin lankidetzan 
egin da, hark egokitu baitu lan-eremura sartzeko 
sarbidea, eta helburua da ur-tangaren estalkiak 
eta estaldura isolatzaileak jasaten ari diren hon-
damena geldiaraztea. Horretarako, ur-tangaren 
ganga berrosatu da, erdiko euskarri-arkuraino, 
kontserbatutako zatitik abiatuta. Sendotu dira, 
halaber, hormen gailurrak, estali gabeko lekue-
tan, eta hegoaldeko horma zaharberritu da, urak 
biltzeko sistemaren jatorrizko piezak berriro ja-
rriz. Zenbatekoa: 47.687,48 €. 

- Zalduko terma erromatarrak sendotzea. Aztar-
nategiak IKO adierazpena jaso du, eta termen 
multzoa indusketa prozesuan dago. Esku-hart-
zea partziala izan da, eta helburua izan da hiru 
aretoen hormak egonkortzea-berreraikitzea eta 
lurzoruak babestea, ezaugarri desberdinetako 
hartxintxarrak erabiliz. Zenbatekoa: 

 34.626,48 €. 
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G) NAFARROAKO INBENTARIO 
ARKEOLOGIKOA 

2020an, bi eremutan egin da inbentario arkeolo-
gikoa:

- Deierriko udal mugartea (partziala). Azalera 
72,52 km2.  Inbertsioa: 49.966,28 €. 341 aztar-
nategi eta 91 aurkikuntza bakan katalogatu dira. 

- Lukingo udal mugartea. Azalera 8,10 km2. In-
bertsioa: 4.648,76 €. 14 aztarnategi eta 5 aurki-
kuntza bakan katalogatu dira. 

Guztira 355 aztarnategi berri katalogatu dira, eta 
horrenbestez, katalogoa % 5,8 handitu da. Gaur 
egun 6.388 aztarnategi daude katalogatuta Na-
farroako inbentario arkeologikoan. 

54.615,04 euroko inbertsioa egin da. 

H) PLANGINTZA ONDARE 
ARKEOLOGIKOAREN ARLOAN

2020-2021 urteetan aurreikusia dago Nafarroako 
Arkeologia Plan Estrategikoa (NAPE) prestatzea, 
helburua dela Nafarroako Foru Komunitatean epe 
ertainera aurrera eraman beharreko mota desber-
dinetako esku-hartze arkeologikoen helburuak, 
jarraibideak eta jarduketa-ildoak ezartzea (eza-
gutzea, kontserbatzea, babestea, ezagutaraztea, 
etab.). 

2020an, delako NAPE horren lehenengo fasean, 
diagnostikoa egitekoan, lan egin da, Nafarroako 
Unibertsitate Publikoarekin lankidetzan. Lan ho-
rretan bildu eta aztertu dira esku-hartze arkeo-
logikoetako jarduketen bilakaera, aztarnategien 
katalogazioa, argitalpen arkeologikoak eta mu-
seoetako jarduerak.
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Parlamentuko emendakina sartu zen Nafarroako 
Aurrekontu Orokorretan, honako izen honekin, 
“Hitzarmena Eslabako Udalarekin Santa Crizen 
esku-hartzeak egiteko eta erakusketa iraunkorre-
rako”, eta haren baitan, Santa Criz hiri erromata-
rraren inguruko berariazko azterlan eta proiektu 
hauek eraman dira aurrera:

Foroaren eremura sartzeko bideak hobetzeko 
proiektua prestatu da. Zenbatekoa: 3.000 € . 

- Aztarnategira eta erakusketa iraunkorrera sartzea 
guztientzako errazteko irisgarritasun proiektua 
prestatu da. Zenbatekoa: 3.864,45 €.

- Foroaren 3D jasotze topografikoa eta dokumenta-
zioa egin da, eta eremu horretarako bisita autogi-
datu bat editatu da. Zenbatekoa: 7.707,70 €. 

. 

- Hiri-altzariak jarri dira aparkalekuaren eremuan, 
nekropolian eta foroan.  Eta zaldainak foroaren 
eremuan.  Zenbatekoa: 13.587,08 €. 

- Forora sartzeko bidea konpondu da. Zenbatekoa: 
5.759,60 €

- “Eslabako Santa Criz. Erromaren islak baskoien 
lurraldean” erakusketa hartzen duen eraikinaren 
kanpoko aldea berritu da.  Zenbatekoa: 3.620,32 €. 

 

Horretarako guztirako, Santa Crizen (Eslaba) 
34.639,15 € inbertitu dira. 

Parlamentuko emendakinaren testuinguruan, 
“Aurizko Udalarekiko hitzarmena Zalduko aztar-
nategiaren proiekturako”, egiten ari diren indus-
ketetako material arkeologiko hautatu zenbait 

eskaneatu dira, aurkezpeneko bideo bat editatu 
da, eta aztarnategiaren web-orria sortu da  
(www.es.zaldua.pyrena.eus/). Inbertsioa: 5.000 €. 

Ataletik azalpenezko bi kartel jarri dira Zalduan. 
Inbertsioa: 2.746 €. 

Sustapenerako beste jarduera batzuk:

- Kartelak konpondu dira Andelos herri erromata-
rrean. Zenbatekoa: 1.633,50 €. 

- Diruz lagundu da “Ingeniería Romana. Carre-
teras” dokumentala, RTVEren 2. katean eman 
zena (www.rtve.es/alacarta/videos/ingenieria- 
romana/carreteras/5774106/).
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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 
lizentzien eskaerak.

- 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, publikoarentzat irekita dago culturana-
varra.es webgunean aztarnategiei, megalitoei eta 
armarri heraldikoei buruzko Nafarroako Kultura 

Ondarearen Erregistroaren edukia; guztiak ere 
Interes Kulturaleko Ondasun izendatuta daude, 
eta disko-formako hilarriak, Inbentariatutako On-
dasun izendatuak. Jendearentzat irekita egoteak, 
gainera, gure ondarea herritarren laguntzaz eza-
gutarazteko aukera ematen du, eta laguntza horri 
esker, datu interesgarri berriak jasotzen dira.    

A) ONDAREAREN EUROPAKO JARDUNALDIAK 
2020

2020an, COVID-19ak eragindako zailtasun han-
dien gainetik, Nafarroako ondare kulturalare-
kin lotutako administrazio publikoek, kolektibo 
sozialek, elkarteek eta profesionalek aukera izan 
dugu elkarrekin lan egiteko Ondareari buruzko 
Europako Jardunaldien antolaketan eta ekint-
zetan. Jardunaldiaren goiburua “Hezkuntza eta 
Ondarea” izan da eta, hartara, ondarearen zer-
nahi fazeta landu da, prestakuntzarako eta bi-
tartekaritzarako elementu den aldetik.

Nafarroako Gobernuko Kultura eta Kirol Depar-
tamentuak uste du aparteko erronka dela, eta 
aukera paregabea, kultura ondarea topagune 
seguru bihurtzeko. Egoerak ahalegin bat eskat-
zen du kulturaren sektorea berraktibatzeko, eta 
Ondareari buruzko Europako Jardunaldiak piz-
garri izan dira susperraldi hori indartzeko.

Emaitzak berriz ere bikainak izan dira. Askota-
riko entzuleengana iritsi gara, Nafarroako es-
kari sozial eta kulturalari erantzunez Europako 
Kontseiluaren ekimen honekin, 100 jarduera 
inguru egin baitira 45 herritan. Asko izan dira 
egin diren ekintza eta jardueretan gozatu eta 
parte hartu duten herritarrak. Helburu hori be-
tetzeko, irailaren 25, 26 eta 27an eta urriaren 
2,3 eta 4an egindako jardunaldiak zabaldu egin 
ziren.

Inbertsioa Jardunaldietan: 40.000 €

7.9 ONDARE HISTORIKOA SUSTATZEA ETA ZABALTZEA
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B) ARGITALPENAK ETA MATERIALEN EDIZIOA

Ondare Historikoaren Zerbitzua, bere jarduketei 
ikusgarritasun handiagoa eman nahian, www.
culturanavarra.es webgunean EnterArte buletina 
argitaratzen hasi zen, non hilero ekitaldi edo jar-
duketa garrantzitsu bat nabarmentzen den, jen-
dearen eskura jarriz ikus-entzunezko materiala 
eta informazio interesgarria.

Argitalpenen arloan azpimarratzekoa da Nafa-
rroako zentral hidroelektrikoak (1898-2018) lana; 
gure herrietara argia eraman eta industria elikatu 
zuten instalazio horien 120 urteko historia jasot-
zen du. Lanaren koordinatzailea Ondare Histori-
koaren Zerbitzuko zuzendari Susana Herreros Lo-
petegi izan da, eta harekin lankidetzan aritu dira 
Nafarroako Unibertsitate Publikoko INARBE Ins-

titutua, eta orobat, zentral hidroelektrikoekin er-
lazionatutako alderdi guztietako adituak: ingenia-
riak, ekonomialariak, kartografoak, historialariak, 
artxibozainak eta argazkilariak, argitalpenaren 
egile eta laguntzaileen zerrenda joriak erakusten 
duenez. Katalogo bat ere barne du, 1898 eta 2018 
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Erratzu
El claustro de San Pedro de Erratzu 

26  SEP  12:00 (castellano)   27  SEP  12:30 (euskera)
3  OCT  12:00 (castellano)     4  OCT  12:30 (euskera)

Erro 
Juegos infantiles                       26 sep  10:00-13:00

Eslava (Eslaba)
Visita guiada a la ciudad romana de Santa Criz y a la 
exposición: Santa Criz de Eslava. Reflejos de Roma en 
territorio Vascón                       26 sep  11:00 / 17:00

Estella-Lizarra
Visita guiada al Palacio de los Echávarri, sede del Museo 
del Carlismo                                        26 sep  11:00
Visita a la iglesia de San Miguel                  4 OCT  13:00
Visita guiada a la iglesia de San Pedro de la Rúa             

4 OCT  11:00 / 12:30
Visitas guiadas al Museo Etnológico de Navarra             
   26 sep  17:00                                              27 sep  12:00

Eugi
Visita Guiada a la Real Fábrica de Municiones de Eugi
 27 sep  11:00                             4 OCT  11:00

Ezcabarte
Visita al Reloj de la Torre (iglesia de Orrio) 
  25 sep  18:00-20:00            26-27 sep  12:00-14:00

2-3-4 OCT  12:00-14:00
Falces
Falces a vista de pájaro. Ruta                                   26 sep  10:00

 3 OCT  10:00
Fitero
Monasterio de Fitero. Acceso gratuito  

25-26 sep  11:30-13:30  / 17:00-19:00
           27 sep  11:00-13:00

2-3 OCT  11:30-13:30  / 17:00-19:00
4 OCT  11:00-13:00

Javier (Xabier)
Visitas guiadas gratuitas al Castillo de Javier  

26-27 sep (mañana y tarde)  
3-4 OCT  (mañana y tarde)

La danza de la muerte. Exposición       25 sep  (mañana)
Navegar en tiempos de San Fco. Javier. Charla 

25 sep  (tarde)
Nutrir la tierra. Taller y charla                    26 sep  (tarde)
Vestigios navarros en la India y en Japón. 
Educación e inclusión social      3 OCT  (mañana y tarde)

Liédena (Ledea)
«Voces entre nuestras ‘PIEDRAS’ contra las violencias 
machistas». Concierto                26 sep 18:30

Lodosa
La Torre. Recuperando una historia olvidada. Conferencia              

2 OCT  19:00

Los Arcos
Vista guiada al claustro e iglesia de Santa María de Los 
Arcos                                         3 OCT  11:30 / 13:00

Mendavia (Mendabia)
Paseo por el entorno del Ebro y visita guiada a la Ermita 
de Legarda                                            4 OCT  09:00

MUES
La presa romana de Mués. Charla   3 OCT  11:00-13:00

Muruzábal (MURUZABAL)
Visita guiada a la arquería de Santa María de Eunate 

27 sep 11:00 / 13:00
Olite / Erriberri
Visita guiada al «atrio» de Santa María de Olite 

4 OCT  12:30 / 17:30

Orreaga / Roncesvalles
La Virgen madre: Santa María de Roncesvalles y las 
imágenes derivadas. Conferencia               26 sep  18:00 
“Adaptación e ingenio: el proyecto arquitectónico de 
Santa María de Roncesvalles”. Conferencia y visita 
guiada                                                26 sep  19:00

Pamplona / Iruña
Visita guiada: Fundación Miguel Echauri 25 sep  19:00

2 OCT  19:00
Biblioteca de Navarra 
  - Exposición de incunable y otras adquisiciones.
  - Exposición III Certamen “Paisajes con memoria”.                    
       25 sep  08:30-20:30                    2 OCT 08:30-20:30                                  

3 OCT 08:30-13:30 
La caja mágica. Taller. Museo Universidad de Navarra      
       25 sep  18:00-20:00                           2 OCT  18:00-20:00

Anna Holveck. Performance y presentación de vídeos. 
Museo de Navarra                                  3 OCT  19:00
¿Qué pasa con la fotografía? Los ateliers de la Plaza de 
la Constitución de Pamplona en el siglo XIX 

26 sep  11:30 / 12:30

Visita guiada a la exposición “Maleficium. Navarra y la caza 
de brujas (siglos XIV-XVII)”                   26 sep  12:00 / 18:00

 3 OCT  12:00 / 18:00

El claustro de la catedral de Pamplona: una obra 
excepcional del gótico europeo. Conferencia 5 OCT  19:00

Visita guiada al Claustro del Departamento de Educación 
(Antiguo convento de Santiago y Hospital Militar) 

2 OCT  17:30 / 18:30
Presentación “Legajos en la mochila”   

25 SEP  10:00 / 12:00

Ribaforada
La Maqbara (necrópolis islámica) de Ribaforada 
       Conferencia                                   26 sep  11:30
       Visita guiada                                 26 sep  13:00 

Sangüesa / Zangoza
Visita al claustro del Convento de San Francisco de Asís               

3 OCT 17:00
Santacara
Charla y visita guiada al Yacimiento de Cara 

3 OCT  10:00-13:00
4 OCT  11:00-14:00

Tafalla
Visita guiada al patrimonio cultural de Tafalla 

 26-27 sep  11:00 / 12:30
Visita guiada. Sepulcro de don Martín Carlos de Mencos 
y doña María Turrillos. “Cuando se destroza una obra 
de arte”                     3 OCT  11:00 / 11:30  / 12:00

Tudela (Tutera)
Conferencia: “La Capilla de Música de la Catedral de 
Tudela: formación de músicos y generación de repertorio 
en el contexto hispánico”                       25 sep  18:00
“Los fantasmas de Doña Isabel de Ujué”. Teatro 

26 sep  12:00 / 12:45                3 OCT  12:00 / 12:45
Patrimonio Arquitectónico. Ruta histórica por Tudela 

27 sep  11:00
Presentación del libro “Santa María de Tudela. De 
Mezquita a Catedral”                             2 OCT  12:00

Conferencia: “La función pedagógica de los Archivos 
Eclesiásticos de Tudela. Una experiencia enriquecedora”

27 sep  19:00
Visitas guiadas al claustro románico de la Catedral de 
Tudela         27 sep  10:00                    4  OCT  10:00

Conferencia «La Azucarera de Tudela. Recuperar la 
memoria»                                             3 OCT  18:00

Ujué / Uxue
Conferencia. “¿Por qué Carlos II eligió enterrar su 
corazón en Ujué?”                                 4  OCT  12:30

Urdazubi / Urdax
Visita guiada a las cuevas de Berroberría y Alkerdi         
Itinerario popular                                          26 sep  10:00

Urraúl Alto (Urraulgoiti)
“Dejad que las piedras hablen”   
Visita guiada                                                       4  OCT  11:00
Mesa redonda                                                       4  OCT  12:00

Valtierra
Visitas guiadas a las excavaciones del Castillo de Valtierra             

3 OCT  12:00
Viana
Edificios que enseñaron. Ruta guiada 

25-26-27 sep    12:00

culturanavarra.es
kulturanafarroa.eus

Septiembre 25, 26 y 27
Octubre 2, 3 y 4

JORNADAS EUROPEAS
DE PATRIMONIO 2020
‘Educación y Patrimonio’‘Educación y Patrimonio’

Irailak 25, 26 eta 27
Urriak 2, 3 eta 4 

2020KO ONDAREAREN 
EUROPAKO JARDUNALDIAK
‘Heziketa eta Ondarea’‘Heziketa eta Ondarea’

25 sep  10:00-15:00
26 sep  11:00-19:00
27 sep  11:00-15:00

2 OCT  10:00-15:00
3 OCT  11:00-19:00
4 OCT  11:00-15:00

DOAKOJARDUERAK

ACTIVIDADESGRATUITAS

TODA LA INFORMACIÓN DE 
HORARIOS Y ACTIVIDADES 

JARDUERA ETA ORDUTEGIEI 
BURUZKO ARGIBIDE GEHIAGO

Abárzuza / ABARTZUZA
Claustros, lugares de encuentro. Monasterio de Santa 
María de Iranzu                         3 OCT  11:00 / 12:00

Altsasu  / Alsasua  
Inauguración de la torre Basaluze           20 OCT  11:00

Alzuza (Altzuza)
Acceso gratuito al Museo Oteiza  

Visita Museo de Oteiza                        26 sep  12:00
Taller en familia                            3 OCT  11:30-13:00

Aoiz / Agoitz
Recorrido sobre el patrimonio arquitectónico de Aoiz

26 sep  19:00                                     3 OCT  19:00

Arraitz – Orkin
Visita guiada. Cueva de Abauntz              3 OCT  11:00 

Artajona (Artaxoa)
El cerco y la danza de Ángela Jaurrieta      26 sep  18:30
Paseo ‘Camino de la prehistoria’                 4 OCT  09:30
Gymkana infantil y juvenil    25 sep  15:00  /  4 OCT 15:00

Arteta
Visita al museo etnográfico de Arteta  

26-27 sep  10:00/12:00 / 13:00
3-4 OCT  10:00/12:00 / 13:00

Auritz / Burguete
Visita guiada al yacimiento romano de Zaldua 

3  OCT  11:00 (euskera)  / 12:00 (castellano)
Ayegui / Aiegi
Charla y visita guiada a la iglesia de Santa María de Irache

26 SEP  11:30 -13:00
Azagra
Visita al centenario cementerio municipal de Azagra

 26 sep  18:00   /   27 sep  12:00

Berbinzana (Berbintzana)
Conoce la Arqueología. Taller                  25 sep  12:00
Conoce la Arqueología. Charla       26 sep 18:00
Historia y Linajes. Charla                 3 OCT  18:00 

Caparroso
Visita guiada a las excavaciones del Pueblo Viejo de 
Caparroso                                            26 sep  11:00

Carcastillo
Visita guiada al monasterio de Santa María la Real de la 
Oliva                                         25 sep  17:45-18:30

2 OCT  17:45-18:30
Cascante
CASCANTVM, un recurso educativo. Charla-taller                        

26 sep  12:30
Castejón
Acceso gratuito y visitas guiadas al Museo de Castejón    

25-26-27 sep  11:00-14:00
2-3-4 OCT  11:00-14:00

Cortes
Visita guiada a la exposición de arqueología del Castillo 
de Cortes                                     2 OCT  11:00-12:00

PROGRAMA
ACTIVIDADES

JARDUERA
PROGRAMA
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bitarteko 304 instalazio jasotzen dituena. Haieta-
tik 198 ez dira funtzionatzen ari, eta 119 zentral, 
berriz, lanean ari dira. Industriak eta kulturak bat 
egiten dute itxura zainduko lan horretan, non 
irakurleak aukera izanen duen ezagutzeko no-
lakoa izan den energia eta garapen ekonomikoko 
motor horien bilakaera historikoa, biztanleria lan-
da-ingurunean mantentzeko ahalegina egiten ari 
den Nafarroa honetan.

Erregistro, Ondasun higigarri eta Arkeologia Ata-
letik kudeatu da jatorrizko lanak jasotzea eta be-
rrikustea Nafarroako Arkeologia Lanak aldiaka-
riaren 31. zenbakirako, Argitalpenen Zerbitzuak 
editatuko duena 2021ean. 

EGURTEK 2020 sarien esparruan, aipagarria da 
Sari Berezia Bertako Zura – Basque Quality izene-
koa, Leitzan (Nafarroa) Jose Luis Frantxezek egin-
dako Iberoko burdinola hidraulikoaren Erdi Aroko 
dorrea zaharberritzeko lanarieman izana. “Es-
ku-hartze akatsik gabea baita, ondare arkitekto-
nikoan, Erdi Aroko dorrearen jatorrizko dotorezia 
eta distira berreskuratzen dituena”, saria emateko 
epaian aipatzen zenez.
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C) HITZALDIAK 

Urritik abendura bitarteko hilabeteetan hitzaldi 
ziklo bat egin zen, “Iruñeko katedraleko klaus-
troa zaharberritzeko lana” izenekoa, Nafarroa 
Kutxa Fundazioarekin lankidetzan. Hitzaldiak gai 
bakoitzeko adituek eman zituzten, lau astelehe-
netan, egitarau honen arabera: 

- Urriaren 5a: Iruñeko katedraleko klaustroa: 
gotiko europarreko lan paregabea. Clara Fer-
nández Ladreda 

- Azaroaren 9a: Zaharberritzearen gakoak: au-
rretiko azterlanak eta esku-hartzea. Alicia An-
cho eta Violeta Romero Barrios.

- Azaroaren 23a: Esku-hartze arkeologikoak, 
klaustro erromanikoa aurkituz. Mercedes Unt-
zu. Grafitoak, klaustroko bizimoduaren lekuko. 
Pablo Okariz.

- Abenduaren 14a: Iruñeko katedraleko klaus-
troa zaharberritzeko proiektu arkitektonikoa. 
Leopoldo Gil Cornet

Orreagako Kolegiataren sorreraren 800 urteurre-
na ospatzeko ekitaldien testuinguruan jardunaldi 
bat antolatu zen: Zaharberritzea Bidean. Orrea-
gako altxorrak. Azterlana eta zaintza. Alicia An-
cho Villanuevak emandako hitzaldia.

Arkeologiari dagokionez, Ataleko arkeologoek 
parte hartu zuten, hitzaldia emateko gonbidatuta, 
NUPek emandako Ondarearen Espezializazioko 1. 
Diploman. 

D) BISITA PUBLIKOAK

Ataleko arkeologoek bisita gidatuak egin dituzte 
NUPek emandako Ondarearen Espezializazioko 
1. Diplomako ikasleekin  (Abaunzko Leizea, Ar-
keologia Funtsak eta Nafarroako Museoko Histo-
riaurreko Aretoa). Beste bi bisita gidatu ere egin 
zituzten, abenduaren 5ean eta 6an, Berroberria 
eta Alkerdiko leizeetara, Kultura Zuzendaritza 
Nagusia-Vianako Printzea Erakundeak sustatuta, 
eta Sakon Espeleologia Taldearekin, Cordovillako 
Arkeologia Funtsetara. 

E) PRESTAKUNTZA EKINTZAK  

Ataleko teknikariek etengabeko prestakuntza izan 
dute, eta horretarako zenbait ikastaro eta jardu-
naldi profesionaletan izan dira, parte-hartzaile eta 
entzule gisa: 

On line: 

- Burdinazko kultura ondarearen kontserbazioa. 
Apirilaren 30etik ekainaren 12ra. IPCEk antola-
tua.

- Industria ondarearen kontserbazioa. Abendua-
ren 2a. Kataluniako Museu Nacional de la Cièn-
cia i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) erakun-
deak eta haren Lurralde Sistemako museoek 
antolatutako jardunaldia.

- IPCEko Ana Carassonek Eskultura gaineko poli-
kromiei buruz emandako ikastaroa, Kontserba-
zioko Nazioarteko Institutuaren Talde Espainia-
rrarentzat (GEIIC) 

- Gaudí&Trencadís ikastaroa, urriaren 26an eta    
27an, 20 orduko iraupenez.

- GEIIC etxetik Gordailua.

- GEIIC etxetik Bartzelonako Katedralaren Kont-
serbazio Prebentiborako Plana. 

7.9 ONDARE HISTORIKOA SUSTATZEA ETA ZABALTZEA



ONDARE 
HISTORIKOAREN 

ZERBITZUA 

- Propadyn Art Sorb jardunaldi teknikoa, Kontser-
bazioko Nazioarteko Institutuaren Talde Espai-
niarrak antolatua.

- Jardunaldi Teknikoa SGS Konfiantza sortzea 
covid-19aren garaian: garbitasun eta desinfe-
kzioaren egiaztapen eraginkorra.

- Covidaren inguruko prestakuntza, aholkularitza, 
jarraipena, hedapena eta kontrola, Kultura Mi-
nisterioarekin eta Kontserbazioko Nazioarteko 
Institutuaren Talde Espainiarrarekin koordinatu-
ta.

Presentziala: 

- Hitzaldia Arkeologia Museo Nazionalean (AMN), 
Al Andalus garaiko urreztatzeko teknologiari 
buruzkoa, izenburu honekin: “Metal urrekarak 
Al-Andalusen: haien teknologia eta kontserba-
ziorako hurbilpena”; hizlaria Joaquín Barrio Mar-
tin, Madrilgo Unibertsitate Autonomoko Arkeo-
logia Katedraduna.

- International Institute Conservation Talde Espai-
niarreko harrien taldearen jardunaldi tekniko ba-
tera joatea, Madrilen otsailean.

- Bisita teknikoa Nohedako (Cuenca) aztarnategi 
erromatarrera, han egiten ari ziren zaharberritze 
lanak ezagutzeko.

- Pradoko Museo Nazionala; Lavinia Fontana eta 
Sofonibsa Anguisola margolariei buruzko ikasta-
roa.

- Pradoko Museo Nazionala; Lavinia Fontana eta 
Sofonibsa Anguisola aldi baterako erakusketa-
ren desmuntaketa; Errege Jauregia, bisita priba-
tua kontserbatzailearekin.
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