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Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendarit-
za Nagusiak eskudantzia hauek 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 Zuzen-
daritza Nagusiak zerbitzu hauek ditu bere egi-
turan:

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.
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Baliabideen eta Garapen Estra-
tegikoaren Atala, bere egitura-
ri dagokionez, Vianako Printzea 
Erakundea-Kultura Zuzendaritza 
Nagusiaren mende dago zuzenean, 
eta barnean hartzen du Kultura Ar-
gitalpenen Bulegoa.  

Atala zeharka ari da lanean Vianako 
Printzea Erakundea-Kultura Zuzen-
daritza Nagusiko zerbitzuekin eta 
Nafarroako Kulturaren eta Arteen 
Kontseiluarekin, 2017-2023 aldirako 
Nafarroako Kulturaren Plan Estra-
tegikoaren ondoriozko planak eta 
proiektuak egiteko, baita kultura ar-
loan eskumena duen departamen-
tuak eskatutakoak ere, eta Idazka-
ritza Tekniko Nagusiarekin ere bai, 
Nafarroako Kultura Mezenasgoari 
buruzko Foru Legea eta Nafarroako 
Eskubide Kulturalei buruzko Foru 
Legea hedatzeko planean.

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

SARRERA 

http://www.lexnavarra.navarra.es/
detalle.asp?r=5952108

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=5952108
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Nafarroako Gobernuko Kultura eta Kirol Depar-
tamentuak 55 939 415 euroko aurrekontua izan 
zuen 2021ean, hau da, 2020an esleitutakoa baino 
% 6 gehiago.

Eremu horietan lan egiten duten eta COVID-19ak 
sortutako pandemiak eragindako ondorioak jasan 
dituzten pertsonak eta erakundeak babesteko le-
hentasuna ezarri zen. Horregatik, kultura jardue-
ra zuzenago bultzatzen duten laguntza partidak 
gehitu ziren, kohesioa, lurralde egituraketa eta 
gizarte ongizatea lortzeko funtsezko elementu 
gisa.

Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendarit-
za Nagusiak 34,2 milioi euroko aurrekontua izan 
zuen, % 4ko gehikuntzarekin.

Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendarit-
za Nagusiko zerbitzuek toki erakundeekin, kultura 
erakundeekin, enpresekin eta profesionalekin di-
tuzten laguntza deialdietako eta hitzarmenetako 
partidak % 32 hazi ziren, eta 6,86 milioi euro izan 
ziren guztira.

1.1 2021EKO AURREKONTUAK

AURREKONTU EXEKUTATUA

A20000  Kulturako zuzendaritza eta zerbitzu orokorrak 1.012.237 919.857 % 90,87

A20001  Ondare historikoa 5.088.174 4.748.817 % 93,33

A20002  Kultur ekintza 14.395.837 12.919.911 % 89,75

A20003  Museoak 5.377.888 5.280.710 % 98,19

A21001  Liburutegiak 5.503.780 5.454.062 % 99,10

A21002  Artxiboak 2.939.511 2.897.553 % 98,57

34.317.426 32.220.911 % 94,97
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1.2 “RECARGA CULTURA –  KULTURA BIRKARGATU” KANPAINA

Kultura guztion artean egiten dugu. 
Konektatzeko eta energiaz kargatzeko etapa berri bat. 
Kultura kargatu, bizitza kargatu.

2021ean, Vianako Printzea Erakundea-Kultura 
Zuzendaritza Nagusiak komunikazio kanpaina 
berri bat bultzatu zuen. Kanpaina horren helburu 
nagusia herritarrak kulturgune eta proposamen 
artistiko ugarietara hurbiltzera animatzea zen, 
jendea eta kultur sarea lotzeko modu gisa, non 
batak bestearen energia pizten baitu. Kulturaz go-
zatzeak animoz eta intelektualki “kargatzeko” ba-
lio dio pertsona bati, baina sektoreko eragileen eta 
erakundeen lan eta lanbide garapenean ere oina-
rrizkoa da. Kanpaina horren bidez, kultur kontsu-
moarekiko konfiantza sustatu nahi izan zen, baita 
herritarren artean kultur ohitura eta praktika bult-
zatu ere, kultur sektoreek zituzten ahulezia ekono-
mikoak arintze aldera. 

Komunikazio kanpaina hau osatzen duten iru-
dietan kulturaren hainbat arlorekin lotzen diren 
eskuak ikusten dira. Eskakizun gisa planteatua, 
gizartearen eta kulturaren eragileen arteko bata-
suna erakutsi nahi du, elkarrekiko feedback mo-
duan.

IKUSI KANPAINA: https://www.culturanavarra.es/eu/albisteak/gobernuak-kultura-birkargatu-kanpaina-aurkez-
tu-du-kultura-gozamena-bultzatzeko-eta-bere-eragileei-laguntzeko 

https://www.culturanavarra.es/eu/albisteak/gobernuak-kultura-birkargatu-kanpaina-aurkeztu-du-kultura-gozamena-bultzatzeko-eta-bere-eragileei-laguntzeko
https://www.culturanavarra.es/eu/albisteak/gobernuak-kultura-birkargatu-kanpaina-aurkeztu-du-kultura-gozamena-bultzatzeko-eta-bere-eragileei-laguntzeko
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SET 948 proiektu pilotu bat izan zen, emankizun, 
elkarrizketa edo erreportajeen bidez herritarrei 
kalitatezko ikus-entzunezko edukiak eskaintzeko 
jomuga izan zuena, eta, aldi berean, Nafarroako 
kultura eta kirol eragileen lagungarri eta ikusgarri 
gisa balio izateko ere pentsatuta zegoen.

Nafarroako Gobernuak bultzatutako SET 948 proie-
ktuari esker, 58 programa emateko aukera izan zen 
Nafarroako telebistetan, kultura, kirol eta zientziaren 
alorreko gaiekin, zortzi astez. Esperientzia pilotu ho-
nen lehen emankizunak 2020ko abenduaren 17an 
izan ziren eta 2021eko otsailaren 7an amaitu ziren.

Programazioak Foru Komunitateko artisten, 
konpainien, musika taldeen eta kirolarien prota-
gonismoa izan zuen, eta 60 orduko emankizuna 
izan zuen. Ordu horiek honela banatu ziren, egi-
leen lehen lanak ziren 8 film, eta, ondoren, sola-
saldia zinegilearekin; 8 antzezlan, dantza lan eta 
zirku lan, eta horien prestaketei buruzko errepor-
taje bat; 8 dokumental, ikusizko artistak protago-
nista zirela; Nafarroako Orkestra Sinfonikoaren 
3 kontzertu; Zero Musik Fest jaialdiko 8 kontzer-
tu; haurrentzako ipuin kontaketako 2 programa; 
zientziari buruzko 7 programa; emakume kirolariei 
buruzko 5 dokumental eta 9 kirol emankizun.

Eduki horiek Nafarroako zazpi telebistatan eman 
dira: Navarra Televisión, Xaloa Telebista, Hamaika 
Telebista, Iruindarra Telebista, Zona Media TV, Te-

1.3 SET 948

leRibera eta Riberavisión.

SET 948 proiektua NICDO enpresa publikoarekin 
koordinatuta egon zen, eta NAPAR Nafarroako 
ekoizleen elkarteko enpresen eta profesionalen 
elkartearen eta Navarra Televisión taldearen la-
guntza izan zen haren edukiak ekoizteko.
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1.4 VIANAKO PRINTZEA SARIA

Vianako Printzea Saria 1990ean sortu zen, Via-
nako Printzea Erakundearen sorreraren 50. urteu-
rrena ospatzeko. Nafarroako Kultura Kontseilua-
ren ekimenez, “kultur arloko urteko sari berezi bat 
ematen da ibilbide pertsonalak edo kolektiboak 
saritzeko eta, halaber, sarituen lana aintzateste-
ko eta gizartearen eraikuntzan eta garapenean 
kulturak duen zereginari erakundeek garrantzia 
ematen diotela adierazteko”. Saria “bereziki, eten-
gabeko lanak eta ibilbide nabarmenak saritzeko” 
ematen da.

Sariaren izena Karlos III. Nobleak bere biloba 
eta koroaren oinordeko Karlos Trastamarako eta 
Evreuxkoaren(1421-1461) alde 1423an eratu zuen 
titulutik dator. Vianako Printzerria sortzeko eraba-
kiak Europako erresumen Behe Erdi Aroko ohitura 
batekin du zerikusia. Ohitura horren arabera, tro-
nuaren oinordekoak titulu berezi bat zuen: Ingala-
terrakoa, 1283tik, “Galesko Printzea” zen; Frant-
ziakoa, 1346tik, “Vienneko Delfina”; Aragoikoa, 
1350etik, “Gironako Printzea”; eta Gaztelakoa, 
1388tik, “Asturiasko Printzea”.

Vianako Printzea Sariak 20 000 euroko diru zuz-
kidura berreskuratu du aurten. Aldaketa horren 
ondorioz, 2016ra arte indarrean egon zen egoera 
bati heldu behar izan zitzaion, saritutako pertso-
naren edo erakundearen lana zabaltzeko proiektu 
baten alde egin baitzen urte hartan.

2021eko Vianako Printzea Kulturaren Saria Te-
resa Catalán musikari eta konpositoreari eman 
zitzaion, Tomás Marco Aragónek eta Asociación 
Cultural Navarra elkarteak aurkeztutako hauta-
gaitzari, alegia. 

Edizio horretara beste bederatzi hautagaitza aur-
keztu ziren: Atena Fundazioa dantza eta antzerki 
taldea, urte horretan bertan erail zuten David Be-
riain Amatriain kazetaria, Eduardo Gil idazle eta 
saiakeragilea, Jesús Hernández Aristu filosofo, 
teologo eta pedagogoa, Miguel Ibáñez Artica itsas 
biologo eta numismatikan aditua, Patxi Manga-
do Beloqui arkitektoa, Fernando Mikelarena Peña 
memoriaren historialaria, Obanosko Misterioa 

Fundazioa eta César Oroz Martija bineten sortzai-
le eta umorista. Guztiek osatzen dute aurten Via-
nako Printzea Kulturaren Saria jasotzeko hautagai 
ziren hautagaien taldea.

Honako hauek aurkezten ahal dira hautagai: Na-
farroako Kultura Kontseiluko kideak eta edozein 
herrialdetako erakunde publikoak (gobernuak, 
ministerioak, udalak, unibertsitateak, akade-
miak, ikerketa zentroak, enbaxadak, kontsu-
latuak eta abar), baita legez eratuta dauden 
edozein herrialdetako hezkuntza, kultura, gizarte 
erakundeak zein GKEak ere; orobat, erakundeak 
gonbidatutako pertsonalitateak eta epaimahaiko 
kideak.

https://www.culturanavarra.es/eu/historia
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TERESA CATALÁN SÁNCHEZ

Teresa Catalán Sánchez Iruñean jaio zen (1951). 
Pablo Sarasate Kontserbatorioan egin zituen 
musika ikasketak eta bertan lortu zuen Pianoko 
eta Konposizioko titulua. Beste musikari nabar-
men batzuen artean, Fernando Remacha, Juan 
Eraso, Luis Morondo eta Luis Tabernaren ikasle 
izan zen.

Konpositore izateko prestakuntzari dagokionez, 
hobekuntza ikastaroak egin zituen; horien artean, 
Musikaren Soziologiaren ikastaroa, Ramón Barce 
irakasleak emana, eta Konposizio Garaikideko Te-
kniken ikastaroa nabarmendu behar dira. Agustín 
González Acilu izan zuen irakasle eta bere maisut-
zat dauka.

Italian jarraitu zuen ikasten: Sienako Academia 
Chigiana-n Konposizioko ikastaroa egin zuen, 
Franco Donatoni irakaslearekin, eta prestakuntza 
eta klase magistralak jaso zituen, besteak beste, 
hauengandik: T. Marco, L. Nono, Samuel Adler, 
Yihzak Sadai, George Bengamin, Leo Brouwer eta 
Guy Reibel.

Musika Sormeneko eta Estetikako masterra egin 
zuen Valentziako Unibertsitatean, eta Artearen 
Filosofian doktoratu zen. Besteak beste, Merezi-
mendu Zibileko Ordenaren Zaldun Gurutzea eta 
Musika Sari Nazionala jaso ditu 2017an.

Honako erakunde hauetako kide hautetsia da: 
JAKIUNDE, Euskal Herriko, Nafarroako eta Akita-
niako Zientzien, Arteen eta Letren Akademia; Arte 
Eszenikoen eta Musikaren Estatuko Kontseilua; 
Musikaren Kontseilu Nazionala, eta Espainiako 
Orkestra eta Koru Nazionalak; Errege Antzokiaren 
Kontseilua. Era berean, Iruñeko Musikagileak Tal-
dea sortu zuen eta horrekin lan handia egin zuen 
musika zabaldu eta sortzen.

Nazioarteko ikastaro, topaketa eta jaialdi asko-
tako musika atalak zuzendu ditu, eta enkargu 
ugari jaso, interprete askorenak eta estatuko nahiz 
nazioarteko erakundeenak. Halaber, maiz ematen 
ditu ikastaroak eta hitzaldiak zenbait herrialde-
tako jaialdi, erakunde, unibertsitate eta kontser-
batorioetan.

“Sistemas compositivos temperados en el siglo 
XX” (2. argitalpena) tratatuaren egilea da eta “Mú-
sica no tonal. Las propuestas de Julien Falk y Ernst 
Krenek” lanaren egileetako bat dugu. Liburu eta al-
dizkari garrantzitsuetan argitaratu ditu artikuluak, 
baita zenbait musika lan ere Espainiako eta Alema-
niako argitaletxeetan. Zenbait aldizkari espeziali-
zatutako erredakzio kontseiluko kide ere bada.

Zenbait disko, liburu, artikulu eta txosten argita-
ratu ditu; baita beste lan batzuk ere (Espainian, 
Alemanian eta Hungarian), Estatuko zenbait 
kontserbatorioren ikasketa programetan sartuta 
daudenak. Haren lanak jaialdirik garrantzitsuene-
tan programatu dituzte, eta hainbat herrialdetan, 
hala nola, Alemania, Italia, Argentina, Errusia, 
AEB, Frantzia, Holanda, Kuba eta Errumanian.
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Madrilgo Musikako Goi Mailako Errege Kontser-
batorioko Konposizio eta Instrumentazioko kate-
dradun emeritua da, eta Madrilgo Unibertsitate 
Politeknikoko Musika eta haren zientzia eta tekno-
logiari buruzko Doktorego Programako Batzorde 
Akademikoko kide.

SARIA EMATEA

María Chivite Nafarroako lehendakariak ekainaren 
19an eman zuen saria, Erriberriko Frantziskotarren 
komentuan egindako ekitaldi batean, oraingo ho-
netan Karlos Vianako lehen printzearen jaiotzaren 
600. urteurrenean.

130 gonbidatu ingururen aurrean jaso zuen sa-
ria Catalánek, pandemiak ezarritako edukie-
ra murrizketek mugatuta. Familia eta lagunez 
gain, honako hauek bertaratu ziren, besteak 
beste: Unai Hualde Nafarroako Parlamentuko 
lehendakaria, José Luis Arasti Espainiako Go-
bernuak Nafarroan duen ordezkaria, Javier Re-
mírez eta José María Aierdi lehendakariordeak, 
Rebeca Esnaola Kultura eta Kirol kontseilaria, 
Foru Gobernuko hainbat kontseilari eta Maite 
Garbayo Erriberriko alkatea eta kulturaren ar-
loko ordezkariak, Nafarroako Kulturaren eta Ar-
teen Kontseiluaren, Asociación Cultural Navarra 
elkartearen, unibertsitateen eta sektoreko gai-
nerako erakundeen eskutik.

Guztiei eskertu zien saria, bere familia bereziki 
azpimarratuz: gurasoak, Purificación eta Pepe, 
eta biloba, Carlos. “Gurasoekin, apalak baina han-
diak, balioak ikasi nituen; lanak duin egiten zai-
tuela, ahalegina dela gakoa, eta eustea beti dela 
garaitzeko modu bat erakutsi zidaten”.

Saria emateko ekitaldian musikak garrantzi be-
rezia izan zuen. Irekiera Nafarroako Orkestra Sin-
fonikoko metalen boskoteak egin zuen, Valentín 
Ruizen (1939) Ereserkia, Erreinuan sartzeko Mar-
txa interpretatuz. Interpretazio horren ondoren, 
Patxi Larrañaga arkitekto, konpositore, kritikari 
eta kultura kudeatzaileak Teresa Catalánek saria 
merezi izateko merezimenduak aipatu zituen. 

Musikan duen garrantzi handia ez da alde batera 
geratu saria emateko ekitaldian. Horrela, Quatuor 
Europak bere lanetako bat interpretatu du: Las 

Redes de la Memoria: cuarteto en dos movimien-
tos delakoa, hain zuzen. Iruñeko Ganbera Abes-
batzak Agur Jaunak abestuz eman zion amaiera 
ekitaldiari.
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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.

Bigarren edizioan, Talentu Artistikoa Sustatzeko 
Saria Martxel Rodríguez Etxabiderentzat izan 
zen. Sarituarekin batera, Massil Allatxe, Joseba 
Ceberio, Sergio Eslava, Sofía Esparza, Barbara R. 
Gragirena, Andrea Irurzun, Iruñeko Gazte Orkes-
tra, Erik Rodríguez, Andrés Sanz, Taupadak eta 
Alicia Urtasun izan ziren, antzerkia, musika, dant-
za, zinema eta antzeko beste diziplina batzuetako 
ordezkariak.

Saria emateko, Ignacio Apezteguía Kulturako 
zuzendari nagusiak eta Departamentuko kideek 
osatutako epaimahaiak, Nafarroako Kulturaren 
eta Arteen Kontseiluko ordezkari batekin batera, 
Espainian eta Europan erreferentzia diren dantza 
konpainietan izandako prestakuntza eta ibilbide 
sendoa baloratu zuen, baita gaztetatik Nafarroako 
sormen komunitatean aplikatzeko izan duen gai-
tasuna ere. Era berean, sorkuntzaren, ikerketaren 
eta ekoizpen artistikoaren esparruetan egindako 
zabalkundea nabarmendu zuen, baita bitartekot-

za estrategien bidez publiko berriak dantza garai-
kidearen diziplinan sar daitezen faboratzeko eten-
gabe egin den lana ere. 

Kultura Departamentuak, irabazlearekin adostu-
ta, proiektu artistiko bat programatu eta erakutsi-
ko du bere programa propioen barnean edo beste 
eragile kultural batzuekin elkarlanean 2022an 
garatzen dituen programen barnean, gehienez ere 
10 000 euroren truke.

MARTXEL RODRÍGUEZ ETXABIDEREN  
BIOGRAFIA 

Martxel Rodríguez Etxabide (Lesaka, 1990) Fisi-
kan graduatu zen Euskal Herriko Unibertsitatean 
(EHU), non, horretaz gain, Derrigorrezko Bigarren 

Hezkuntzako eta Batxilergoko, Lanbide Hezike-
tako eta Hizkuntzen Irakaskuntzako Irakasleen 
Prestakuntzako masterra eskuratu baitzuen. 
Nolanahi ere, laster bideratu zuen bere ibilbide 
profesionala dantzaren mundurantz, Dantzaz 
Konpainia izeneko taldearekin (2013). Han zenbait 
koreograforekin lan egin zuen: besteak beste, Itzik 
Galili, Jone San Martín, Paolo Mohovich eta Lukas 
Timulak-ekin.

Black Box Dance Company talde daniarrean sartu 
zen (2014), eta konpainia horren Marie Brolin-Tani 
zuzendariarekin lan egin zuen. Konpainia horre-
tan goi mailako koreografoekin topatu zen; hala 
nola, Tim Rushton eta Edhem Jesenkovic-ekin. Is-
raelera joan zen bere prestakuntza osatzera eta, 
ondoren, Oskara proiektuan sartu. Valentziako 

https://www.culturanavarra.es/eu/historia-3
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Erkidegoko Premis de les Arts Escèniques sarie-
tan, dantzari onenaren sarirako proposatu zuten 
(2019). Urte horretan bertan, Kultur Kudeaketako 
Masterra lortu zuen Universitat Oberta de Cata-
lunya unibertsitatean. Freelance dantzari gisa 
lan egiteaz gain, 2016az geroztik, bere konpainia 
zuzentzen du (Led Silhouette du izena konpainiak, 
eta Lesakan du egoitza), eta Jon Lópezekin batera, 
etapa berri bati ekin dio konpainiaren sortzaile eta 
zuzendarikide gisa.

Rodríguez Etxabideren lanak zenbait lekutan 
erakutsi dira, hala nola Valentziako Museo Cen-
tre del Carmen zentroan, Nafarroako Museoan 
eta Madrilgo Tabacalera Kultur eta Arte Zen-
troan. Azpimarratu dezagun haren lanak –Creepy 
Crawly, Cóncavo Convexo, Errata Natural edo Wild 
Street– honako sare eta zirkuitu hauetan daudela 
sartuta: PLATEA (2021), Acieloabierto sarea (2019 
eta 2021), Antzoki Alternatiboen Sarea (2020) eta 
Nafarroako Antzokien Sarearen Zirkuitua (2020).

Beren ekoizpenez gain, sormeneko laborategi eta 
lan batzuk egiten hasi ziren beste zenbait konpai-
niatan; esaterako, Valencia Dancing Forward, LAB 
180º eta Dantzaz Konpainian. 2021eko irailean 
Portugalera joan ziren RGB ekoiztera. Ikuskizun 
hori Led Silhouettek sortu zuen Companhia de 
Dança de Almada taldearentzat.

Diziplina anitzeko kolektibo gisa, beste zenbait 
artistarekin aritzen dira elkarlanean zenbait proie-
ktutan; esaterako, honako hauekin: Lukas Ulmi 
(eskultorea), Nestor Lizalde (baliabide berrien 
artista), Irantzu Pastor (argazkilaria), Paula Olaz 
(musikagilea) eta Bertha Bermúdezekin (dantza-
ria eta dokumentalista).

Led Silhouette taldearen lana ez da bakarrik gor-
putzean oinarritzen, hura gainditu eta haratago irit-
si nahi baitu. Haren hizkuntza artearen alorretako 
adituen lankidetzekin aberasten da, eta giro eral-
datzaileak sortzea lortzen du, non forma zenbait 
modutan erakusten baita. Horrela, anitz aurpegiko 
poliedro bihurtzen da, eta mugimendua eta irudia 
darabiltza arma funtsezko eta liluratzaile bezala.

SARIA EMATEA

Martxel Rodríguez dantzariak Nafarroako lehen-
dakari María Chiviteren eskutik jaso zuen Talentu 
Artistikoa Sustatzeko Saria. Sariaren bigarren edi-
zioa zen. Saria emateko ekitaldia Baluarten egin 
zen, eta Chivite lehendakariak dantzak integrazio-
rako bitarteko gisa eta edozein pertsonaren adiera-
zpen eta komunikaziorako aukera gisa balio duela 
nabarmendu zuen; horrez gain, Rodríguezek saria 
jasotzean erakutsitako apaltasuna eta eskuzabal-
tasuna txalotu zituen, dantzariak dantza nabar-
mendu nahi izan baitzuen, eta ez bere talentua.

1.5 TALENTU ARTISTIKOA SUSTATZEKO SARIA
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MARÍA CHIVITE LEHENDAKARIAREN ETA KUL-
TURAKO MINISTROAREN ARTEKO BILERA 

María Chivite Nafarroako lehendakariak, otsai-
lean, Foru Gobernuak kulturaren eta kirolaren alo-
rretan garatu nahi dituen hainbat proiektu hela-
razi zizkion kultura eta kiroleko ministroari, Next 
Generation suspertze programatik Europako funt-
sak lortzeko helburuarekin.

Ministroari aurkeztutako proiektuen artean, Foru 
Komunitatean Nafarroako Kulturaren Zentro Tek-
niko bat edo Ikus-entzunezkoen hub bat sortzea 
dago. Halaber, liburutegiak eraldatzeko proiek-
tuak, Foru Administraziorako sarbide gisa, Nafa-
rroako Museoaren energia efizientzia hobetzeko 

obrak edo Nafarroako kirol sektorearen digitaliza-
zioa.

Kultura eta Kirol Departamentuaren proiektuek 
Nafarroako Gobernuak zehazten dituen lerro es-
trategikoei jarraitzen diete eta horiek, aldi berean, 
bat datoz Europako politikekin: digitalizazioa, 
trantsizio ekologikoa, eta gizarte zein lurralde ko-
hesioa.

KULTURAKO KONFERENTZIA SEKTORIALA

Esnaola kontseilariak, uztailean, Suspertze, Eral-
daketa eta Erresilientzia Planean jasotako funtsen 
banaketa onartu zuen Konferentzia Sektorialean 
parte hartu zuen.

Kulturako Konferentzia Sektorialak autonomia 
erkidegoek kudeatutako funtsen lurralde banake-
ta eta haiek banatzeko irizpideak onartu zituen, 
Suspertze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren 
esparruan. Horrela, Nafarroak 3 382 000 euro ja-
soko ditu Estatutik 2021 eta 2023 bitartean, hau 
da, Kultura eta Kirol Ministerioak autonomia erki-
dego guztiei transferitutako diruaren % 2.

Funts horiek honako hauetarako erabiliko dira: 
kultura eta sormen industrien enpresa proiektuak 
bizkortzeko; hiriaz kanpoko eremuetan kultura 

eskaintza zabaltzeko; azpiegiturak modernizat-
zeko eta modu jasangarrian kudeatzeko; kultura 
ondarea kontserbatzeko, zaharberritzeko eta ga-
rrantzia azpimarratzeko; liburutegien zuzkidura 
handitzeko; artxibo sistemak digitalizatzeko eta 
zabaltzeko; eta zinema aretoak hobetzeko. 

Espainiako Gobernuaren Suspertze, Eraldaketa 
eta Erresilientzia Planaren arabera, kultura in-
dustriari laguntzea da bere “politika palanketako” 
bat. Hamar “palanka” horietako bakoitzaren ba-
rruan, Planaren inbertsio eta erreforma progra-
mak antolatzeko aukera ematen duten osagaiak 
biltzen dira.

Kulturaren kasuan, inbertsioak 24. osagaian (kul-
tura industriari balioa ematea) sartuta daude. 
Osagai hori kultura industrien balio katea indart-
zera eta lehiakortasuna, lurraldearen dinamiza-
zioa eta kohesioa eta kultura zerbitzu handien 
digitalizazioa eta iraunkortasuna sustatzera bi-
deratuta dago. 25. osagaian (ikus-entzunezkoen 
huba) ere sartuta daude. Osagai hori 2025eko Es-
painia Digitala Agendaren beste ardatzetako bat 
da eta ikus-entzunezkoen sektorearen gaitasun 
ekonomikoak, teknologikoak eta digitalak indart-
zeko diseinatuta dago.
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SUSPERTZE, ERALDAKETA ETA ERRESILIENT-
ZIA PLANA

Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendarit-
za Nagusiak bere webgunean atal bat prestatu du 
Kulturak Suspertze, Eraldaketa eta Erresilientzia 
Planean duen presentziari buruzko informazioa 
emateko, kontsultak egin ahal izateko eta intere-
seko adierazpenak egiteko.

EUROPAKO FUNTSEN LAGUNTZEI BURUZKO 
INFORMAZIO SAIOAK

• Iraila. 
Onlineko mintegia, Suspertze, Eraldaketa eta 
Erresilientzia Planaren berri emateko.
Mintegian Suspertze, Eraldaketa eta Erresilient-
zia Planari buruzko informazioa eman zen, eta 
eszena eta musika azpiegituretan inbertitzeko 
proiektuen deialdiari buruzko xehetasun guz-
tiak eman zitzaizkien antzokien, auditorioen, 
zuzeneko musika aretoen, entsegu aretoen, zir-
ko karpen, antzerki, dantza, musika eta zirku 
konpainien, espazio eszeniko eta musikalen eta 
diziplina anitzeko beste batzuen kudeatzaileei.

Era berean, Nafarroari dagozkion laguntzak ze-
haztu ziren, Europako funtsen bidez Suspertze, 
Eraldaketa eta Erresilientzia planean jasotako 
arte eszenikoen eta musikalen azpiegiturak mo-

http://www.culturanavarra.es/es/plan-de-recuperacion-transformacion-y-resiliencia/
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dernizatzeko eta modu jasangarrian kudeatzeko 
inbertsio proiektuak finantzatzearren.

Laguntza horien onuradunak erakunde pu-
blikoak eta pribatuak, irabazi asmorik gabeko 
elkarteak edo tokiko, autonomiako edo estatuko 
erakundeen mendeko fundazio pribatu edo pu-
blikoak izan daitezke.

Deialdi honen helburuak hauek dira: sareko 
audio eta komunikazio sistema digitalak, argi-
ztapen eta bideo sistema digitalak, makineria 
eszenikoaren kudeaketa digitala, edo eszena 
eta musika esparruetako kudeaketa artistiko-
rako eta ikuskizunen produkziorako tresnak eta 
sistema digitalak modernizatzea.

• Urria. 
Onlineko topaketa zinema aretoetako kudeat-
zaileekin.
Topaketa zinema aretoetarako laguntzen deial-
diaren berri emateko egin zen. Deialdi hori Sus-
pertze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planean 
jasota dago, eta 294 110 euroko inbertsioa au-
rreikusten du Nafarroarako.

Laguntza horren helburuak honako hauek dira: 
erakusketa aretoetarako etorkizuneko eszena-
toki bat hedatzea berrikuntza irizpideen, funt-
zionamendu digitalizatu eta jasangarriaren, 
publikoak sortu eta fidelizatzeko irizpideen eta 
ikus-entzunezkoen kontsumo ohitura berrietara 
egokitzeko irizpideen bidez; erakusketa aretoak 
balio katearen eragile garrantzitsu gisa man-
tentzea, Europako ekoizpena sustatzeko iturri 
direlako eta Espainiako hizkuntza ofizialetan, 
eta ikus-entzunezkoen ekoizpenean egindako 
inbertsioa berreskuratzen laguntzen dutelako, 
txarteldegiko diru sarreren bidez, eta kultura es-
kaintza egonkorra eta askotarikoa ez desagert-
zeko lurralde osoan.
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Nafarroako Gobernuak bat egin zuen Nazio Ba-
tuen Batzar Nagusiak 2003an izendatutako eta 
maiatzaren 21ean ezarritako Kultur Aniztasuna-
ren Mundu Egunarekin. Egun horretan, kulturak 
duen garrantzia eta kultura nola adierazten den 
aitortzen da, eta giza generoarentzat oso funt-
sezkotzat hartzen da.

Baita Nafarroako Gobernuarentzat ere, eta NBEk 
adierazten duen bezala, kultur aniztasuna ga-
rapenaren indar eragilea da, bizitza intelektual, 
afektibo, moral eta espiritual aberasgarriagoa 
izateko bitarteko gisa.

Nafarroa kultura aberatsa eta plurala duen ko-
munitatea da; izan ere, gizartearen elementu in-
tegratzaile, eraldatzaile eta dinamizatzailea ez 
ezik, garapen ekonomikoa sortzeko faktore ga-
rrantzitsua ere bada kultura.

Dantza, zinema, musika, folklorea, ondarea, li-
teratura, antzerkia eta ikusizko artea eta beste 
hainbat kultur adierazpenek osasun emozionala 
ekarri diete herritarrei 2021ean zehar bizi izan ge-
nituen une gogor haietan. 

Sektoreko eragileen, erakunde publikoen eta gi-
zarte osoaren arteko elkarlana indartu egin behar 
da kultur aniztasuna sustatzeko; horri esker, gi-
zartea aske eta kritikoagoa izanen da, aniztasun 
eta berdintasun handiagokoa.
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Birpopulaketaren Autobusa delako biraren espa-
rruan, solasaldi bat antolatu zen Arroitzen; kultu-
ra eta konektibitatea izan ziren solasaldi horren 
ardatzak.

Jardunaldiari hasiera emateko, autobusa aurkeztu 
zuten Rebeca Esnaola Kultura eta Kirol kontseila-
riak, El Hueco guneko komunikazio arduradun Ro-
berto Ortega eta Ángel Moleón Arroizko alkateak. 
Ondoren, solasaldi bat izan zen, non Nafarroako 
Gobernuak kultura landa eremuetara hurbiltzeko 
gauzatutako programetako batzuk jarri ziren ma-
hai gainean, hala nola Landarte, landa ingurunea 
eta arte garaikidea uztartzen dituena. Bilerara 
Bernardo Ciriza Lurralde Kohesiorako kontseilaria 
ere joan zen.

Era berean, Nafarroako liburutegi publikoek hasi-
tako hurbiltasun proiektuei ekin zitzaien, besteak 
beste, Pirinioen inguruko eskualdean liburuak 
maileguan uzteko zerbitzuari eta liburubusari (Es-
tellerritik abiatuko da liburubusa).

Solasaldian, Esnaola kontseilariaz gain, honako 
hauek ere parte hartu zuten: Jesús María Ro-
dríguez Toki Administrazioaren eta Despopula-
zioaren zuzendari nagusiak, Miriam Martón Na-
farroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiak, 
Luis Campos Nafarroako Errealitate Sozialaren 
Behatokiko zuzendari nagusiak, Guzmán Gar-
mendia Telekomunikazioetako eta Digitalizazioko 

zuzendari nagusiak, Asunción Maestro Liburutegi 
Zerbitzuko zuzendariak eta Lorenzo García Kultur 
Ekintza Zerbitzuko zuzendariak, Foru Gobernua 
ordezkatuz.

Angel Moleón Arroizko alkateak, Nicolas Ulibarri 
Jurramendiko Mankomunitateko gerenteak eta 
Presura eta El Huecoko komunikazio arduradun 
Roberto Ortegak ere parte hartu zuten.

“Lo Rural es la Vanguardia” goiburuarekin (“Lan-
da eremua abangoardia da”), “Birpopulaketaren 
Autobusa” telebista plataforma ibiltari bihurtu 
zen, saioak satelite bidez ematen dituena, Hispa-
sat operadore espainiarrari esker.

Ibilgailuak 10 000 kilometro egin zituen jendez 
hustutako Espainiako 17 probintziatako ia 40 he-
rritan. 2020ko berritasuna izan da autobusa te-

lebista estudio mugikor bihurtu dela, eta saioak 
satelitearen bidez emateko aukera ematen duela.

Bira hori Presura Azokaren parte da, 2017an El 
Huecok sustatutako ekimena. Gizarte ekintzailet-
za eta gizarte berrikuntza sustatzeko programa 
bat da, Cives Mundi GKEak sortua, biztanle gutxi 
dituen landa eremuko Espainiaren birpopulaketa 
bultzatzeko.

2019aren bukaeran, Despopulazioaren aurka Bo-
rrokatzeko Departamentuarteko Batzordea sortu 
zuten erronka demografikoari zeharkakotasunean 
funtsatuta ekiteko. Despopulazioaren aurkako 
borroka Administrazioaren edozein politika edo 
planetan kontuan hartu behar den printzipioa da, 
baldin eta politika edo plan hori arazoari aurre 
egiteko ikuspegiren batean sartuta badago.

https://www.ree.es/es/sala-de-prensa/actualidad/nota-de-prensa/2020/07/el-autobus-de-la-repoblacion-pone-lo-rural-en-la-vanguardia-gracias-a-los-satelites-de-hispasat#:~:text=El%20acto%20de%20presentaci%C3%B3n%20del,de%2017%20provincias%20de%20Espa%C3%B1a.
https://www.ree.es/es/sala-de-prensa/actualidad/nota-de-prensa/2020/07/el-autobus-de-la-repoblacion-pone-lo-rural-en-la-vanguardia-gracias-a-los-satelites-de-hispasat#:~:text=El%20acto%20de%20presentaci%C3%B3n%20del,de%2017%20provincias%20de%20Espa%C3%B1a.


VIANAKO PRINTZEA
ERAKUNDEA-KULTURA

ZUZENDARITZA NAGUSIA
1.9 NAFARROA ETA ARAGOI

LANTALDEA

Rebeca Esnaola Nafarroako Gobernuko Kul-
tura eta Kirol kontseilaria, apirilean, Aragoiko 
Hezkuntza, Kultura eta Kiroleko kontseilari Fe-
lipe Facirekin bildu zen Zaragozan, kultura, on-
dare eta kirolaren esparruan akordioak lortzeko 
lantaldeak sortzeko.

Bi erkidegoetako kontseilariek eta zuzendari na-
gusiek bi lantalde eratu zituzten arlo horietan, 
interes komuneko jarduera protokoloetan, iker-
kuntzan, ondare material partekatuan, tradizio 
komunetan, erakusketetan, ondarea babesteko 
formuletan edo kirolaren arloko lankidetzetan 
mamitzea ahalbidetuko duten elkarguneak bilat-
zeko.

Bilera horretan, Esnaola eta Faci ez ezik, bi erki-
degoetako arlo horietako zuzendari nagusiak ere 
izan ziren. Nafarroaren aldetik, Ignacio Apezte-
guía, Vianako Printzea Erakundea-Kultura zuzen-
dari nagusia; eta Miguel Pozueta, Nafarroako 
Kirolaren Institutuko zuzendari kudeatzailea. Ara-
goiren aldetik, Víctor Lucea, Kulturako zuzendari 
nagusia; Marisancho Menjón, Ondareko zuzendari 
nagusia; eta Javier de Diego, Kiroleko zuzendari 
nagusia.

MATERIAL ARKEOLOGIKOAK BERRANTOLAT-
ZEKO HITZARMENA

Nafarroako Gobernuak urrian erabaki zuen Kul-
tura eta Kirol kontseilariari baimena ematea Ara-
goiko Gobernuko homologoarekin lankidetza hit-
zarmen bat sinatzea, bi autonomia erkidegoetako 
material arkeologikoak berrantolatzeko. Helburua 
zera da, administrazio bakoitzak bere lurraldean 
gordetzen dituen baina ondoko erkidegoan koka-
turiko aztarnategi arkeologikoetakoak diren onda-
sunen trukea erraztea. Cesaraugusta (Zaragoza) 
eta Pompaelo (Iruña) lotuko zituen bide sare bat 
eratu zen erromatarren garaian, Aragoiko Cinco 
Villas eskualdeko lurrek izandako erromanizazio 
eta bilakaera prozesuko elementuak sartzen dira, 

baita Onsella ibaiaren arroko eta Ebro ibaiaren 
erdiko haraneko hogeita hamar bat aztarnategi 
arkeologikotako materialak –zeramikoak, litikoak 
edo metalikoak– ere.

Abenduan, Rebeca Esnaola Nafarroako Gobernuko 
Kultura eta Kirol kontseilariak eta Felipe Faci Ara-
goiko Gobernuko Hezkuntza eta Kulturako kont-
seilariak lankidetza hitzarmena sinatu zuten, bi 
erkidegoetako material arkeologikoak berrantolat-
zeko. Horrela, hitzarmen hori sinatuz, administra-
zio bakoitzak dituen ondasunen trukea bultzatzen 
da. 

Dokumentuaren testuak honako hauek hartzen 
ditu eraginpean: Cesaraugusta (Zaragoza) eta 
Pompaelo (Iruña) lotuko zituen bide sare bat eratu 
zen erromatarren garaian, Aragoiko Cinco Villas 
eskualdeko lurrek izandako erromanizazio eta bi-
lakaera prozesuko elementuak sartzen dira, baita 
Onsella ibaiaren arroko eta Ebro ibaiaren erdiko 
haraneko hogeita hamar bat aztarnategi arkeo-
logikotako materialak –zeramikoak, litikoak edo 
metalikoak– ere.

Hitzarmena formalizatzeko, Zuazúa Wegener 
Bildumako Aragoiko materialak Aragoiko Gober-
nuari emanen zaizkio. Bilduma Nafarroako Go-
bernuaren arkeologia biltegian dago. Bildumak 
historiaurreko eta erromatar garaiko milaka pieza 
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litiko (silexa eta aizkora leunduak), metaliko eta 
zeramiko ditu, Zaragozako Cinco Villas eskualde-
ko herrietan dauden aztarnategietakoak.

Mugakide diren eremuetako ondare arkeologi-
koaren arloko ikerketa jarduerak direla medio, 
historikoki, lankidetza luzea izan da bi erkidegoen 
artean. Nola Nafarroako ikertzaileek hala Aragoi-
koek eremu geografiko zabaletan egin dituzte la-
nak, mugaren bi aldeetako udalerrietan eta lurral-
deetan barne.

Era berean, Espainiako Ondare Historikoari 
buruzko ekainaren 25eko 16/1985 Legea arautu 
aurretik erakundeek eta partikularrek egindako 
arkeologia aurkikuntzek aztarna arkeologiko ga-
rrantzitsuak azaleratu zituzten, eta, borondate 
onez, Aragoiko eta Nafarroako museoen bulegoe-
tan utzi ziren, zaintza eta kontserbazio lan zorrotz 
baten eraginpean.

Azkenik, sinatutako hitzarmenak lan mahai tekni-
ko bat sortzea ekarri zuen. Mahai horretan bi ad-
ministrazioetako funtzionarioak egonen dira, kasu 
bakoitzean eskumena duen Zuzendaritza Nagusi-
ko titularrak izendatu dituenak.

Organo hori arduratuko da hauek zehazteaz: be-
rriz planteatu behar diren material arkeologikoak; 
material horien titulartasun autonomikoa edo es-
tatukoa; eta, hala badagokio, egungo gordailuzai-

nak beste erkidegora eramateko bultzatu behar 
dituen izapideak.

URAREKIN LOTUTAKO KULTURA ONDAREA

Rebeca Esnaola Kultura eta Kirol kontseilariak, Fe-
lipe Faci Aragoiko Gobernuko Hezkuntza, Kultura 
eta Kiroleko kontseilariak eta María Dolores Pas-
cual Ebroko Konfederazio Hidrografikoko (EKH) 
lehendakariak bilera bat egin zuten azaroan El 
Bocalen (Fontellas udalerrian), urarekin lotutako 
kultura ondarea ikertzeko, sustatzeko eta zabalt-
zeko ekimenak bateratze aldera. Bileran izan zi-
ren, halaber, Ignacio Apezteguía Vianako Printzea 

Erakundea-Kultura zuzendari nagusia eta Aragoi-
ko Gobernuko Ondare eta Kulturako zuzendari na-
gusi Marisancho Menjón.

Bileraren helburua baterako lan ildoak ezartzea 
izan zen, hiru Administrazioek egindako azter-
lanak edo ikerketak partekatuz eta proposamen 
berriak planteatuz, hala nola bi erkidegoak lotzen 
dituzten ibilbide kultural eta naturalak, azpiegitu-
ra hidraulikoak ardatz hartuta. Horien artean, Ara-
goiko Ubide Inperiala eta Deustiako Ubidea arroko 
lurralde horien arteko kultura komunikaziorako bi-
deak dira, eta baterako ekintza horren ardatz iza-
nen den ondare hidraulikoaren adibide bat.
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Vianako Printzea Erakundea, Kultura Zuzenda-
ritza Nagusia eta Turismo Zuzendaritza Nagusia 
elkarlanean ari dira Jakuetar Urte Santua pres-
tatzen, eta Donejakue Kontseiluarekin, Estatuko 
Administrazio Orokorraren eta autonomia erkide-
goen arteko lankidetza organoarekin lankidetzan 
dihardute.

BIDEA, ONDAREA ETA ZIENTZIA

Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzenda-
ritza Nagusiak Donejakue Bideko kultura onda-
rearen zabalkundea eta Zeru Bidearen ezagut-
za zientifikoa uztartu zituen jarduera programa 
batekin hasi zuen Xacobeo 21-22 ekitaldia. Hel-
buru horrekin, “Bidea, ondarea eta zientzia” 
izeneko proiektua egin zen, eta 2021eko udan 
hainbat jarduera egin ziren Done Jakue Bideko 
hainbat lekutan, Nafarroatik igarotzean.

Programak kultura ondarera hurbiltzea propo-
satu zuen, analisi zientifiko eta teknologiko ba-
tetik abiatuta, ikuspegi eta lan ikuspegi berrien 
bitartez. Esate baterako, materialei, pigmen-
tuei, egiturei eta geometriari buruzko azterke-
ten bidez, baita bidea zeharkatu zuten edo Erdi 
Arotik monumentuetan azken atsedena aurkitu 
zuten gizabanakoen aztarnen azterketa berrien 
bidez ere. Jarduera horiek behaketa astronomi-

Camino, 
Patrimonio 

y Ciencia

JULIO - SEPTIEMBRE
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Bidea, 
Ondarea 

eta Zientzia

2021
www.navarracaminopatrimonioyciencia.es

koekin osatu ziren. Behaketa horiei esker, iza-
rren bidea hobeki ezagutzeko aukera izan zen, 
unibertsoaren misterioetan eta zeruko kartogra-
fian barneratuz.

Programa herri hauetan egin zen, uztailean, 
abuztuan eta irailean:

- Iruña.
- Viana.
- Gares.
- Akerreta.
- Los Arcos.
- Eunate.
- Lizarra.
- Zangoza.
- Mendigorria (Andelos).



VIANAKO PRINTZEA
ERAKUNDEA-KULTURA

ZUZENDARITZA NAGUSIA
1.10 XACOBEO 21-22

XACOBEO 21-22 NAFARROA WEBGUNEA

Jarduera guztiak jaso, zabaldu eta ezagutzeko, 
webgune berri bat prestatu zen: https://www.xa-
cobeonavarra.es/eu. Webgune horretan, agen-
da kontsultatzeko aukera izateaz gain, erakun-
deek eta entitateek antolatzen dituzten jarduerei 
buruzko informazioa bidal dezakete bertan za-
baltzeko. Webgunea esteka interesgarriak es-
kaintzen dituen atal batekin osatzen da.

“CARTELES PARA UN CAMINO” ERAKUSKETA

Abenduan “Carteles para un camino, 100 años de 
ilustración jacobea” erakusketa inauguratu zen 
Zangozako Cantolagua pasealekuan. Xacobeo 
2021-2022 dela eta Kultura eta Kirol Ministerioak 
antolatutako erakusketa ibiltaria da, eta José Tono 
Martínez da komisarioa.

Erakusketak Donejakue Bidearen ikonografia eta 
irudikapen erlijioso, artistiko, literario eta ideolo-
gikoa errepasatzen ditu, Espainiako eta Europako 
historiaren protagonista gisa. 140 lan baino gehia-
go biltzen ditu hainbat euskarritan, horien artean 
kartelak, liburuxkak, komikiak, liburuak eta gidak, 
etab.

Erakusketak agerian uzten du bidea bizirik da-
goen eta mitoak eta sinboloak zaintzen dituen 
artxibo baten lekukotza dela. Done Jakueren 
ikonografiak mende oso bateko estilo artistikoak 
islatzen ditu, XX. mende hasierako modernismo 
eta sinbolismotik hasi eta 20. eta 30. hamarkade-
tako abangoardietara, diseinuaren eta argazkien 
kartela 50eko hamarkadan sartzeraino eta gure 
garaiko eklektizismo postmodernoraino, Irati Fer-
nández de Gabaráin ilustratzaile nafarraren His-
torietas Jacobeas komiki sortan ikus daitekeen 
bezala. 

Erakusketaren esparruan, Zangozan, 2022ko ur-
tarrilaren 14an, Donejakue Bideko proiektuei Eu-
ropak ematen dien laguntzari buruzko informazio 
jardunaldia antolatu zen.

https://www.xacobeonavarra.es/eu/hasiera

https://www.xacobeonavarra.es/eu
https://www.xacobeonavarra.es/eu
https://www.xacobeonavarra.es/eu/hasiera
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2.1 NAFARROAKO KULTURAREN ETA ARTEEN KONTSEILUA

2021ean, Nafarroako Kulturaren eta Arteen Kont-
seilua berritu zen.

Urtarrilaren 31ra arte zabalik egon zen kultura-
ren elkarte profesionalei zegozkien 6 plazetako 
hautagaitzak aurkezteko epea. Hautatutako sei 
pertsona horiez gain, Kulturaren eta Arteen Na-
farroako Kontseilu berria honako hauek osatzen 
dute: Kultura eta Kiroleko kontseilariak, Vianako 
Printzea Erakundea-Kultura zuzendari nagusiak, 
Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioak 
aukeratutako bi pertsonak, Nafarroako Gazte-
riaren Kontseiluak aukeratutako pertsona batek, 
eta izen handiko eta ezagutza espezializatuko 
hamabi pertsonak, departamentuak proposatu-
takoak

Martxoan, NKAK Nafarroako Kulturaren eta Ar-
teen Kontseiluaren osaera berritu zuten. Bilku-
ra berriak parekotasuna du gizonen eta emaku-
meen kopuruari dagokionez. Hauek izan ziren 
izendatutako pertsonak: Javier Azanza López 
arte historialaria eta Nafarroako Ikerketa Histo-
rikoen Elkarteko kidea; Javier Balda Berástegui 
diseinatzaile, galerista eta Arte Garaikideko Ins-
titutuko kidea; Patxi Chocarro San Martín Eus-
kal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialeko arki-
tekto eta dekanoa; Ángel García Carreño KUNA 
Nafarroako kultur kudeaketako profesionalen 
elkarteko lehendakari eta kultur kudeatzailea; 

Itziar García Zubiri ikus-entzunezkoen ekoizlea 
eta NAPAR Ikus-entzunezkoen Ekoizleen eta 
Profesionalen Nafarroako Elkarteko kidea; Va-
lentina Holguín Vasquez gizarte langilea; Rol-
dán Jimeno Aranguren historialaria eta Príncipe 
de Viana aldizkariaren zuzendaria; Javier Man-
zanos Garayoa arte garaikideko espezialista eta 
Iruñeko Udaleko Arte Plastikoen eta Ondarearen 
Zerbitzuko teknikaria; Tomás Marco Aragón San 
Fernandoko Arte Ederren Errege Akademiako 
musikaria, konpositorea eta zuzendaria; Pilar 
Martínez de Olcoz Esquide kultura kudeatzailea 
eta Vianako Udaleko Turismo eta Kulturako tek-
nikaria; Ana Moreno Lecumberri dantza zuzen-
dari, koreografo eta pedagogoa; Villar López Va-
llés argazkilaria; Sandra Ollo Razquin editorea; 
Iñigo Pérez Ochoa artxibozaina eta Nafarroako 
Artxibozainen Elkartearen lehendakariordea; 
Susana Romanos arte ikerlaria eta komisarioa; 
Puy Oria Rubio zinema ekoizlea; Aritz Otazu 
Lujambio EDITARGI Nafarroako Editoreen Elkar-
tearen lehendakaria; Leire Ruiz Ganuza aktorea 
eta antzerki zuzendaria; Elur Ulibarrena Herce 
zaharberritzailea eta ONDAREZAINen lehen-
dakaria; eta Javier Velaza Frías idazlea, ikert-
zailea eta Bartzelonako Unibertsitateko Filologia 
eta Komunikazioa Fakultateko dekanoa.

https://www.culturanavarra.es/eu/osaera-1
https://www.culturanavarra.es/eu/osaera-1
https://www.culturanavarra.es/eu/javier-azanza-lopez
https://www.culturanavarra.es/eu/javier-balda-berastegui
https://www.culturanavarra.es/eu/patxi-chocarro-san-martin
https://www.culturanavarra.es/eu/angel-garcia-carreno
https://www.culturanavarra.es/eu/itziar-garcia-zubiri
https://www.culturanavarra.es/eu/valentina-holguin-vasquez
https://www.culturanavarra.es/eu/valentina-holguin-vasquez
https://www.culturanavarra.es/eu/roldan-jimeno-aranguren
https://www.culturanavarra.es/eu/roldan-jimeno-aranguren
https://www.culturanavarra.es/eu/javier-manzanos-garayoa
https://www.culturanavarra.es/eu/javier-manzanos-garayoa
https://www.culturanavarra.es/eu/tomas-marco-aragon
https://www.culturanavarra.es/eu/pilar-martinez-de-olcoz-esquide
https://www.culturanavarra.es/eu/pilar-martinez-de-olcoz-esquide
https://www.culturanavarra.es/eu/ana-moreno-lecumberri
https://www.culturanavarra.es/eu/villar-lopez-valles
https://www.culturanavarra.es/eu/villar-lopez-valles
https://www.culturanavarra.es/eu/sandra-ollo-razquin
https://www.culturanavarra.es/eu/inigo-perez-ochoa
https://www.culturanavarra.es/eu/susana-romanos
https://www.culturanavarra.es/eu/puy-oria-rubio
https://www.culturanavarra.es/eu/aritz-otazu-lujambio
https://www.culturanavarra.es/eu/aritz-otazu-lujambio
https://www.culturanavarra.es/eu/leire-ruiz-ganuza
https://www.culturanavarra.es/eu/elur-ulibarrena-herce
https://www.culturanavarra.es/eu/javier-velaza-frias
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Kontseilua osatzen duten pertsonek egungo pan-
demiaren ondoriozko erronkak dituzte aurrean, 
sektoreari bultzada emanen diotenak, hala nola 
Europako laguntzak, 2030 agenda kultur politike-
tan ezartzea, edo egoerari egokitutako Kulturaren 
Plan Estrategikoaren ebaluazioa.

Martxoaren 23an izan zen Nafarroako Liburute-
gian egin zen kontseilu berrituaren lehen bilera. 
Rebeca Esnaola Bermejo Kultura eta Kirol kontsei-
laria buru izan zuen eta María Chivite Nafarroako 
lehendakaria bertan izan zen. 

NKAKREN EGINKIZUNAK

Nafarroako Kulturaren eta Arteen Kontseilua 
Foru Komunitateko Administrazioak arlo hone-
tan duen kontsulta eta aholkularitzarako orga-
noa da. Bere eginkizunen artean honako hauek 
nabarmentzen dira: azterlanak eta txostenak 
egitea, kultura politika definitzen eta gauzatzen 
laguntzea, eremu horretako proposamenak eta 
ekimenak egitea, eta kultura politiken esparruan 
eztabaida eta ezagutza sortzea. Gainera, Via-
nako Printzea Kulturaren Saria nori eman propo-
satzen du.
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2.2 KULTURAREN NAFARROAKO BEHATOKIA ETA NAFARROAKO KULTU- 
RAREN PLAN ESTRATEGIKOAREN -NKPEAREN- JARRAIPENA 

Nafarroako Kulturaren Plan Estrategikoak (NKPE) 
Nafarroako kultur sektorearen garrantzia nabar-
mendu du eta 2017tik 2023ra bitarteko ibilbide 
orria sortu du lurralde osorako.

Plana Vianako Printzea Erakundea-Kultura 
Zuzendaritza Nagusiak sustatu du, Nafarroako 
Kultura Kontseiluarekin elkarlanean. Aurretik, 
2016an, hain zuzen, parte hartzeko prozesu bat 
egin zen, plana egiteko aintzat hartu diren ekar-
penak, hausnarketak eta balorazioak jasotzeko.

Planaren helburuak dira, besteak beste, kultura 
premiak hautematea Nafarroako Foru Komunita-
tean, eta, abiatuak diren jarduerekin batera, epe 
ertain eta luzeko kultura politika finkatzea, aldi 
berean elkartuko dituena tradizioa eta garaiki-
detasuna, hiri eta landa munduak; kultura eta 
sormen sektoreentzat aukera berriak sustatuko 
dituena, eta, bere garapenean, parte hartzeko 
prozesuen jarraipena bermatuko duena. 

Plana martxan jarri zenetik, Baliabideen eta 
Garapen Estrategikoaren Atalak NKPEaren se-
gimendua egin du eta, Kulturaren Nafarroako 
Behatokiak adierazitakoari jarraikiz, zenbait az-
terketa eskatu ditu. 2021ean, jakina, aurreiku-
sitako azterketek COVID-19aren eraginean jarri 
dute arreta.

Plan osoa honako esteka honetan kontsulta de-
zakezu: 

AZTERKETAK. COVID ERAGINA.  
JARRAIPENERAKO ADIERAZLEAK

Kultura Zuzendaritza Nagusiak, Ikerpartners 
aholkularitza zerbitzuarekin batera, gailu dinami-
ko bat prestatu du behatzeko zer eragin duen CO-
VID-19ak Nafarroako kulturaren sektorean, baita 
enpresa sarean, enpresen ekonomian eta enple-
guan ere, eta horren jarraipena egiteko. Tresna 
hori 2020ko martxoan jarri zen abian, eta 2021eko 
lehen eta bigarren hiruhilekoetako jarraipen adie-
razleak argitaratu dira.

Datuen arabera, enpresen kopuruak gora egin du, 
nahiz eta kultura sektorearen jarduerak eta urta-
rokotasunak behera egin. Horrela, 2021eko maiat-
zean, 2020ko maiatzaren aldean, enpresa enple-
gatzaileen kopurua % 2,5 igo da, eta zifra hori % 
0,5 txikiagoa da iazko martxokoa baino.

Kulturarekin lotutako enpleguetan autonomoen 
erregimenean afiliatutako pertsonei dagokienez, 
urtebetean % 6,5 hazi da eta azken hamalau hi-
labeteetan % 5. Kultura sektorearekin zuzenean 
lotu daitezkeen jardueretan ERTE egoeran dau-
den pertsonek behera egin zuten pandemiaren 
lehen hilabeteekin alderatuta.

Zehazki, 2020ko maiatzean, besteren konturako 
langileen % 28 aldi baterako lan erregulazioko 
egoeran zeuden, eta proportzio hori % 3,1era mu-
rrizten da 2021eko maiatzean. Era berean, kultura 
jardueretan gizarte segurantzako afiliazioa duten 
pertsonen kopurua –erregimen orokorrekoak zein 
autonomoetakoak– % 4,4 hazi da urtebetean.

Kontratazioaren beherakada motelduz joan da 
pandemiaren hilabete txarrenekin alderatuta; 
hala, 2021eko maiatzean 2020ko denboraldi be-
rean baino 6 aldiz kontratu gehiago sinatu dira, 
eta 2019ko hil berean lortutako kopurura hurbilt-
zen ari da. Behin-behinekotasuna kultura enple-
guaren ezaugarria da oraindik ere. 2020an, se-
ktorean sinatutako kontratu berrien % 98,4 aldi 
baterakoak izan ziren.

Pandemiak eragin handiagoa du publikoaren 
presentzia behar duten jardueren fakturazioan 
–2020an, 2019an baino % 54 gutxiago, kalkulat-

http://www.gobiernoabierto.navarra.es/eu/
partaidetza/prozesuak/nafarroako-kultura-

ren-plan-estrategikoa-2017-2023 

http://www.gobiernoabierto.navarra.es/eu/partaidetza/prozesuak/nafarroako-kulturaren-plan-estrategikoa-2017-2023 
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https://www.kulturplananavarra.eus/

NKPEAREN ADIERAZLEEN BISOREA 

Kulturaren Nafarroako Behatokiak 2017-2023 al-
dirako Nafarroako Kulturaren Plan Estrategikoa 
–NKPEa– bistaratzeko tresna digitala estreina-
tu zuen, Vianako Printzea Erakundea-Kulturako 
Zuzendaritza Nagusiak sustatua, Nafarroako Kul-
tura Kontseiluarekin lankidetzan.

NKPEaren adierazleak ezartzeko bisore bat da, 
Nafarroako Lurralde Behatokiarekin batera egi-
na, eta Foru Komunitateko kultura ekipamenduei 
buruzko informazioa ere jasotzen du.

Bisorea Nafarroako Museoko ekitaldi aretoan aur-
keztu zuten, eta bertan izan ziren Ignacio Apez-
teguía Kultura zuzendari nagusia; Nafarroako 
Lurralde Behatokiko atalburu Xabier Velasco; Iker-
partners aholkularitza enpresako Manu Olano; eta 
Baliabideen eta Garapen Estrategikoaren Ataleko 
buru María Camino Barcenilla.

Bistaratzeko tresnak NKPEaren 119 ekintza ditu, 
10 ardatzetan egituratuta. Haren helburua ja-
rraipena egiteko aukera ematea eta funtsezko 
informazioa ezagutzera ematea da. Tresna ho-
rrek funtsezko informazioa bilatu, deskargatu eta 
ikusteko aukera ematen du, helburuen araberako 
adierazleak barne.

Era berean, Behatokiak 2030 Agendaren adie-
razleen bisore bat erakusten du, Agenda horrek 
aurrera egiteko egiten duen ekarpena eta Nafa-
rroako Kulturaren Garapen Jasangarrirako Hel-
buruak –GJHak– ebaluatzeko. Adierazle horiek 
webgunea bistaratzeko tresnan zabaltzen dira: 

https://www.culturanavarra.es/eu/covid-19

zen da–; aldiz, jarduera digitalizatuenek murrizke-
ta gutxiago jasan dituzte, eta horien kontsumoan 
ez du eraginik izan.

Kontsultatu azterketak hemen: 

https://www.kulturplananavarra.eus/
https://www.culturanavarra.es/eu/covid-19
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2.2 KULTURAREN NAFARROAKO BEHATOKIA ETA NAFARROAKO KULTU- 
RAREN PLAN ESTRATEGIKOAREN -NKPEAREN- JARRAIPENA 

PRESTAKUNTZA: KULTURA, DIGITALIZAZIOA 
ETA ERALDAKETA DIGITALA

“Kultura, digitalizazioa eta eraldaketa digitala” 
izeneko ikastaroa Nafarroa Kultura ekimenean 
kokatu zen. Ekimen hori, halaber, 2017-2023 aldi-
rako Nafarroako Kulturaren Plan Estrategikoaren 
barnean sartuta dago, eta helburu hau du: ikas-
kuntza eta prestakuntza ibilbideak, planak eta 
ekimenak indartzea eta/edo garatzea Adminis-
trazioko langileentzat eta sektore profesionala-
rentzat, gaitasun profesionalak garatzeko auke-
ra emanen dietenak beren jarduera adarreko gai 
espezifiko eta teknikoetan eta zeharkako arloetan 
(berdintasuna, kudeaketa, fiskalitatea, dirula-
guntzen eskaera, kontratazioa, komertzializazioa, 
irisgarritasuna, desgaitasuna duten pertsonekin 
elkarri eragiteko tailerrak eta abar).

Prestakuntza kultur erakunde txikietako (publi-
koak nahiz pribatuak) profesionalentzat zen, bal-
din eta digitalizazioaren kontzeptu, aukera eta 
oinarrizko tresnen aurkezpen panoramiko bat jaso 
nahi bazuten. Ikastaroa ekintza digitalak zuze-
nean inplementatzeko prestakuntza jaso nahi 
zutenei zuzendu zitzaien, baita beharrezko zerbit-
zuak planifikatzeko eta horietarako profesional di-
gitalak kontratatzeko gakoak jakin nahi zituztenei 
ere.

Helburu nagusia izan zen kudeaketa kulturaleko 

profesionalei laguntzea ingurune digitalean tres-
nak eta praktikak berenganatzen ikuspegi errea-
lista eta praktiko batetik. Kultura erakundeek 
dituzten baliabideak, denbora eta ekipamendua 
kontuan hartu zituen. 

BenCuriosa enpresak, kultur sektoreko eraldake-
ta digitalaren erronketan espezializatutako talde 

profesional batez osatuta dagoenak, eman zi-
tuen ikastaroaren bi edizioak.

• Lehenengo edizioa: otsaila-martxoa
• Bigarren edizioa: urria-azaroa 

Onlineko formatua. 
Izena emana duten pertsonen kopurua, guztira: 60.
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2.3 KOMUNIKAZIOA

LIZITAZIOA: VIANAKO PRINTZEA ERAKUN-
DEA-KULTURA ZUZENDARITZA NAGUSIAREN 
KOMUNIKAZIO LANAK 

Helburua: Kultura eta Kirol Departamentuko Via-
nako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza 
Nagusiaren komunikazio lanetarako zerbitzuaren 
kontratua arautuko duten baldintza juridiko, ad-
ministratibo eta ekonomikoak arautzea. 

Kontratuaren helburua da Nafarroako Gobernuko 
Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendarit-
za Nagusiari laguntza ematea komunikazio la-
nak egin ditzan, Kultura eta Kirol Departamen-
tuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 
30eko 273/2019 Foru Dekretuan esleitutako es-
kumenek eskatzen dituzten kultura politikaren 
ikuspegi berri baten esparruan departamentu 
horrek abiarazitako ekintzen hedapena indartu 
eta zabaltzeko.

Egin beharreko lanak:
• VPE-Kultura Zuzendaritza Nagusiaren Komuni-

kazio Plana. 

• Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzenda-
ritza Nagusiaren komunikazioaren koordinazio 
orokorra, kultura arloan eskumena duen de-
partamentuak gainbegiratuta: prentsa oharrak, 
txostenak eta materialak prestatzea antolatu-
tako ekitaldien prentsaurrekoetarako; artikulu 
eta erreportajeak eratzea; multimedia albisteak 

prestatzea (argazkiekin eta audioekin); eta ko-
munikazio arloko aholkularitza.

• Kultur Ekintza Zerbitzuak, Vianako Printzea 
Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagusiarekin 
eta Nafarroako Gobernuko Komunikazio Zerbit-
zuarekin koordinatuta, antolatutako DNA, Kul-
tur, SMADE programak eta Organoaren Zikloa 
komunikatzeko materialak prestatzea. 

• Komunikatzeko gaien inguruko aholkularitza 
ematea Vianako Printzea Erakundea-Kultura 
Zuzendaritza Nagusiko zerbitzuei.

• Kultura arloan eskuduna den Departamentuko 
sare sozialak kudeatzea.

• Culturanavarra.es/eu webgunea kudeatzea eta 
mantentzea, gaztelaniaz eta euskaraz:
-  Aktualitatea atala elikatzea, berriak propo-

satzeko 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, gaurkotasun 
handikoak ez diren zatiak kenduz eta irudien 
eta testuen multzoa berrikusiz. 

-  Adierazleen eta ebaluazioaren dokumentua. 

https://hacienda.navarra.es/sicppor-
tal/mtoAnunciosModalidad.aspx?co-

d=211028081119A81060D8

ZABALKUNDERAKO TRESNA

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 klasi-
koa; 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: 27.
• Dirulaguntzak, laguntzak eta bekak: 60.
• Jardunaldiak, ikastaroak eta hitzaldiak: 58.
Kontaktuak, guztira: 3031.

IZENA EMATEKO ESTEKA: https://adminis-
tracionelectronica.navarra.es/AccionCultural/

Pantallas/Inicio.aspx?idioma=eu-ES

https://hacienda.navarra.es/sicpportal/mtoAnunciosModalidad.aspx?cod=211028081119A81060D8
https://hacienda.navarra.es/sicpportal/mtoAnunciosModalidad.aspx?cod=211028081119A81060D8
https://hacienda.navarra.es/sicpportal/mtoAnunciosModalidad.aspx?cod=211028081119A81060D8
https://hacienda.navarra.es/sicpportal/mtoAnunciosModalidad.aspx?cod=211028081119A81060D8
https://administracionelectronica.navarra.es/AccionCultural/Pantallas/Inicio.aspx?idioma=eu-ES
https://administracionelectronica.navarra.es/AccionCultural/Pantallas/Inicio.aspx?idioma=eu-ES
https://administracionelectronica.navarra.es/AccionCultural/Pantallas/Inicio.aspx?idioma=eu-ES
https://administracionelectronica.navarra.es/AccionCultural/Pantallas/Inicio.aspx?idioma=eu-ES
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Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendarit-
za Nagusiak Tomás Yerro Villanuevaren hiruga-
rren liburukia –La pluma, lengua de alma. Con es-
critores de Navarra izenekoa– argitaratu zuen, eta 
lan horrekin, idazle, literatur kritikari eta irakasle 
nafarraren eta Nafarroako Gobernuaren arteko 
elkarlan editoriala osatu zen. Elkarlan hori 2019ko 
Vianako Printzea Kulturaren Saria irabazteko 
proiektuaren barruan sartuta dago.

Lanak Nafarroako literatura du ardatz, hil ondoko 
argitalpen gisa aurkeztu da, eta Departamentuak 
argitaratutako beste bi liburuei gehitu zaie: Lerín. 
Buque varado sobre el río Ega eta Personas ma-
yores, patrimonio de primera. Lehen liburukian, 

Yerrok bere jaioterriko, Leringo, bizipenak konta-
tu zituen, bigarrenean, adinekoen sektorean jarri 
zuen arreta eta azken liburuki honetan, laurogeiko 
hamarkadatik gaur egunera arte Nafarroako lite-
raturari buruz egindako artikulu ugari bildu dira.

NAFARROAKO LITERATURA, HIRUGARREN LI-
BURUKO PROTAGONISTA

La pluma, lengua de alma. Con escritores de Na-
varra da Yerrok, 2021eko apirilean hil zenak, egin-
dako azken lana, eta joan den mendeko hiruro-
geita hamarreko hamarkadatik aurrera Nafarroan 
idatzitako literaturaren gorakada islatu nahi du-
ten testuen bilduma bat du. Horretarako, sarituak 
XX. eta XXI. mendeetako espainierazko liburu eta 
idazle nafar bizi eta hilei buruz argitaratutako 
iruzkinen sorta bat erakusten da.

Liburua sarrerako atal batekin hasten da, eta, 
ondoren, prosari eskainitako bi zatitan banatzen 
da, alde batetik, eta poetei eskainitakoa, bestetik. 
Lehen orrialdeetan, egileak Nafarroako poesiaren 
ibilbide historikoa egiten du, hainbat egile aipatuz 
eta emakumeek egindako testuen kalitate litera-
rioari protagonismo berezia emanez.

Jarraian, Los prosistas kapitulua zazpi testutan 
egituratuta dago, eta bertan xehetasunez azalt-

zen dira hainbat egile nafarren narrazio lanak eta 
horiek Nafarroako historiaren ezagutzari egindako 
ekarpenak. Egile horien artean honako hauek 
daude: Amado Alonso, Jaime del Burgo Torres, 
Julio Caro Baroja, Pablo Antoñana eta Fernando 
Luis Chivite.

Liburukiaren bigarren zatian, Los poetas izene-
koan, poeta nafarrek egindako lanari buruzko 
idazki ugari daude. Ekarpen horietan, Yerrok esti-
loaren, sinbologiaren eta egileek erabilitako beste 
hainbat baliabideren azterketa zehatza egiten du. 
Besteak beste, Jesús Górriz, Ángel Urrutia, Jesús 
Mauleón, Iñaki Desormais, Ramón Irigoyen, Charo 
Fuentes, Miguel d’Ors, Juan Ramón Corpas, Isabel 
Blanco, Fernando Luis Chivite, Mario Zunzarren, 
Alfonso Pascal Ros, Javier Asiáin, Fátima Frutos 
eta Daniel Aldaya aipatzen dira.

Tomás Yerro Villanueva (Lerin, 1950-Iruña, 2021) 
idazlea, ikertzailea eta irakaslea izan zen, Filolo-
gia Erromanikoko lizentziaduna Nafarroako Uni-
bertsitatean, Espainiako Hizkuntza eta Literatu-
rako Batxilergoko katedraduna, eta Nafarroako 
Unibertsitateko, Nafarroako Unibertsitate Publi-
koko, Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Na-
zionaleko eta Francisco Induráin Adinekoentzako 
Unibertsitateko irakaslea ere bai.

2.4 2019KO VIANAKO PRINTZEA KULTURAREN  
SARIAREN ZABALKUNDEA 

https://www.culturanavarra.es/eu/albisteak/kultura-departamentuak-tomas-yerroren-hedapen-proiektua-aurkeztu-du-vianako-printzea-2019-sari-bezala
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2.5 2020KO GAZTE TALENTUA SARIAREN ZABALKUNDEA

Iván Carmona biolontxelo jotzaile eta konposi-
toreak “Islak” musika proiektua aurkeztu zuen 
Nafarroako Museoan. Proiektu hori Nafarroako 
Gobernuak 2020an emandako Talentu Artistikoa 
Sustatzeko sariaren ondorioz gauzatu du 2021ean.

Proposamena elkarreraginaren ikuspegitik lan bat 
sortzea eta konposatzea da, guztia Carmonaren 
esku. Lan horri esker, publikoak ondoren zer ent-
zunen duen aukeratzen ahalko du, “Aukeratu zure 
abentura” erako liburu ospetsuen estiloan.

Esperientzia hasieratik bertatik abiatzen da, eta, 
musikaren munduarekin zerikusia duten istorioen 
bidez, entzuleak 300 aldagai ezberdin baino ge-
hiago izan ditzake, konpositorearen arabera “es-
tilo erabat desberdinetako amaiera ezberdin ugari 
emanez”.

Iván Carmonak honela definitzen du Reflejos: 
“abentura bat da”, proposamen “desberdin, be-
rritzaile eta oso ausarta” eta “musikaren sektorea-
ren historian kontzeptu bakarra”. Halaber, adierazi 
duenez, entzuleek “musika barrutik bizitzeko eta 
bere bizitzako soinu banda zuzendu eta hunkitze-
ko aukera dute”, hainbat estilo uztartuz, hala nola 
musika klasikoa, rocka, jazza, estilo tradizionala 
eta baita mariatxia ere.
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2.6 HITZARMEN IZENDUNAK

BARANDIARAN FUNDAZIOA

Hitzarmenaren xedea Anuario de Eusko Folklore/
Eusko Folklorearen Urtekaria argitalpenaren 55. 
alearen edizioa finantzatzen laguntzea da. Hitzar-
men honek onura publikoa du helburu; izan ere, 
On José Migel Barandiaranek hasitako eta jarrai-
tutako ikerketa lana bultzatu nahi du José Miguel 
de Barandiaran Fundazioak Historiaurrea, Arkeo-
logia, Antropologia eta Etnologia diziplinetan 
ikerketak eginez.

Anuario de Eusko Folklore/Eusko Folklorearen 
Urtekaria aldizkari aitzindaria da, 1921ean Baran-
diaranek berak sortua. Hainbat urtetan zehar bi-
zitza, ohitura eta lanbideei buruzko azterlanak ar-
gitaratu dira. Urtekariak mendea bete du 2021ean 
eta, beraz, argitalpenaren gai nagusia izan zen: 

mendeurrena (1921-2021); ekintza horrek azterlan 
antropologiko eta etnografikoen panoraman gaur 
egun arte eman dituen emaitzen lagin adierazga-
rri bat bildu zuen. Barandiaranen lanak azterlan 
horien garapenean duen eraginaren balioa na-
barmenduz, nahiz eta jakin urtekari honetan jaso-
takoa baino askoz handiagoa dela, gaia sakontzen 
jarraitzeko abiapuntu izan daitezkeen erreferent-
zia esanguratsuak ematen dira.

Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzenda-
ritza Nagusiak 4.000 euro ordaindu zituen Na-
farroako 2021erako Aurrekontu Orokorretako 
A20000 A2000 4309 334104 partidaren kargura 
(José Miguel de Barandiaran Fundazioarekiko Hit-
zarmena izenekoa).

ASOCIACIÓN DE EDITORES INDEPENDIENTES 
DE NAVARRA / NAFAR EDITORE INDEPEN-
DENTEEN ELKARTEA

Hitzarmen honen xedea Nafarroako Edizioaren 
IV. Azokaren finantzaketa bermatzea zen. Azoka 
2021eko azaroaren 22tik 28ra arte egin zen Iru-
ñeko Gazteluko plazan. Hitzarmen honek onura 
publikoa du helburu; izan ere, egoitza Nafarroan 
duten erakundeen edizio lan profesionala babes-
tu eta bultzatu nahi du, editatzen dituzten kultura 
produktuak (liburuak, diskoak eta bestelako eus-
karriak) jendarteratzeko.

Aipatu kantitatea Nafarroako 2021eko Aurrekon-
tu Orokorretako “Nafar Editore Independenteen 
Elkartearekiko Hitzarmena Suspertu Plana” izene-
ko A20000 A2010 4816 334105 partidaren kargu-
ra ordaindu zen, 70.000 euroko gehienekoarekin.

Edizio Azokarekin batera, Edizio Independentea-
ren Nazioarteko Topaketak egin ziren, eta 65 he-
rrialdeko 347 profesionalek, 264 argitaletxek edo 
5 kontinenteetako erakundeek eman zuten izena. 
Azokak 23 stand izan zituen. 
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2.6 HITZARMEN IZENDUNAK

DIEGO DE HARO NAFARROAKO LIBURU  
SALTZAILEEN ELKARTEA

Nafarroako Liburu Azokaren finantzaketa bermat-
zea izan zuen xede. Azoka hori 2021eko maiatza-
ren 28tik ekainaren 6ra egin zen Iruñeko Gazte-
luko plazan. 

Nafarroako 2021eko Aurrekontu Orokorretako 
“Diego de Haro Nafarroako Liburu Saltzaileen 
Elkartearekiko Hitzarmena” izeneko A20000 
A2010 4816 334106 partidaren kargura ordaindu 
zen, 30 000 euroko gehienekoarekin.

Azokaren lehen edizioan 16 liburu-dendek, EDI-
TARGIk (Nafarroako Editore Independenteen Elkar-
tea) eta Nafarroako Gobernuaren Argitalpenek 
hartu zuten parte. Liburu Azokaren helburu nagu-
sietako bat irakurketa eta liburuaren zabalkundea 
sustatzea da. Horretarako, mota guztietako irakur-
leentzat pentsatutako 50 jarduera baino gehiago 
egin ziren. Liburuen aurkezpenak eta sinadurak, 
tailerrak, mahai-inguruak eta ipuin kontalariak. 
Irakurlea izan zen protagonista nagusia.

Liburu Azoka egiteak liburu-dendak ikusarazten 
eta sustatzen laguntzen du. Era berean, gizarteari 
ekarpen handia egiten dion liburuaren industriak 
duen garrantzia nabarmendu nahi du. 
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2.6 HITZARMEN IZENDUNAK

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 horren 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, 2021eko gastuetarako aurrekontuko 
A20000 A2000 4309 921900 partidaren kargu-
ra (“Amado Alonso Fundazioarekiko hitzarmena, 
programak finantzatzeko”), Literatura Kritikaren 
Nazioarteko 2021eko Sarien XVII. edizioa progra-
matzea eta antolatzea finantzatzeko.

Amado Alonso Literatura Kritikaren Nazioarteko 
XVIII. Saria Roberto Echavarreni eman zitzaion 
El pensamiento chino lanarengatik. Echavarren 
poeta, kontalaria, saiakeragilea eta itzultzaile 
uruguaitarra da. Letretan doktorea da Paris VIII 
Unibertsitatean eta New Yorkeko Unibertsitatean 

irakasle izan da. Bere lanen artean, honako hauek 
daude: Ave rock, El diablo en el pelo, Yo era una 
brasa eta Archipiélago eleberriak (hiru eleberri 
labur ditu); Las noches rusas: Materia eta memo-
ria; El mar detrás del nombre, La planicie mojada, 
Aura amara, Centralasia, El expreso entre el sueño 
y la vigilia eta El monte nativo poema-liburuak; El 
espacio de la verdad: Felisberto Hernández, Arte 
androgino: Estilo versus moda, Fuera de género: 
criaturas de la invención erótica, Michel Foucault: 
filosofía política de la historia, El estado de dere-
cho: Foucalt frente a Marx y el marxismo, Margen 
de ficción: poéticas de la narrativa hispanoamer-
ciana saiakerak, eta Natalia Petrovna y África, La 
muñeca de Felisberto antzezlanak. Shakespeare, 
Nietzsche, John Ashbery, Wallace Stevens, Marina 
Tsvetaieva, Paulo Leminski eta Haroldo de Cam-
pos itzuli ditu, besteak beste. Sari hauek jaso ditu: 
Letren Sari Nazionala, Uruguai, Poesia; Letren 
Sari Nazionala, Uruguai, Saiakera; Nancy Bacelo 
Saria, Poesia; Espainiako Kultur Etxea saria Mon-
tevideon, Antzerkia. 

Epaimahaiak Txinako lau pentsalari klasiko han-
dien (Konfuzio, Zhuangzi, Mozi eta Xunzi) identi-
tate filosofikoaren sintesi ezin hobea eta oso argia 
nabarmendu zuen Roberto Echavarrenen El pen-
samiento chino lanean. Identitate hori, gainera, 
zuzenean eta erraz adierazita dago. Saiakera in-

formatiboa, eraginkorra eta komunikatiboa da, 
oso ongi idatzia eta aipamen bikainak dituena. 
Saiakera hori berez lotzen da Amado Alonsok sa-
ritzen duen materiarekin: literaturarekin. Eta, ba-
tez ere, orrialde hauek irakurriz asko ikasten dela 
nabarmentzen da.
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2.7.1  EDIZIORAKO LAGUNTZAK ARGITALPEN ENPRESA ETA PROFESIONALENTZAT

2.7 NORGEHIAGOKAKO ARAUBIDEAN EMATEKO DIRULAGUNTZAK

Kultura eta Kirol kontseilariaren urtarrilaren 20ko 
3E/2021 Foru Aginduaren bidez (2021eko ot-
sailaren 11ko 32. NAOn argitaratua) “Ediziorako 
laguntzak argitalpen enpresentzat eta profesio-
nalentzat, 2021” deialdiaren oinarri arautzaileak 
onartu ziren eta 120 000 euroko gastua baimendu 
zen. 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 ematea 
argitalpen enpresei eta profesionalei kultura edu-
kia duten liburuak argitaratzeko, bai ohiko eus-
karrian (papera) bai euskarri elektronikoan. Lanak 
jatorrizkoak eta argitaragabeak izanen dira, faksi-
mileak edo aurrenekoz euskaratutako edo gazte-
laniaratutako lanak. Aurkeztutako liburuek 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 
kalitatezko eskaintza anitza sustatzea, literatura 
jarduna eta egileen lana bultzatzeko. Irakurke-
tari, liburuari eta liburutegiei buruzko ekainaren 
22ko 10/2007 Legearen atarikoak adierazten 
duenez, irakurketa garapen pertsonal eta sozia-

lerako oinarrizko tresna da: “Liburua euskarri fi-
siko bat da, bere baitan giza pentsamenduaren, 
zientziaren eta literatur sorkuntzaren isla biltzen 
duena, gizakientzat garrantzitsua eta bakarra 
den egintza posible eginez, irakurketa alegia”. 
Irakurketak “pertsonen gaitasun kritikoa, hain 
beharrezkoa dena aberastu eta garatu egiten 
du”. Liburuaren oinarrizko izaeraz gain, kultura 
zabaltzeko tresna den aldetik, argitalpenaren 
sektoreak eragin ekonomiko handia du, industria 
askok lotura baitute harekin: inprimategiek, li-
buru-dendek, diseinuak, egileek, ilustratzaileek, 
banaketak 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 argital-
penen helburuekin, gehienez ere 10 puntu.

• Nafarroarekiko lotura, gehienez ere 10 puntu.

• Argitalpen enpresaren edo profesionalaren 
ibilbidea, gehienez ere 10 puntu.

26 eskabide eta 69 argitalpen jaso ziren.

Eskabideak telematikoki aurkeztu ziren Izapideen 
Katalogoaren bidez.
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IZENA LANAREN IZENA PUNTUAZIOA EMANDAKO 
DIRULAGUNTZA 

Greylock (Susana Garcia Romanos) Aprender a escribir 63,57 4.000 € 4.000 €

Errementari SL

(h)amor 6 Trans 71,43 4.000 €  

16.000 €
Cuentos de dos planetas 75,14 4.000 € 

Romper el corazón del mundo 68,86 4.000 €

Sueño y revolución 68,00 4.000 €

Next door publisher SL
Animales ejemplares 64,71 4.000 €

8.000 €
Mujeres singulares (provisional) 70,57 4.000 €  

Cenlit ediciones

Mundua konprenitzeko ipuinak 74,29 4.000 €  

16.000 €
Basajaun eta munduko beste lagun iletsu batzuk 74,86 4.000 € 

Lurdes Iriondo 75,00 4.000 €

Afaltzera etorri zen krokodiloa 70,71 4.000 €

Jose Antonio Perales Díaz Vivir del río. Oficios del agua en la ribera de Navarra 64,57 4.000 € 4.000 €

Laetoli Argitaletxea
A favor de la razón 63,00 1.946,56 €  

3.803,11 €
La comprensión del mundo 63,00 1.856,55 €  

Pamiela Argitaletxea SL

Secuencias antifranquistas. De Las Trece Rosas a la muerte del dictador (1939-1975) 78,43 4.000 €  

16.000 €
Castillos que defendieron Navarra. Tomo I. De Laguardia a Foix, del Moncayo a Baja Navarra 78,14 4.000 € 

Osasuna 1936. Golpistas, represaliados y franquismo 76,14 4.000 €

22 sombras de mujer 73,43 4.000 €

Vianako Printzea Erakundea-Kultura zuzendari nagusiaren apirilaren 6ko 41E/2021 Ebazpenaren bidez ebatzi zen deialdia. Hauek izan ziren diruz lagundu-
tako argitaletxeak:
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Vianako Printzea Erakundea-Kultura zuzendari nagusiaren apirilaren 6ko 41E/2021 Ebazpenaren bidez ebatzi zen deialdia. Hauek izan ziren diruz lagundu-
tako argitaletxeak:

IZENA LANAREN IZENA PUNTUAZIOA EMANDAKO 
DIRULAGUNTZA

Eunate (Maria Oset García) Por lema, la revolución 70,86 1.120 € 1.120 € 

Txalaparta Argitaletxea SL

Adiós Pamplona 2 72,71 4.000 €  

16.000 €
Hª de las mujeres de Euskal Herria III 75,43 4.000 € 

La revolución de los cuidados 74,29 4.000 €

Naparra. Caso abierTo 72,14 4.000 €

Mintzoa Argitaletxea SL Las cartas de Amaiur 1521-1522 64,86 4.000 € 4.000 €

Igela Argitaletxea SL Munduaren izena basoa da 63,86 4.000 €  4.000 €

Analecta ediciones y libros SL Famas y representaciones en el carlismo decimonónico 63,14 4.000 € 4.000 €

Ediciones Universidad de Navarra SA
Mujeres y Derecho 72,14 626,57  

3.076,89 €
Series contra cultura 65,00 2.450,32  

1978 Kooperatiba sociedad Cooperativa 
Katakrak

Racismo, clase y el extraño racializado 65,86 4.000 €  

16.000 €
Bioeconomía de la reproducción 72,29 4.000 € 

Nuestra historia es el futuro 64,71 4.000 €

Las guerras de género de la extrema derecha 73,57 4.000 €

En buen sitio producciones SL LIVING KULTUR_Patrimonio Inmaterial de Navarra 63,50 4.000 € 4.000 €
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Deialdi honen xedea irabazi asmorik gabeko 
erakundeak diruz laguntzea da liburuak edo aldi-
zkariak argitara ditzaten, euskarri tradizionalean 
(papera) edo euskarri elektronikoan, Foru Komu-
nitateko bi hizkuntza ofizialetako edozeinetan, 
baita edizio diskografikoak ere, horien edukiek 
izaera artistiko, kultural edo zientifikoa dutenean. 
Lan jatorrizko eta argitaragabeak izan behar dute, 
2020ko azaroaren 24aren eta 2021eko azaroaren 
23aren bitartean argitaratuak. 

Erakunde onuradunek irabazi asmorik gabeko 
erakunde kulturala izan behar dute, 2020ko ur-
tarrilaren 1a baino lehenagotik egon behar dute 
legez eratuta eta egoitza soziala eta fiskala Nafa-
rroan izan behar dituzte. Laguntza horiek (40 000 
euro gehienez) Vianako Printzea Erakundea-Kul-
tura Zuzendaritza Nagusiaren 2020ko gastu au-
rrekontuaren kargura finantzatuko dira. Proiektu 
bakoitzerako laguntzaren zenbatekoa ez da inola 
ere izanen onartutako aurrekontuaren % 70 baino 
handiagoa, eta ez da 3.000 eurotik gorakoa iza-
nen.

Aurkeztutako proiektuak baloratzeko eta lagunt-
zen zenbatekoa zehazteko, Batzordeak irizpide 
hauek izan zituen kontuan:

• Argitalpenaren kalitatea eta interesa, gehienez 
ere 70 puntu.

• Proiektuak Vianako Printzea Erakundea-Kul-
tura Zuzendaritza Nagusiaren argitalpenen 
helburuei jarraikitzea, gehienez ere 10 puntu-
rekin.

• Nafarroarekiko lotura, gehienez ere 10 puntu.

• Erakunde eskatzailearen ibilbidea (gehienez 
ere 10 puntu).

Deialdia Kultura eta Kirol kontseilariaren urtarri-
laren 20ko 2E/2021 Foru Aginduaren bidez onetsi 
zen.
 
Vianako Printzea Erakundea-Kultura zuzendari 
nagusiaren apirilaren 6ko 40E/2021 Ebazpena-
ren bidez, dirulaguntzaren deialdia ebatzi zen. 
Eman beharreko laguntzen zenbatekoa, guztira, 
76 686,86 euro izan zen; beraz, emandako diru-
laguntza eskatutako dirulaguntzaren emaitza da, 
hainbanatu ondoren, eta 40 000 euroko guztizko 
zenbatekoa esleitutako zenbatekora doituta.
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ERAKUNDEA PROIEKTUA PUNTUAZIOA ESKATUTAKO
 DIRULAGUNTZA

EMANDAKO DI-
RULAGUNTZA

Nafarroako Argazki eta Zinema Elkartea (NAZE) Contraluz aldizkariaren 44. zk. 77,87 2.318,31 € 1.427,40 € 

Nafarroako bertzosale elkartea GURE ALDETARA. Nafarroako emakume bertsolariak 75,93 1.137,50 € 682,98 € 

Lamiñarra Kultur Elkartea La situación del euskera en Navarra (1860-1939) 75,40 3.000,00 € 1.788,61 € 

Tiza. Komikia sustatzeko elkartea Zart! #3 73,92 2.980,00 €  1.741,73 € 

Lizarreriko Ikerketagunea Terra Stellae nº 12 73,40 2.590,00 €  1.503,21 € 

Ezkarozeko Bilguak Zaraitzuko ipuin zahar eta berriak. Cuentos y leyendas del Valle de Salazar 72,90 1.740,00 €   1.003,00 € 

Tuterako Merindadea ikastegia Revista del Centro de Estudios "Merindad de Tudela" nº 29 71,97 1.612,40 € 917,54 € 

Mielotxin Elkartea Órdago 71,60 2.986,20 €   1.690,65 € 

Nabarralde Fundazioa Noain 1521. La última batalla - Azken bataila 71,60 3.000,00 €   1.698,47 € 

Nafarroako Almadiazaine Kultur Elkartea Tradiciones, pioneras, Pirineo 70,70 2.667,00 €   1.490,96 € 

Nueva Babel Elkartea Canciones para una reina 70,30 3.000,00 €  1.667,63 € 

Elutseder Elkartea Erroibarko Amerikanuak. Los americanos del Valle de Erro 69,63 3.000,00 €  1.651,82 € 

Grupo Río Arga Poesía Elkartea Río Arga, poesia aldizkaria, 147. eta 148. zenbakiak 69,57 987,17 € 543,02 € 

Peña Pregón Kultur Elkartea Pregón Siglo XXI aldizkaria, 58., 59., 60. eta 61. zenbakiak 69,23 3.000,00 € 1.642,33 € 

Producciones Nebulosas Kultur Elkartea RARA AVIS 69,00 3.000,00 €  1.636,79 € 

Irati Bortuak Elkartea La emigración en Aezkoa, s. XIX-XX / Aezkoako emigrazioa XIX-XX mendetan 68,87 1.425,38 €   776,18 € 

Euskal Herriko Txistulari Elkartea, Nafarroa Txistulari aldizkaria N.º 264 67,97 2.900,00 €  1.558,54 € 

Hauek izan ziren diruz lagundutako erakundeak:
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ERAKUNDEA PROIEKTUA PUNTUAZIOA ESKATUTAKO
 DIRULAGUNTZA

EMANDAKO DI-
RULAGUNTZA

Lizarrako Donejakue Bidearen Lagunak Ruta Jacobea nº 19 67,87 3.000,00 € 1.609,91 € 

Baztan Ikastolako Guraso Elkartea Ikastolak 50 urte 67,57 3.000,00 € 1.602,79 € 

Haizeberri Dultzaineroak Elkartea Haizeberri 10. Urteurrena 66,87 1.832,02 € 968,64 € 

Intangia. Ukiezinak Defendatzeko Elkartea Monográficos Intangia. 5 liburukia 66,33 2.234,00 € 1.171,76 € 

Iruña Jazz Elkartea Pamplona Jazz Orquesta  Meets Ilja Reijngoud 64,60 3.000,00 € 1.532,42 € 

Arkupeak Erretirodunen Elkartea Arkupeak. 35 años de historia / Arkupeak. 35 urteko historia 63,35 3.000,00 € 1.502,76 € 

AZekimena-Alde Zaharra Elkartea Auzoa egiten, historia egiten 62,25 3.000,00 € 1.476,67 € 

Arkitekturari Buruzko Gogoeta Estrategikorako  
Elkartea (AREA) Bienal Latinoamericana 2021 60,90 3.000,00 € 1.444,65 € 

Navarra Cultural Fundazioa La Excomunión de Cintruénigo en 1475 58,90 2.781,88 € 1.295,62 € 

Osasuna Klub Atletikoa Fundazioa Osasuna, mi fiel amigo / Nire lagun leiala. 56,65 3.000,00 € 1.343,83 € 

Nueva Cultura Elkartea Introducing Mario Calzada 55,77 3.000,00 € 1.322,87 € 

Beterri Elkartea Benjamín de Tudela 55,57 2.975,00 € 1.307,22 € 

Hauek izan ziren diruz lagundutako erakundeak:
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2.8 INTERREG EUROPE CRE:HUB PROIEKTUA

Interreg Europe tokiko / eskualdeko gobernuen-
dako laguntza programa bat da, beren politikak 
hobetzeko esperientziak trukatuz eta arazo komu-
netarako konponbideak bilatuz. FEDER funtsek 
finantzatzen dute eta proiektuen sustatzaile / ba-
zkideen aldetik kofinantzatzea eskatzen du.

Proiektua bi fasetan banatu zen:

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.

2018ko irailean, proiektuaren I. fasea amaitu zen, 
II. fasean garatuko den ekintza plana aurkeztuta.

II FASEA
2018KO URRIA-2020KO IRAILA

Ekintza plan hori bazkideen ekintzetatik ikasi-
takoaren eta adituen gomendioen emaitza da. 
Ekintza planeko lan ildoak hauek dira:

• Lan ildoa – ksiei buruzko ikuspegi partekatua 
sustatzea interesa duten aldeen eta haiek ga-
ratzeko funtsezkoak diren eragileen artean.

• Lan ildoa – ksien sektorean, datuen ezagutza 
eta iturriak emendatzea.

• Lan ildoa – Eskualde pertzepzioa eta lurralde 
ikuspegia sustatzea ksien sektorerako.

• Lan ildoa – ksietarako baliabideak emendatzea, 
eta haietarako sarbidea hobetzea.

• Lan ildoa – ksien sektorera egokitzea enpre-
sa berrietarako egungo zerbitzu gehiago, eta 
zuzeneko nahiz zeharkako sostengua emateko 
tresna berriak ezartzea.

• Lan ildoa – Instituzio publikoek eskualde gara-
penarekin duten konpromisoa indartzea kultu-
raren bidez.

2021ean onlineko formatuko bi saio egin ziren. 
Bata otsailaren 22an, “Project Partner Mee-
ting” izenarekin; eta azken konferentzia, otsai-
laren 23an, amaitutzat emanez Interreg Europe 
CRE:HUB proiektua. Bilera hori 2020ko martxoan 
egin behar zen aurrez aurre Matera hirian (Ita-
lia), proiektuan parte hartu duten stakeholder 
guztiak bertaratuta. Hala ere, Covid-19ak eragin-
dako egoera zela eta, bertan behera utzi behar 

izan zuten. Joan den urtearen amaieran, Europak, 
2020ko egoeraren ikuspegia kontuan hartuta, bi-
leretako bat eta proiektua ixteko saioa online egi-
teko deialdia egin zuen. 

PROIEKTUAREN WEBGUNEA:
https://www.culturanavarra.es/eu/
proyecto-interreg-europe-crehub

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

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

Príncipe de Viana aldizkariaren 278. eta 279. zen-
bakiek Gustav Henningsen historialari eta antropo-
logo daniarrari eskainitako monografikoa osatzen 
dute. Henningsenek Inkisizioa eta sorginkeria az-
tertu ditu bizitza osoan. Besteak beste, zehatz-me-
hatz ikertu zuen Logroñoko fede autoa, non Baz-
tango eta Zugarramurdiko gizon-emakume batzuk 
kondenatu baitzituzten sorginak zirela leporatuta. 
Haren emazte Marisa Reyren lana ere aipatzen 
da. Bi liburukiek Gustav Henningsenen eta Marisa 
Reyren bizitza eta ibilbide intelektuala deskribat-
zen dute, haien lan sakabanatuko zenbait artikulu 
dituzte eta, bukatzeko, Henningseni interesatzen 
zitzaizkion arloen inguruan, hots, sorginkeriaren 
eta Inkisizioaren inguruan beste egile batzuek egin-
dako azterlanak. 280. zenbakiak historiari, arteari 
eta musikari buruzko askotariko artikuluak ditu.

2.9.1 ALDIZKARIAK

Fontes Linguae Vasconum, 131. eta 132. zenba-
kiak.

Bi zenbakiek euskal hizkuntzalaritzaren hainbat 
alderdiri buruzko artikuluak dituzte, baita aipa-
menak eta aldaerak ere.

Príncipe de Viana, 278. (2020), 279. eta 280. 
zenbakiak.
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Expolio y castigo. La represión económica en 
Navarra, 1936-1945... 1966, César Layana Ilun-
dain.

1936ko uztailean matxinatu zen militarren, kar-
listen eta falangisten koalizioak muturreko indar-
keria zabaldu zuen etsai gisa identifikatu zituen 
sektoreen aurka, edozein disidentzia eragotziko 
zuen beldurrezko egoera sortzeko. Indarkeria hori 
era askotakoa izan zen, eta ondasun materiale-
tan ere izan zuen eragina. Lehenengo hilabeteak 
arpilatze, lapurreta, konfiskatze eta ordainara-
zpen irregular askoren lekuko izan ziren. Baliabi-
de ekonomiko horiek kontrolatzeko interesak 108. 
dekretuarekin eta ondasunak konfiskatzeko bat-
zordeekin hasitako eta Erantzukizun Politikoen 
Legearekin amaitutako legeria bultzatu zuen. 
Liburu honek espoliazio horren dimentsioa az-

Cuadernos de Etnología y Etnografía de Nava-
rra, 94. zenbakia (2020).

Artikuluak, albisteak eta aipamenak jasotzen ditu. 
Artikuluetan honako gai hauek aipatzen dira: 
etxeetan eta hilobietan erakusgai dauden eskri-
turak, mandatari lanbidea, Aralarko mugarriak 
jartzea, lekaio dantza, José Luis Cano Pérezen he-
riotzaren oroitzapen publikoa, Donejakue Bidea 
hobetzeko proposamena 1971ko txosten batean 
edo Erronkariko bailarako P Lerroaren egitura go-
tortua.

2.9.1 ALDIZKARIAK

Trabajos de Arqueología Navarra, 31. eta 32. 
zenbakia (2020).

Lau artikulu ditu: Peñako silexaren industria li-
tikoari buruzkoa (Marañon), Peñako kalkolito 
multzoari buruzkoa, Antzinate Berantiarreko eta 
Goi Erdi Aroko estalkiaren laterita materialari 
buruzkoa eta Iruñeko zoruaren azpiko harresiei 
buruzkoa. Nafarroan egindako indusketei buruzko 
berri ugari eta aipamen bat ere jasotzen ditu.

2.9.2 LIBURUAK
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Música y músicos en un espacio urbano: Pam-
plona a mediados del siglo XIX, Rebeca Madur-
ga Continente.

2.9.2 LIBURUAK

dihardu. Hauek ditu muga: batetik, 1940a (Na-
farroako hiriburuak izan duen zinematograforik 
dotoreena –Vianako Printzea izenekoa– inaugura-
tu zen urtea), eta bestetik, 1980ko maiatza (Na-
farroak izan duen lehen areto anitzeko zinema 
–hots, Multicines Olite– ireki izana, hala, zinema 
emanaldien historian inflexio puntua izan zen).
Gertaeren erakusketa plano orokorretik lehen pla-
nora doa: lehen panoramika batek hamarkada 
haietako Iruñeko eta Espainiako bizitza gogora-
razten du azaletik, eta, ondoren, zinema eremura 
hurbiltzen da; gero, lokal bakoitzaren kontakizuna 
egiten du. Horietako bakoitzetik, proiektatutako 
filmen izenburu batzuk berreskuratu dira, eman 
ziren datarekin. Zinema publikoak, Cineramak eta 
zineklubek osatzen dute saio ahaztezin haien des-
kribapena.

tertzen du; nortzuek jasan zuten eta zergatik; zer 
arrazoibide eman ziren hori justifikatzeko; espe-
dientatutako pertsonak nola defendatu ziren; eta 
zigorrak zer dimentsio izan zuen. Horrela, biltzeko 
baino gehiago zigortzeko pentsatutako indarkeria 
agertzen zaigu, baina baita altxamendua eta izua 
legitimatzeko pentsatutakoa ere, zeinaren ondo-
rioak uste baino askoz gehiago luzatu baitziren 
denboran.

Los cines de Pamplona, 1940-1980. Crónica pri-
micial de la exhibición cinematográfica en Pam-
plona, Alberto Cañada Zarranz.

Zinema aretoa da liburu honetako orrialdeetan 
agertzen den kronikaren protagonista. Filmak, 
batez ere, makina zinematografikoen proiekzioak 
hartzen zituzten mihiseetan ikusten ziren aldiaz 

Liburu honek Iruñeko XIX. mendearen erdialdeko 
bizitza musikala deskribatzen du, hiriko dinami-
ka musikalen azpian dauden erlazio ugariak az-
tertzen dituen ikuspegitik. Horrela, funtsezko zati 
bat Iruñeko bizitza musikala dinamizatu zuten 
pertsonen azterketan oinarritzen da: musikariak 
(haien prestakuntza, bizimodua, estatusa, beste 
musikari batzuekiko harremana, etab.) eta eki-
men musikalen bultzatzaileak eta ekimen horiek 
sustatzera bultzatu zituzten motibazioak. Era be-
rean, hiriko musika geografia eratu zuten lekuak 
aztertzen dira, baita haien artean musikarien mu-
gikortasunaren bidez izan zen elkarrekintza ere, 
eta, azkenik, Iruñeko musika praktika bereziak eta 
haiek jasotzen zituzten entzuleak aztertzen dira.
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2.9.2 LIBURUAK

Una ventana al pasado. Viaje visual por la ar-
queología de Navarra. Hainbat egile, Iñaki Dié-
guez Uribeondok koordinatua. 

Liburu honek Nafarroako Foru Komunitateko az-
tarnategi nagusietarako bidaia bat proposatzen 
du, Nafarroan azken bi hamarkadetan arkeologia-
ren arloan sortu diren ilustrazioen medioz.
Argitalpen honen bidez, arkeologia gizarte osora 
hurbildu nahi da, beste ikuspegi batetik –irudien 
ikuspegitik, alegia–, ikerketetan lan egin duten 
ikerketa taldeen lan hipotesiak eskainiz jendeari 
eta gure iraganerako benetako leihoa sortuz, his-
toriaurretik XIX. mendera arte.
Liburuak, ilustrazioei protagonismo nabarmena 
emateaz gain, nola eratu zen azaltzen digu; lehen 
zatian, ilustratze arkeologikoaren lanbidea eta 
lanbide horrek Nafarroan duen eginkizuna tes-
tuinguruan kokatzen dira.

Egile Nafarren Euskal Literaturaren Antologia. 
4. Liburukia. 2000tik 2020ra arte. Hainbat egi-
le, Asier Barandiaran Amarikak koordinatuta.

Lau liburukitan banatuta dagoen lan honen lau-
garren eta azken liburukiak XXI. mendeko lehen bi 
hamarkadetako testuak biltzen ditu, eta egile be-
rri asko sartzen ditu. 
Azken liburuki honek erakusten du XX. mendeko 
azken laurdeneko (1975-2000) loraldiak jarraipe-
na izan duela XXI. mendeko lehen bi hamarka-
detan (2000-2020), eta Nafarroako euskal lite-
raturaren azpisistema prekario honek literatura 
bikaina egiten jarraitzeko gaitasuna duela. Au-
rreko liburukiko egile batzuk agertzen dira, baina 
baita idazle hasiberri ugari ere; idazle berri horiek, 
askotan, ekarpen berritzailea egiten diote euskal 
literaturari. Horren erakusgarri da urte gutxien di-
tuen liburuki honek bildu dituela orrialde gehien. 

Argitalpen hau Nafarroan arlo horretan lan egin 
duten ilustratzaile nagusiek eta arkeologian adi-
tuak diren hainbat belaunalditako pertsonek –tes-
tuak idazteko atazan parte hartu dutenek– egi-
niko lanaren batura da. Beraz, Nafarroako azken 
hamarkadotako ikerketa arkeologikoaren labur-
pen bikaina dugu liburu hau.
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2.9.3 BERRINPRIMAKETAK

Aurreko urtean argitaratutako hiru liburu be-
rrinprimatu dira, eta berehala agortu ziren:

Los vascones y sus vecinos (siglos II a. C.-VIII d. 
C.), 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 eta adminis-
tratiboko harremanen bitartez. Harreman horiek 
gaur egun diplomaziatzat hartuko genukeenaren 
bidez garatzen ziren; hau da, zenbait ordezkari 
bidaltzen zituzten integrazio baldintza jakin bat-

zuk botere esparru zehatz batean negoziatzeko. 
Ordezkatuen kategoriak aldatu egin ziren den-
borak aitzina egin ahala, desberdinak izan bait-
ziren erromatarren konkistaren garaian, lurraldea 
Inperioaren probintzia izan zenean eta Antzinate 
Berantiarrean.
Denbora horretan guztian, praktika diploma-
tikoak agerian jartzen du modu eta etapa des-
berdinak egon zirela lurraldea, lurralde horre-
tan bizi ziren komunitateak eta komunitateen 
liderrak adierazteko. Horrela, liskarren eta haien 
konponbideen dinamika horren azterketak –gai 
hori modan egon da azken hogei urteetan, baina 
ez zaio baskoi-akitaniarren kasuari aplikatu–, oso 
bide emankorra eskaintzen du Antzinaroko eta 
Antzinate Berantiarreko Pirinioen mendebaldeko 
eskualdeko komunitateak beste ikuspegi batetik 
ezagutzeko.

Lerín, buque varado sobre el río Ega, Tomás Ye-
rro Villanueva (2019ko Vianako Printzea Kultu-
raren Saria).

Leringo (Nafarroa) hiribildu historikoari buruzko 
testuz osatua dago liburua. Herri hori benetako 
Harvard Unibertsitatea izan zen egilearentzat. Li-
burua urteetan zehar idatzi zen, baina nolabaiteko 
estilo nahia mantendu zuen egileak. XX. mendeko 
50eko eta 60ko hamarkadetako (bere haurtzaro eta 
nerabezaroan) komunitate baten funtsezko taupa-
dak eskaini nahi ditu. Oroimenezko osagai pertso-
nalak eta izaera sozialeko beste osagai batzuk kon-
binatzen ditu, gaur egun azterketa etnologikorako 
gai bihurtu direnak. Agian, bere orrialde guztietan, 
nahita edo oharkabean, testigantza emateko eta 
luze irauteko nahiak agertzen dira, denboraren joa-
naren ondorio garratzen aurrean, ahanztura bai-
takar, baina asmo historiografiko zorrotzik gabe.
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2.9.3 BERRINPRIMAKETAK

koak, bestelako hitzaldiak, artikuluak, zutabeak, 
elkarrizketak eta azalpen biografikoak biltzen 
dira. Autorea Nafarroako Geriatria eta Geronto-
logia Elkarteko boluntarioa da geriatrikoetan, eta 
ikuspegi itxaropentsua partekatu nahi du irakur-
leekin, gizon eta emakume beterano askoren ja-
rrera, portaera eta “alferrikako” jakintzei buruz. 
Lehen mailako ondarea.

Personas mayores, patrimonio de primera, To-
más Yerro Villanueva (2019ko Vianako Printzea 
Kulturaren Saria).

Estereotipo eta autoengainu onberei uko eginez, 
liburuak gogoeta eta testigantzak eskaintzen 
ditu, adinekoen sektore heterogeneoaren marji-
nazioa eta gizarte bazterketa direla eta zahart-
zaroan izaten diren gaitz zabal batzuei buruz: 
bakardadea, mendekotasuna, tratu txarrak, de-
presioa, traba izatearen kontzientzia, geraskofo-
bia, gerontofobia eta abar. Baina, batez ere, za-
hartze modu berriak aurkezten ditu, etengabeko 
prestakuntzan, sozializazio nahian, altruismoan, 
aitona-amonatasunean, gaixotasunari eta heriot-
zari kemenez aurre egitean eta abarretan oina-
rrituak. Horiek guztiak lehen mailako giza onda-
rea dira, eta, askotan, belaunaldi berriek ez dute 
aprobetxatzen. Kontakizunak, hitzaldi akademi-

2.9.4 DIGITALIZAZIOAK

Navarra, castillos, torres y palacios, Juan José 
Martinena Ruiz.

Liburu honek Nafarroan dauden gaztelu, jauregi, 
dorre, esparru harresitu eta gotorleku esangurat-
suenen gida-inbentarioa izan nahi du. Horrela, 
sarrera historiko baten ondoren, egileak hobekien 
kontserbatutako eraikuntzetatik ibilbidea egiten 
du, hogeita bost gaztelu, ehun jauregi, hogeita 
hamar dorre eta dorretxe, hamahiru esparru ha-
rresitu, lau eliza gotortu eta XIX. mendeko bost 
gotorleku deskribatuz. Azterlan honetan, albiste 
historikoak eta monumentuaren deskribapena 
jasotzen dira, baita leinuen aipamen bat ere, jau-
regien kasuan, bertako biztanleen gertakari eta 
pasadizoekin. Testua osatzeko, Erresumak izan 
zituen ia ehun gaztelu eta hirurehun jauregietako 
material grafiko ugari dago.
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Poesías completas, I. eta II. liburukiak, Ángel 
Martínez Baigorri.

Ángel Martínez Baigorri Lodosan (Nafarroa) jaio 
zen 1899ko urriaren 2an, eta Managuan hil zen 
1971ko abuztuaren 5ean; Erdialdeko Amerikara 
bidali zuten 1936an, eta horrek bi zatitan banatu 
zuen bere bizitza. Haren jaiotzaren mendeurrena 
zela eta, Vianako Printzea Erakundeak bi liburu-
kitan argitaratu zituen haren olerki guztiak, Emi-
lio del Río poeta jesuitak prestatutako edizioan. 
Orain lan hori digitalizatu eta denon eskura jarri 
da dohainik.
Lehenengo liburukiaren sarreran, Pilar Aizpúnek 
Martínez Baigorriren poesian bi garai bereizten 
ditu: nikaraguarra, 1936-1945, eta 1946an hasi 
eta 1971n (hil zen urtean) amaitzen dena. Emilio 
del Ríok hitzaurrean hainbat kontu aipatzen ditu: 
nola salbatu zen haren lana Managuan 1972an 

izandako lurrikaran, edizio honen izaera, aurreko 
edizioak eta egileak berak hautatutako poema 
sortak. Hirugarren kapituluan (atarikoa) Emilio del 
Ríok poetaren datu biografikoak eta horiek lanean 
duten isla, erabilitako iturriak, autoantologiak eta 
Martínez Baigorriri buruz argitaratutako liburuak 
azaltzen ditu. Liburukiak sorta kronologikotan 
banatzen ditu poemak: «Nicaragua canta en mí» 
(1938-1942); «Clara y fiel luz» (1942); «Defensa 
de la rosa», «Adivinaba el río» (1943); «Río has-
ta el fin» (1943); «Vuelve el río» (1944); «Ostuma: 
Nuestra Señora de los horizontes» (1945); «Cum-
bre de la Memoria» (1946); eta «Ángel en el País 
del Águila» (1946-1947).
Bigarren liburukiak, 1948aren hasieran Granadara 
(Nikaragua) itzuli zenetik 1972ko abuztuan Mana-
guan hil zen arte idatzitako poemak biltzen ditu. 
Emilio del Ríok, hitzaurrean, olerki horiek noiz eta 
non idatzi ziren aipatzen du. Angel-Raimundo Fer-
nándezek sarreran aztertzen du hamasei ataletan 
banatutako poema bilduma, eta egilearen irakas-
pen poetikoa ez ezik, Erdialdeko Amerikako aurre-
ko belaunaldiko poetekin, lagun maitagarriekin 
(hala nola Pablo A. Cuadra eta José Coronel Urte-
cho), Erdialdeko Amerikako ikastetxeko bost ikasle 
poetarekin eta ikastetxearekin edo hiriarekin lotu-
tako beste poeta batzuekin izandako harremanak 
ere azaltzen ditu. Liburuak bestelakoak ere biltzen 

ditu: iturriak (egilearen artxiboa), autoantologiak, 
hark argitaratutako liburuak eta Martínez Baigo-
rriri buruzko lan nabarmenenen zerrenda.

LIBURUAK:
http://www.culturanavarra.es/eu/aur-
kezpena-7 

ALDIZKARIAK:  
https://revistas.navarra.es/

http://www.culturanavarra.es/eu/aurkezpena-7
http://www.culturanavarra.es/eu/aurkezpena-7
http://www.culturanavarra.es/eu/aurkezpena-7
https://revistas.navarra.es/
https://revistas.navarra.es/
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Baliabideen eta Garapen Estrategikoaren Atalak 
zeharkako lan batzordeetan parte hartzen du, 
273/2019 Foru Dekretuan jasotako eginkizunen 
barnean.

AGENDA 2030

2030erako helburuak, NKPEn lerrokatuak:
• 1: Pobrezia desagertzea. 4. eta 7. ardatz estra-

tegikoak.

• 4: Kalitatezko hezkuntza. 2., 3., 4., 6. eta 9. ar-
datz estrategikoak.

• 5: Genero berdintasuna. 4., 5. eta 7. ardatz es-
trategikoak.

• 8: Lan duina eta hazkunde ekonomikoa 1., 2., 3., 
7. eta 10. ardatz estrategikoak.

• 9: Ura, industria, berrikuntza eta azpiegitura. 6. 
eta 10. ardatz estrategikoak.

• 10: Desberdintasunak murriztea. 4., 7. eta 8. ar-
datz estrategikoak.

2. Nafarroako Administrazio Publikoek baldint-
za egokiak sustatuko dituzte pertsonaren eta 
taldeen askatasuna eta berdintasuna errealak 
eta egiazkoak izan daitezen kulturarako iris-
pideari eta kultur bizitzan parte hartzeari da-
gokienez, eta horiek erabatekoak izatea zailt-
zen edo eragozten duten oztopoak kenduko 
dituzte. Horretarako, herritarrek kulturarako 
irispidea izatea eta kultur bizitzan parte hart-
zea sustatuko dute, eta beharrezkoak diren 
neurriak hartuko dituzte, positiboak barne, 
pertsona eta talde ahulen eta desgaitasuna 
dutenen inklusioa eta emakumeen eta gizo-
nen arteko berdintasuna ziurtatzeko.

BOLUNTARIOTZA

Boluntariotza barne hartzen duten deialdietarako 
dirulaguntzak:
• Kultur entitateentzako dirulaguntza, 2021eko 

kultur ondare immaterialeko proiektuak egite-
ko. Sustraiak – Raíces.

• Kultur entitateentzako dirulaguntza, kultur he-
dapenerako proiektuak egiteko, 2021 (IDEIA).

• 2021eko ARTEM Festival arte eszenikoen jaialdi 
eta lehiaketetarako dirulaguntza.

• Nafarroako arte eszeniko eta musikalen hiruga-

• 11: Hiri eta komunitate jasangarriak. 1., 3., 6., 8., 
9. eta 10. ardatz estrategikoak.

• 16: Bakea, justizia eta erakunde sendoak. 5. ar-
datz estrategikoa.

DESPOPULAZIOA

Kultura praktikan jartzea eta horretaz gozatzea, 
ondarearen balioa azpimarratzearekin batera, bi-
ztanleria finkatzeko bermerik onenetako bat da, 
elementu egituratzaile garrantzitsuenetako bat 
izateaz gain.  

Lurralde ikuspegia duten kultura politikak planifi-
katzea eta herritar guztien kultura irisgarritasuna 
ezartzea, bai sorkuntzaren ikuspegitik, bai goza-
menaren ikuspegitik, funtsezkoa da baldintza ber-
dinetan lan egiteko lurralde batean. Nafarroako Es-
kubide Kulturalei buruzko Foru Legeak honela dio:

6. artikulua. Kulturarako irisgarritasuna.
1. Nafarroako Administrazio Publikoek begira-

tuko dute kulturarako irispidea eta kultur bi-
zitzan parte hartzea egiazko berdintasunez 
gauzatzen direla, jatorriak, etniak, erlijioak, 
ideologiak, sinesteek, generoak, sexu orienta-
zioak, desgaitasunak edo beste edozein ezau-
garri pertsonal edo sozialek eragindako diskri-
minaziorik gabe.
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BERDINTASUNA 

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna na-
zioarteko, Europako, nazioko eta autonomia erki-
degoetako hainbat arau testutan jasotako eskubi-
dea da.

Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunari 
buruzko apirilaren 4ko 17/2019 Foru Legea inda-
rrean jartzeak ezartzen du administrazio publikoek 
emakumeen eta gizonen arteko berdintasun es-
kubidea modu aktiboan txertatu beharko dutela 
zeharka beren politika publiko guztietan eta admi-
nistrazio jarduera guztietan. Horretarako, Departa-
mentuaren politikaren plangintzan, kudeaketan eta 
ebaluazioan genero zeharkakotasuna aplikatzeaz 
arduratzen diren berdintasun unitateak dituzte (9. 
artikulua); laster arau bidez garatuko dira horiek.

Kultura eta Kirol Departamentuan, berdintasun 
unitatearen egoeraren diagnostikoa egiten hasi 
zen, eta, urtearen amaieran, hamaika pertsonak 
osatutako lantalde bat sortu zen (zortzi zerbitzu 
hauetakoak ziren: liburutegia, artxibo garaikidea, 
ondasun higigarrien eta arkeologiaren erregistroa, 
kultura ekimenak eta berrikuntza, baliabideak eta 
garapen estrategikoa eta museoak). Lantalde ho-
rrek 2022-2027 aldirako Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako Plan Estrategikoa egiten lagun-
du du, 2022rako departamentuaren berdintasun 
programan lan egin du eta kontratuetan eta di-

rulaguntzen deialdietan barne hartutako berdin-
tasun klausulak bildu eta aztertu ditu. Halaber, 
genero ikuspegia duten aurrekontuen programan 
parte hartu da, honako programa hauen bidez:  
A20 Ondarea eta Kultur Ekintza eta A21 Liburute-
gi Zerbitzua, eta genero eraginari buruzko txoste-
nak egin dira eta araudiari gehitu zaizkio. 

Kulturan berdintasuna izatea 39. artikuluan arau-
tuta dago, eta kultura jardueretan genero berei-
zketa saihesteko, emakumeek kulturarako sarbi-
dea izateko, sariak emateko orduan ordezkaritza 
orekatua bermatzeko (bai sarituen kasuan, bai 
epaimahaien kasuan), emakumeen memoria his-
torikoa berreskuratzeko, kulturaren arloan errefe-
renteak diren emakumeak ikusarazteko, kultura 
eskaintzaren irisgarritasuna bermatzeko (batez 
ere landa inguruneetan dauden emakumeentzat), 
eta abarrerako neurriak hartu dira. 

rren sektoreko entitateentzako dirulaguntzak, 
2021eko jaialdiak, kontzertuak, ikuskizunak eta 
beste ekitaldi batzuk finantzatzeko.

• Nafarroako Foru Komunitatean garrantzia du-
ten eta 2021ean estatuan emanaldiak izan di-
tuzten arte eszeniko eta musikalen hirugarren 
sektoreko entitateentzako dirulaguntzak.

Nafarroako boluntariotzaren II. plana (2022-2023)

Xedea: Nafarroan boluntariotza sustatzeko politi-
ka integral egonkor, koherente eta eraginkor bat 
sendotzea, departamentu eta toki erakunde guz-
tien baterako gobernu ekintza koordinatu baten 
bidez. Politika hori zuzenean inplikatutako gizarte 
eragile guztiekin eratuko da, eta gizarte antolatu, 
parte-hartzaile eta solidario bat bultzatzeko be-
har diren laguntzak eskainiko ditu.

Ikuspegia: Nafarroako gizarteak parte hartzean 
funtsaturiko demokrazia eta gobernantzako eredu 
aurreratu bat izan dezan lotzea, ezaugarri nagu-
si gisa, eta administrazio publikoek gidatua izan 
dadin, baina lankidetza publiko-sozialaren eredu 
esplizitu bat izan dezan, herritarren parte-hartzea 
eta gizarte zibil antolatuaren egituraketa aitortu, 
babestu eta sustatuko duena.

Ildo eta helburu estrategikoak: sentsibilizatzea, 
indartzea, koordinatzea, informatzea.
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har dituzte, Berdintasunari buruzko Foru Legean 
jasotzen den bezala. Unitateen eginkizunak ber-
dintasunaren zeharkakotasun mekanismoak bult-
zatzea eta aholkularitza, laguntza eta laguntza 
ematea dira, dagokion eremu funtzionalean foru 
legea benetan betetzen dela ziurtatzeko. 

GAZTERIA 

2021-2023 Gazteriaren III. Foru Plana 

Plan honek, gazteriaren politiken unibertsaltasuna-
ren esparruan, indarrez bultzatu nahi du gizartea-
ren eraldaketa, bermea jarriz gazteen independent-
zian eta eskubideen aitortzan, gizarte eta kultura 
aniztasunaren defentsan eta sustapenean, bizitza-
ren eta zaintza-lanen berdintasunean eta jasanga-
rritasunean, balio solidarioen sakontasunean eta 
kolektiboarentzako bizitzeko aukeren garapenean.

Hauek dira planean kulturaren esparruan garatu 
beharreko ekintzak:

ETORKIZUNA ARDATZA: GAZTEEN IBILBI-
DEEN ORAINA ETA ETORKIZUNA: L. Kultura. 
Kulturak gazteen bizitzaren jardunbideen eta 
estrategian osagaietako bat izaten jarraitu be-
har du, bizitzarako jarrera eta gaitasun berriak 
garatzeko aukera ematen baitu.

HELBURU NAGUSIA: Gazteenek kulturarako 
sarbidea izan dezaten sustatzea, aisiako eta 
denbora libreko ohitura osasungarriak bultzat-
zeko estrategia gisa, ohitura horiek lurraldea 
ezagutzea, nortasun kolektiboa sortzea eta 
gazteen garapen pertsonal eta soziala ahalbi-
detzen baitute.

24. BERARIAZKO HELBURUA: Nafarroako gaz-
teen sormena sustatzea.
L01 | Arte Gaztearen topaketak.
L02 | Navarra Music Gaztea.

25. BERARIAZKO HELBURUA: Arte ikasketak 
eta Nafarroako Gobernuaren kultura eta artea-
ren arloko hainbat baliabidetarako sarbidea 
sustatzea gazteen artean.
L03 | Arte ikasketak zabaltzeko beken deialdia.
L04 | Jarduerak liburutegietan.
L05 |Pedagogia jarduerak Nafarroako Errege 
Artxibo Nagusian.
L06 |Karlismoaren Museora eta Nafarroako Mu-
seora sartzeko erraztasunak.
L07 |Kultura politiketan gazteen parte-hartze 
aktiboa errazten eta areagotzen duten ekime-
nak sustatzea.
L08 |Deskontu bonu kulturalak Gazte Txartela-
ren bidez.

Berdintasun eskubidea bermatzeko, hainbat 
mekanismo daude: emakumeen eta gizonen or-
dezkaritza orekatua kide anitzeko organoetan eta 
auzitegietan; sexuari buruzko aldagaia sartzea es-
tatistiketan, inkestetan eta emakumeei eta gizonei 
buruzko beste euskarri batzuetan; hizkera inklusi-
boa eta ez sexista erabiltzea berdintasunezko iru-
dia, genero rolei lotuta ez dagoena eta askotarikoa 
transmititzeko; berdintasun klausulak txertatzea 
kontratazioan eta laguntza publikoetan; genero 
eraginari buruzko txostenak egitea; genero ikus-
pegia duten aurrekontuak, eta berdintasunaren 
arloko prestakuntza.

Berdintasun unitateak:

Berdintasunerako teknikaria gehituz berdinta-
suna sendotzea, 17/2019 Foru Legearen Lauga-
rren Xedapen Gehigarria betez: Unitateek dute 
departamentu bakoitzaren politiketan genero 
zeharkakotasuna aplikatzeko ardura, eta genero 
berdintasunean trebatutako teknikariak izan be-

BERDINTASUNEKO TEKNIKARIAREKIN 
HARREMANETAN JARTZEKO
(Nafarroako Berdintasunerako Institutua)
848 427 843 / 648 031 648
marangul@navarra.es

mailto:marangul@navarra.es
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MEZENASGOA

Mezenasgo Batzordean eta mezenasgorako lan-
taldean parte hartzea. Lehendakari koordinatzai-
learekin koordinatuta, mezenasgoa zabaltzeko 
plana egin da.

Nafarroako Foru Komunitatean kultur mezenas-
goa eta haren zerga-pizgarriak arautzen dituen 
Foru Legeak lankidetza publiko-pribaturako  ere-
du berri bat ezartzen du, kultura proiektu edo jar-
duerak egiteko.

Erakundeek eta artistek jaso dezakete Nafarroako 
Gobernuak interes sozialeko kultura ekimenei 
ematen dien MEKNAren bereizgarria. Ekimen 
hauei laguntzen dieten enpresek eta partikularrek 
zerga pizgarri nabarmenak dituzte.

Herritarrek, enpresaburuek eta gizarte osoak 
kultura sustatu eta finantzatzeko hartzen duten 
konpromisoa aintzat hartzea da MEKNAren xedea.

Urtean bi epe daude gizarte intereseko deklarat-
zeko: 
• Maiatzaren 1etik 31ra.
• Urriaren 1etik 31ra.

MEKNA proiektuak, diziplinen arabera:
• Arte eszenikoak: 6.
• Arte musikalak: 9.
• Ikus-entzunezkoak: 2.
• Literatura: 2.
• Ondarea: 7.
• Diziplina anitzekoa: 26.
• Beste batzuk: 3.

Eredu programak: 26.
2021ean onetsitako MEKNA proiektuak: 58.
Onartuak, guztira. Toki erakundeak: 6. 
2021ean aurkezturiko eskaerak: 55.
2021eko MEKNA proiektuak, guztira: 61. 

LGTBIQ+ 

Planaren helburua LGTBIQ+ kolektiboaren errea-
litate zehatza ezagutzea da, baita orotariko kole-
ktibo eta elkarteak kontuan hartzen dituzten dis-
kurtso eta jardunbideak egotea ere.

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+ pertso-
nen berdintasun sozialari buruzko ekainaren 
19ko 8/2017 Foru Legearen Ekintza Planerako 
zirriborroa (aurrerantzean, 8/2017 Foru Legea), 
zeinaren bidez betetzen baita seigarren xeda-
pen gehigarria, IV. Tituluko Prozedurari buruzko 
VI. kapitulua, Pertsona gay, lesbiana, bisexual, 
transexual, transgenero eta intersexualen bene-
tako berdintasun gauzatua bermatzeko neurriei 
buruzkoa.

HARREMANETARAKO:
Vianako Printzea Erakundea-Kultura 
Zuzendaritza Nagusia.
Telefonoa: 848 42 46 00
mecenazgocultural@navarra.es

WEBGUNEA:
https://www.culturanavarra.es/eu/arauketa

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=5933853
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=5933853
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=5933853
mailto:mecenazgocultural@navarra.es
https://www.culturanavarra.es/eu/arauketa
https://www.culturanavarra.es/eu/arauketa
https://www.culturanavarra.es/eu/arauketa
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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 Zuzenda-

ritza Nagusiaren eta udaletako kultura zerbitzu 
edo arloen artean komunikaziorako bide bat 
ezartzea.

• Lurraldeari begira dagoen kultura politika sus-
tatzea Nafarroako Foru Komunitatean.

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

• Administrazioen arteko lankidetzaren kultura 
berri bat sustatzea.

KIDEAK:
NUKFren ordezkariak, toki erakundeetako ardu-
radunak, kultura kudeatzaileak eta VPE-KZNren 
ordezkariak.

KOORDINAZIO FOROA

Udalen Federazioarekin Koordinatzeko Foroa 
sustatzea (proiektu hori José Vicente Urabayenek 
2016ko Parte-hartze Planean egindako proposa-
menetik 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. 

BILERETAN LANDUTAKO GAIAK:
• Maiatza:

-  Toki erakundeei lotutako kultura arloko deial-
diei buruzko informazioa.

-  Nafarroako Gobernuaren 2021eko udako pro-
gramak.

-  Xacobeo Nafarroa 2021.
-  Kultura instalazioak mapatzea, COVID 19.
-  2021eko kultur jardueretarako protokoloa.

• Iraila:
- Europako Kultura Funtsak. Suspertze, Eral-

daketa eta Erresilientzia Plana.
-  Kultura jardueren edukierak.
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KULTUR EKINTZA ZERBITZUA

3.1  Sarrera eta 2021ko 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  Kultura sektorea merkaturatzen laguntzeko programa
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Kultur Ekintza Zerbitzuari (aurrerantzean, KEZ) 
dagozkio, Vianako Printzea Erakundea - Kultura 
Zuzendaritza Nagusiaren organigramaren ba-
rruan, herritarrek kalitatezko kultura eskaintza 
anitza eta zabala, Nafarroako Foru Komunita-
tearen lurraldean banatua, eskuragarri izatea 
helburu duten eginkizun guztiak, 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 en-
titateen kultura jardueran eta Nafarroako kultura 
sektorearen prestakuntzan, profesionalizazioan 
eta merkaturatzean. Eta, azkenik, Nafarroako 
sorkuntza industriak sustatzeko plan bat betea-
razten du (3D animazioa, digitalizazioa, ikus-ent-
zunezkoak, zinema, industria fonografikoa, errea-
litate birtuala, errealitate areagotua eta abar), 
Nafarroako espezializazio adimentsuaren estrate-
giaren barruan (S3). 

Joko esparru horrekin bat etorriz, 2021ean zehar 
KEZek zenbait estrategia garatu ditu jarraipena 
emateko kultura programa propioei, eragileent-
zat (elkarteak, fundazioak, tokiko erakundeak, 
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enpresak) zuzendutako norgehiagoka araubideko 
dirulaguntzen deialdiei, deialdi izendunei, entita-
teekin kolaboratzeko hitzarmenei, programa kon-
tratuei eta abarri.

Bigarren urtez jarraian, koronabirusaren pande-
mia (COVID-19) nagusi izan da mundu guztian, 
baita, jakina, kulturan ere. Gauza jakina da eko-
sistema kulturalaren ohiko ezaugarriak direla 
hauskortasuna, sakabanaketa eta sortzen den 
enpleguaren prekaritatea, eta kultura eskaintza-
ren murriztapen nabarmena. Egitura kulturalen 
izaera hauskor horren ondorioz, ezohiko egoera 
guztiek kalte handia eragiten ahal dute, bizitza 
kulturalaren ardatz egituratzaile gisa duten funt-
zionamenduan. Eta, horrela, 2021 osoan zehar, 
sektore horren beharrek aurreko urtean bezain la-
rriak izaten jarraitu zuten, pandemiaren ondorioz 
osasun agintariek eta gobernuek herritarren ohi-
ko jarduera mugatzeko salbuespenezko neurriak 
hartzen jarraitu baitzuten, izan ziren kutsadura 
olatu ugarietan gaixotasunaren kurbari eusten 
saiatzeko 

Salbuespenezko neurri horiek edukierak murriztea 
ekarri zuten espazio eszeniko nahiz auditorium 
guztietan, kultura ekitaldi guztietarako, eta, jaki-
na, Nafarroako Foru Komunitatea ez zen salbues-
pena izan. Zalantzarik gabe, espazio eszeniko 
edo agertokietan edukierak murrizteak, gainerako 

osasun neurriekin batera, diru sarrerak galarazi 
zizkion kultura sektore guztiari. Hori aurreko ur-
tean gertatutako galerari gehitu zitzaion, eta oso 
egoera larrian jarri zuen sektorea, bere egiturazko 
hauskortasuna dela-eta. 

KEZak behar horiei erantzuteko funtzioa izan du, 
eta, aurten ere, pandemia urte honetan, bere lana 
orotariko kultura egiturei eustera bideratu du ba-
tez ere (sortzaileak, ekoizpen enpresak, konpainia 
eta talde artistikoak, hirugarren sektorea, progra-
matzaileak, programazio funtzioa betetzen duten 
toki entitateak eta abar), baita kultura enpleguari 
eustera ere. Azken finean, enpresen, elkarteen, ar-
tisten eta programatzaileen sarea babestera, sare 
hori egitura kultural gisa ulertuta, horiek gabe ezi-
nezkoa izanen litzatekeelako ohiko jardun kultu-
rala berreskuratzea, nahi den moduan.

Hain zuzen ere, norgehiagoka araubideko deial-
dien eta haien programen azterketa sakon bat egi-
ten hasi zen KEZ, ekosistema hori ahal den gehien 
babesteko. Horretan aritu ziren buru belarri KEZe-
ko 15 langile, hiru ataletan egituratuta:
• Programa Artistikoak eta Hedapena.
• Kultura Ekimena eta Berrikuntza.
• Proiektu Estrategiko Ikus-entzunezkoak eta 

Digitalak.
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Eta hori guztia, lanean hasi zen unean, 2019ko 
irailean, zehaztutako estrategiak bistatik galdu 
gabe, haien helburua erronka berriei erantzuna 
ematea baitzen. Izan ere, horiek, COVID-19arekin, 
are gehiago nabarmendu dira eta modu argia-
goan azaleratu dira, beharbada. Estrategia horien 
artean aipatu behar ditugu erakundeen arteko lan 
koordinatua, kultura sektorea ikusarazten eta pro-
fesionalizatzen hobetzea, genero berdintasuna, 
lurraldetasuna, diskriminaziorik eza, kohesio 
soziala, irisgarritasuna eta 2030 agendaren hel-
buruak 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 behar izan direlako. 
Segurtasun eta higiene neurrien protokoloak al-
daketa horietara moldatu eta eguneratu ziren, 
programazio artistiko guztietarako.

Nafarroako dantza garaikideko DNA programak 
formatu berria finkatzen jarraitu du, egonaldiak 
eta sormen prozesuen laborategiak abian jartzea 
sustatuz, tokiko artisten atxikimendua bilatuz eta 
ardatz nagusi gisa landuz prozesu horien eta lu-
rraldearen arteko bitartekaritza. Lau egonalditan 
eman da laguntza (gainera, mugaz gaindiko dant-
za proiektu bat ere gehitu da, Atalak 2.0 izenekoa, 
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eta bertan parte hartu du Nafarroako Gobernuak, 
Baluarte Fundazioarekin lankidetzan). Egonaldien 
programak guztira 13 proposamen jaso zituen, 
eta horrek argi uzten du ekintza hau beharrezkoa 
dela. Gainera, aurreko urtean izan ziren 4 ego-
naldien ikuskizunak aurkeztu ziren, baita zenbait 
jarduera paralelo ere. DNA programa guztia aldi 
baterako aldatu zen epidemiologia egoeraren on-
dorioz, eta horrek jarduera batzuen egutegia atze-
ratzera behartu zuen, nahiz eta, zorionez, eragin 
handirik gabe.

Nafarroako Zinema Dokumentaleko PUNTO 
DE VISTA Nazioarteko Jaialdiaren XV. edizioa 
2021eko martxoaren 15etik 20ra egin ahal izan 
zen, Garbiñe Ortega zuzendariaren agurra izan 
zenean. Jaialdian programatutako jardueretako 
bertaratze datuak nabarmentzeko modukoak izan 
ziren, nahiz eta, jakina, aurreko urtekoak baino 
baxuagoak izan ziren (aurreko urtean inoizko ber-
taratze kopuru handienak izan ziren), eta akredi-
tazioa jaso zuten pertsonen kopuruak gora egin 
zuen, bi modalitate baitzeuden eskuragarri (online 
eta presentziala). Dena den, azpimarratzekoa da 
akreditazio presentzialak egonkor mantendu zire-
la, osasun egoera gorabehera. Ikusleen erantzun 
onak erakusten du programazioak eta planteatu 
ziren jarduera paraleloek harrera ona izan zute-
la, eta jaialdia finkatu egin dela eta heldutasuna 
erakusten duela, izan ere, 16 jardueratan sarrerak 
agortu egin ziren.

Erriberriko Antzerki Jaialdiak ere pandemiaren 
jarraipenaren ondorioak jasan zituen, nahiz eta, 
berriro ere, aurrera atera zen, nahiz eta alde ba-
tera utzi behar izan zituen nazioarteko programa-
zioa, antzerki eskolekiko topaketak, edukierak eta 
espazioak murriztu behar izan ziren (nahiz eta ez 
aurreko urtean bezainbeste), beharrezko segurta-
sun eta higiene neurri guztiak ezartzeaz gainera. 
Hala ere, esan dugun bezala, ahaleginak eginda 
atera zen aurrera, ikusleen eta konpainien esker 
onarekin, eta komunikabideetan oso oihartzun 
handia izan zuen. Guztira 36 funtzio irudikatu 
ziren; horietatik 14 La Cava eszenatoki nagusian 
egin ziren, eta 8tan edukiera osoa bete zen, hots, 
4.106 ikusle izan ziren guztira. Gainera, berriro ere 
FTOk hartu zuen Antzerki Poetikaren zikloa, Na-
farroako lau konpainiarekin eta 12 emanaldirekin, 
eta Nafarroako beste konpainia batek sorkuntza 
egonaldi bat egin eta bere lanak aurkeztu zituen 
jaialdian. Jarduera paralelorik ere izan zen: taile-
rrak, hitzaldiak eta abar. XXII. Jaialdia 2021eko uz-
tailaren 16tik abuztuaren 1era egin zen.

Lizarrako Antzinako Musikaren Astea irailaren 
4tik 11ra egin zen, hura ere guztiz baldintzatuta, 
pandemiaren ondorioz. Berriro ere edukiera espa-
zioen % 50era murriztu behar izan zen elizetan, 
hiruzuloka kokatuta eta metro eta erdiko distant-
ziekin. Halaber, COVID-19aren aurkako segurta-
sun neurriak aplikatu behar izan ziren (aireztatzea; 
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bankuak garbitzea; bertaratutakoen kontrola, tra-
zagarritasuna bermatzeko eta higiene arauak be-
tetzeko; eserlekuak banantzea; publikoa distant-
zia errespetatuz kokatzea; eta abar). Publikoaren 
erantzuna oso ona izan zen, eta 1.611 pertsona 
bertaratu ziren guztira. Eta konpainien erantzu-
na oso esker onekoa izan zen, jaialdiak sostengua 
eman zielako, halako une zailetan. 

Nafarroako Organoen Musika Zikloa irailaren 
17tik urriaren 29ra egin zen, egoera epidemiologi-
koa, orduan ere, nahiko larria bazen ere. 11 kont-
zertu egin ziren Nafarroa guztian zehar. Horietako 
bi (Iruñeko Dominikar Aiten elizan eta Tafallako 
Santa Maria elizan egindakoak) telebistaz eman 
ziren, eta arrakasta nabarmena izan zuten ikus-
leen artean.

KULTUR ere aurrera atera zen, pandemia gora-
behera. Zailtasunak zailtasun, KEZak, ekainaren 
18tik irailaren 4ra bitartean, zenbait generotako 
37 musika kontzerturen programa konplexu bat 
martxan jartzea lortu zuen Nafarroa osoan zehar. 
Horrez gain, Bárbara Gragirena animazio marraz-
kilari eta proiektu zuzendariaren erakusketa bat 
antolatu zuen. Zailtasunak zailtasun, kontzertue-
tara 4.569 pertsona bertaratu ziren eta 15.452, 
berriz, erakusketara. Parte hartu zuten taldeeta-
tik, 26 nafarrak izan ziren, eta beste 11 beste erki-
dego batzuetakoak.
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LANDARTE, bere ezaugarri bereziengatik, hau 
da, kultura sormen garaikidea landa ingurunean 
pizteko programa izateagatik, haize freskoko lei-
ho bat izan zen pandemian zehar. Zailtasun ugari 
egon ziren arren, esku hartze kulturaleko proze-
suak egitea lortu genuen Nafarroako 6 udalerri 
oso txikitan, despopulazio prozesuak jasaten ari 
direnetan eta demografia erronkari loturiko al-
derdiei aurre egiten ari direnetan. Kasu guztietan, 
asebetetze maila handia izan zen, bai parte hartu 
zuten udalerrien artean eta bai urte horretan lan 
egin zuten sortzaileen artean. Honako udalerri 
hauek parte hartu zuten Landarten: Araitz Ibarra, 
Artzibar, Ageza-Ezporogi, Murieta, Murillo el Fru-
to eta Zubieta. Prozesu guztiak erruz dokumen-
tatu ziren eta ikusgai daude webgunean. Landar-
te, esan bezala, XXI. mendeko programa bat da, 
urrats bat gehiago ematen baitu zabalkundearen 
eta sarbidearen alde, sorkuntza prozesuak sorra-
razi nahi dituen esku-hartze kulturalaren bila, era-
gile anitzeko parte-hartze metodologiaren bidez, 
non sortzaileak prozesu horietan laguntzera gon-
bidatzen baitira.

Berritasun gisa, Bira Nafarroan Barna programa 
berriaren lehen edizioa programatu zen, estilo 
guztietako egungo herri musikako sortzaile be-
rriak sustatzeko. Programan, Nafarroako kultura 
etxeei Nafarroan zeharreko kontzertu zirkuitu bat 
sortzeko aukera eskaini zitzaien, Nafarroa guztiko 

barneko espazio eszenikoetan zuzeneko musika 
programatzea sustatuz. Programa sortzeko, aldez 
aurretik 25 talde eta artista hautatu ziren,  
https://www.navarralivemusic.com/eu web-
gunean izena eman zutenak eta “sortuberri” eti-
ketaren pean –horren adiera zabalean– hautatu 
zirenak. Hor hainbat estilori lekua eman zitzaien, 
besteak beste, trapari, rockari, flamenkoari edo 
popari. Hautaketa hori programako emanaldi bat 
izateko interesa zuten Udalei helarazi zitzaien eta 
haiek autonomiaz aukeratu zuten talde edo artis-
ta, eta data. Publikoaren eta taldeen oso balorazio 
ona jaso zuen edizioak.

2021. urtean zehar, DEIALDIAK apartatuan, 
deialdiak sektorearen egoerara egokitzen jarrai-
tu dugu, eta deialdiak sakonki aztertu ondoren, 
sektorearen errealitatearekin kontrajarri ostean, 
horietako batzuetan aldaketa garrantzitsuak egin 
ziren, hala nola Hirugarren Sektorekoetan.

NAFARROAKO IKUS-ENTZUNEZKO SEKTO-
REARI LAGUNTZEKO PROGRAMA Proiektu Es-
trategiko Ikus-entzunezkoen eta Digitalen Atalak 
kudeatzen du, Nafarroan ikus-entzunezko proie-
ktu berritzaileak garatzea eta ekoiztea sustatzen 
eta ahalbidetzen duten deialdi eta dirulaguntza 
programak diseinatzeko eta kudeatzeko. Progra-
mak honako hauek egiten laguntzeko deialdiak 
jasotzen ditu: film luzeen garapena; film laburren 

https://www.navarralivemusic.com/eu
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eta luzeen ekoizpena; proiektuen sustapena; eta 
zinema jaialdiak eta erakustaldiak egitea Genera-
zinema izenaren pean. 

2021ean, atal horrek bi prozedura berri hasi zituen, 
zinemagintza ekoizpenetan eta ikus-entzunezko 
serieetan inbertsioak egiteagatik kenkari fiskalak 
eskaintzeari lotuta. Urte honetatik aurrera, Sozie-
tateen Zergari buruzko Foru Legearen 65.1. ar-
tikuluan aurreikusitako kasuen kenkari oinarria 
Kultura Zuzendaritza Nagusiaren ebazpen bidez 
zehaztuko da, hark adieraziko baitu ekoizpen 
etxeak egindako inbertsioa eta Nafarroan egin-
dako gastuen zenbatekoa. Aurretiaz jakinarazteko 
prozedura bat gaitu da, organo kudeatzaile honen 
kargura. Bestalde, 2021ean, animazioari eta bi-
deojokoei loturiko lan ildo berri bati ekin zitzaion. 
Nafarroako Bideo Jokoei eta Sorkuntza Digitalari 
buruzko I. Jardunaldiak antolatzeari esker, Nafa-
rroan esparru horretan lan egiten duten enpresen 
eta prestakuntza zentroen errealitatea ezagutu 
ahal izan zen.

Halaber, Nafarroan ekoitzitako ikus-entzunezko 
lanak sustatzeko zenbait ekintza garatu ziren, 
baita Generazinema marka ezagutarazteko beste 
batzuk ere. Gainera, SODENAk S4 Estrategiaren 
esparruan sustatutako ikus-entzunezko industria-
ren lantaldearekin lankidetzan jardun zen. 

3.1 SARRERA ETA 2021EKO EGIKARITZAREN BALORAZIOA

ARTE ESZENIKOAK ETA MUSIKALAK SUSTAT-
ZEKO PROGRAMAk nabarmen egin du aurrera, 
lehen esan bezala, Nafarroako Hirugarren Sektore 
Kulturalari zuzendutako bi deialdi berri agertzea-
rekin, hots, Adierazgarritasunerako eta Jaialdie-
tarako deialdiak agertzearekin (Artem+ eta -50 K 
zeritzen deialdiak desagertu zirenean). Arte esze-
niko eta musikalen hirugarren sektoreko erakun-
deentzako eta Adierazgarritasunerako deialdiek 
Nafarroako Foru Komunitatearen esparruan eta 
Estatu mailako proiekzioan duten xedea da la-
guntza ekonomikoak eta babes neurriak arautzea 
sostengua emateko arte eszeniko eta musikalen 
arloan Nafarroako hirugarren sektore kultura-
lean aritzen diren entitate garrantzitsuen kultura 
egiturei, baita entitate horiek etenik gabe egiten 
duten jarduera eta proiektu kulturalen programa 
osoari ere. Nafarroako arte eszeniko eta musika-
len hirugarren sektoreko erakundeentzako deial-
dien xedea jaialdiak, kontzertuak, ikuskizunak eta 
bestelako ekitaldiak finantzatzea da, eta irabazi 
asmorik gabeko erakundeen jaialdi, kontzertu eta 
ikuskizunen finantzaketan laguntzea.

Hobetuta mantendu ziren, gainera, honako deial-
di hauek: Artem Pro (enpresa eta profesionalent-
zako musika eta arte eszenikoen ekoizpenerako 
laguntzak), Artem Exporta (enpresa eta profesio-
nalentzako laguntzak, arte eszeniko eta musika 
arteen profesionalak Nafarroatik kanpora joateko 

eta arte eszeniko, musikal eta plastikoen artistek 
eta profesionalek azoka, jaialdi eta ekitaldi pro-
fesionaletan parte hartzeko) eta Artem Jaialdia 
(enpresa eta profesionalei arte eszeniko eta mu-
sikalen ekoizpenean laguntzeko). Nafarroako arte 
eszenikoen arloko elkarte profesionalen funtzio-
namendurako laguntzen deialdia ere mantendu 
egin zen.

NAFARROAKO KULTURA SEKTOREA PRES-
TATZEKO ETA PROFESIONALIZATZEKO PRO-
GRAMARI dagokionez, jarraipena eman zaie 
Agorart ikasketa artistikoak zabaltzeko lagunt-
zei, Ideia laguntzen deialdiari eta KUNA Nafa-
rroako kudeaketa kulturalaren arloko profesiona-
len elkartearekiko lankidetza hitzarmenari, haien 
prestakuntzarako.

NAFARROAKO KULTURA ETA SORKUNTZA 
ENPRESEN MERKATURATZEA SUSTATZEKO 
PROGRAMARI dagokionez, Dferia, Tàrrega, Mer-
castes eta antzeko azoketako presentzia areagotu 
egin zen. Horietan guztietan, instituzioen present-
zia irmoa eta segurua izan zen, espazioak, stan-
dak eta aurkezpenak kontratatu baitzitzaizkien 
profesionalei. Horrez gain, zuzenean eta diruz la-
gundu zen Nafarroako enpresa eta profesionalak 
halakoetan egotea. Nafarroako Arte Eszenikoen 
2021 Proposamen Gida argitaratu zen. 
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TOKI ENTITATEENTZAKO LAGUNTZARI dago-
kionez, 2021ean dirulaguntzak emateko deial-
di hauek ebatzi dira: Artea eta Kultura (diziplina 
desberdinetako jarduerak antolatzeko laguntza) 
eta Udal Platea Local (Nafarroako Antzoki Sare-
ko toki entitateen jardueretarako laguntza). Artea 
eta Kultura deialdian toki entitateek aurkeztutako 
103 espediente kudeatu ziren (inoizko zifrarik han-
diena), eta Udal Platea Local deialdian, berriz, 30 
espediente. Lehen aldiz, KEZak deialdi berri bat 
kudeatu du aurten, “Toki entitateentzako dirula-
guntzak, kultura arloan mugaz gaindiko lankidet-
zarako jarduerak sustatzeko” izenburupean, eta 
emaitza aldakorrak izan ditu.

IZENDUNAK apartatuan, KEZak oso hitzarmen 
kopuru handia erregistratu zuen:
• Iruñeko Orfeoia: Funtzionamendu gastueta-

rako 285.000 €.
• Geltoki: 60.000 € kultura programaziorako.
• Tutera - Tokiko Enpresa Entitate Publikoa: 

20.000 €, Ópera Prima jaialdia egiteko.
• Nafarroako Antzerki Eskola: 265.000 €.
• Faktoria Choreografic Center: 60.000 €, be-

rreskuratzeko proiektuarentzat.
• Nafarroako Amateur Antzerki Federazioa: 

15.000 €.
• Obanosko Misterioa Fundazioa: Funtziona-

mendu gastuetarako 20.000 €.
• Nafarroako Antzoki Sarea: 240.000 € funtzio-

3.1 SARRERA ETA 2021EKO EGIKARITZAREN BALORAZIOA

namendurako eta Nafarroako Arte Eszenikoen 
Zirkuiturako.

• Atarrabiako Udala: 12.000 €, kultura etxearen 
X. urteurrena ospatzeko.

• Arroizko Udala: 60.000 €, espazio soziokultu-
rala birgaitzeko.

Gainera, honako PROGRAMA-KONTRATU hauek 
izapidetu ziren NICDOrekin: 
• NICDO, Zinema eta Industria Ikus-entzunezko 

eta Digitalak, Musikaren Industria eta Zuzene-
ko Musika garatzeko: 580.000 €.

• NICDO, CONECTA FICTION 2021 ekitaldia egi-
teko: 75.000 €.

• NICDO, Musikaren Industria eta Zuzeneko 
Musika garatzeko: 400.000 €.

Horietako lehena urtero zehazten da, sozietate 
publiko honen eta Vianako Printzea Erakundea 
- Kultura Zuzendaritza Nagusiarekin. Aurten, ho-
nako arlo hauek jorratu ziren: Punto de Vista zi-
nema dokumentaleko jaialdia, Navarra Film Com-
mission eta Nafarroako Filmotekako zabalkunde 
eremua; horren barruan “Filmoteka Nafarroan” 
izeneko proiektu berri bat sustatu zen. 

Bigarrenaren bidez, NICDOk Conecta Fiction eki-
taldia kudeatu zuen 2021ean, hura sustatzen zuen 
enpresarekin batera.

Hirugarrenaren bidez, sozietate publiko horrek 
Nafarroa Arenan garatzen duen musika progra-
mazioari laguntzen zaio, Nafarroako Foru Komu-
nitatean dauden beste azpiegitura batzuetarako 
aproposak ez diren formatuetara zuzenduta eta, 
batez ere beharrezko edukierak eta estalpean ga-
ratu beharrak baldintzatuta.

Bestalde, KEZak Baluarte fundazioarekiko progra-
ma kontratuak ere kudeatzen ditu, arte programa-
ziorako, baita Nafarroako Orkestra Sinfonikoare-
kikoak (5.296.667 €) eta Kultura Zuzendaritza 
Nagusiaren programa artistikoei laguntza emate-
koak (232.000 €) ere.
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Kultur Ekintza Zerbitzuaren egitura organikoak 
hiru atal ditu: 
• Programa Artistikoen eta Hedapenaren Atala.
• Kultura Ekimenaren eta Berrikuntzaren Atala.
• Proiektu Estrategiko Ikus-entzunezkoen eta 

Digitalen Atala.

NAFARROAKO IKUS-ENTZUNEZKO SEKTO-
REARI LAGUNTZEKO PROGRAMA 

• Generazinema Garapena 2021 laguntzen 
deialdia.

• Generazinema Ekoizpena 2021 laguntzen 
deialdia.

• Generazinema Sustapena 2021 laguntzen 
deialdia.

• Generazinema Jaialdiak 2021 laguntzen deial-
dia.

• Generazinema Erakustea 2021 laguntzen 
deialdia.

• Tuterako Ópera Prima Jaialdiarekiko lankidet-
za hitzarmena.

• Zerga pizgarria baliozkotzea.
• NICDOk kudeatzen dituen Ikus-entzunezko 

Politikak Koordinatzea:
- Nafarroako Filmotekako programazioa.
- Navarra Film Commission.
- Punto de Vista Zinema Dokumentalaren 

Nazioarteko Jaialdia.
- Conecta Fiction.

3.2 KULTUR EKINTZA ZERBITZUAK ETA HAREN HIRU ATALEK EGINDAKO 
DEIALDI, HITZARMEN ETA PROGRAMEN ESKEMA

• Bideojokoei eta sorkuntza digitalari buruzko 
jardunaldiak.

• Nafarroan ekoitzitako ikus-entzunezko lanen 
sustapena.

• S4 estrategian parte hartzea.
• Iberiar Filmoteken Topaketa.
• Ikus-entzunezko plataforma.
• Beste lurralde batzuekin sarean lan egitea.

TOKI ERAKUNDEEN KULTURA EKINTZARI LA-
GUNTZEKO PLANA

• Arroizko Udalarekiko hitzarmena.
• Atarrabiako Kultura Etxearen X. Urteurrene-

rako Hitzarmena.
• Iruñeko Geltokirekiko hitzarmena.
• Landarte, Kultura garaikidea eta landa ere-

mua.
• “Artea eta Kultura 2021” Programaren ba-

rruan arte eta kultura jarduerak egiteko Nafa-
rroako Toki Entitateei dirulaguntzak emateko 
deialdia.

• Nafarroako udalei dirulaguntzak emateko 
deialdia, Foru Komunitateko udal agertokie-
tan 2021. urtean arte eszeniko eta musikal 
profesionalen programazioa bultzatzeko - 
“Udal Platea local”.

• Kultur 2021.
• Bira Nafarroan Barna 2021.

NAFARROAKO ARTE ESZENIKOAK ETA MUSI-
KALAK SUSTATZEKO PLANA

• Artem Pro - enpresa eta profesionalei zuzen-
dutako laguntzak, arte eszenikoetako eta mu-
sikaren arloko ekoizpenerako.

• Artem Festival - Arte eszenikoen jaialdi eta le-
hiaketetarako dirulaguntza. 

• Artem Ex-Porta - Arte Eszeniko eta Musikale-
tako profesionalentzako laguntzak, birak egi-
teko.

• Nafarroako Foru Komunitatean garrantzia du-
ten eta 2021ean estatuan emanaldiak izan di-
tuzten arte eszeniko eta musikalen hirugarren 
sektoreko entitateentzako dirulaguntzak.

• Nafarroako arte eszeniko eta musikalen hiru-
garren sektoreko entitateentzako dirulagunt-
zak, 2021eko jaialdiak, kontzertuak, ikuskizu-
nak eta beste ekitaldi batzuk finantzatzeko.

• Hitzarmena Nafarroako Antzerki Eskolarekin.
• Nafarroako Amateur Antzerki Federazioareki-

ko hitzarmena.
• Arte eszenikoen eta ikus-entzunezkoen elkar-

te profesionalei dirulaguntzak emateko deial-
dia.

• Hitzarmena Nafarroako Kultura Kudeatzai-
leen Elkarte Profesionalarekin.

• Hitzarmena Iruñeko Orfeoiarekin.
• Hitzarmena Nafarroako Antzokien Sarea 

elkartearekin (NAS).
• Hitzarmena Obanosko Misterioa Fundazioarekin. 
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• Erriberriko Antzerki Jaialdia. 
• SMADE: Lizarrako Antzinako Musikaren 52. 

Astea.

3.2  KULTUR EKINTZA ZERBITZUAK ETA HAREN HIRU ATALEK   
 EGINDAKO DEIALDI, HITZARMEN ETA PROGRAMEN ESKEMA

• Organorako Musika Nafarroan XXXVII. Zikloa. 
• DNA. Nafarroako Dantza Garaikidea. 
• Hitzarmena Faktoria Choreografic Center 

erakundearekin.
• Programa Kontratua Baluarte Fundazioarekin.
• Programa Kontratua Baluarte Fundazioare-

kin, elkarlanean aritzeko Vianako Printzea 
Erakundea - Kultura Zuzendaritza Nagusiaren 
jardueretan.

• Programa Kontratua, Nafarroa Arenaren 
2021eko programazioa egiteko. 

NAFARROAKO KULTURA SEKTOREA PRES-
TATZEKO ETA PROFESIONALIZATZEKO PRO-
GRAMA

• Hitzarmena Nafarroako Kultura Kudeatzai-
leen Elkarte Profesionalarekin 2021.

• Arte Ikasketetan sakontzeko beken deialdia 
AGORART.

• IDEIA 2021.
• 948 MINTEGIAK– Laguntzak arte sorkuntzako 

mintegi eta lantegientzat.

KULTURA SEKTOREA MERKATURATZEN LA-
GUNTZEKO PROGRAMA

• Sustapen eta merkaturatzeko ekintzak.
• Kultura arloan mugaz gaindiko lankidetza-

rako jarduerak bultzatzeko toki erakundeeta-
rako 2021eko dirulaguntzak.
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3.3 NAFARROAKO IKUS-ENTZUNEZKO SEKTOREARI   
 LAGUNTZEKO PROGRAMA

GENERAZINEMA GARATZEKO 2021EKO LAGUNTZEN DEIALDIA

Ikus-entzunezko film luzeen proiektuak garatzeko 
laguntzak (film zinematografikoak eta bestelako 
ikus-entzunezko lanak).

Film luzearen proiektua garatzeko fasearen be-
rezko operazioak izanen dira ekoizpen fasea baino 
lehenago egiten direnak, eta, batik bat, honako 
hauek: lanaren egile eskubideak eskuratzea, gi-
doia garatzea, aktoreen hautaketa prestatzea, 
ekoizpen plana prestatzeko lanak, dokumentazio 
lanak eta filmatzeko tokiak bilatzekoak, aurrekon-
tua eta finantzaketa plana prestatzea, marketin 
eta banaketa plana prestatzea, sustapen materia-
la prestatzea (inprimatzeko materiala, teaserra, 
trailerra, programa pilotua, webgunea eta abar), 
proiektuaren alderdi teknologikoei lotutako lanak 
eta film luzea garatzeko fasean funtsezkotzat jot-
zen diren beste kontzeptu batzuk.

HARTZAILEAK

Laguntza hauek jasotzen ahalko dituzte bai pert-
sona fisiko independenteek, bai pertsona juridiko 
pribatu independenteek.

Pertsona pribatu independentetzat hartzen da, 
pertsona fisiko edo juridikoa izanik, nagusitasu-
nezko eraginik jasotzen ez duena, ez ikus-entzu-

nezko komunikazio/zabalkunde zerbitzuen emai-
le baten partetik, ez telebista kate pribatu bateko 
titular baten partetik, eta, bere aldetik, inongo 
kasutan nagusitasunezko eraginik ez duena, izan 
jabetza arrazoiengatik, izan partaidetza finantza-
rioagatik, edo izan baldintzatzeko ahalmena iza-
teagatik, nolabait, kasuko administrazio edo ku-
deaketa organoen erabakien gainean.

AURREKONTUA 2021/2022

Guztira: 250.000 €
- 2021eko ekitaldi ekonomikoa: 125.000 €.
- 2022ko ekitaldi ekonomikoa: 125.500 €.

Zenbatekoa, guztira, igo egiten da eta urte anitze-
ko izaera mantentzen da.

Laguntzaren muga onartutako aurrekontuaren % 
60an mantentzen da.

Bi modalitate sortzen dira:
- Fikziozkoak, dokumentalak edo esperimentalak 

diren film luzeak garatzeko proiektuak. 
- Animazio proiektuak garatzeko proiektuak.

Laguntza horiek eskuratu ahal izateko finantzake-
ta minimo bermatuaren ehunekoa % 15ean man-
tentzen da.

Diruz laguntzen den proiektuan aritzen diren 
profesionalak babesteko asmoz, osasun arloko 
agintariek nahitaezkotzat jotzen dituzten norbera 
babesteko ekipamenduak erosteko gastuak gastu 
diruz lagungarrien barruan sartzen dira. 

Generazinema Garapena 2021 dirulaguntzen 
deialdiaren proiektu onuradunak.
 (ikus taula hurrengo orrialdean).

GENERO IKUSPEGIA

Generazinema 2021 deialdi guztietan jaso dira ge-
nero ikuspegiaren inguruko klausulak, bai eskabi-
deei dagokienez, bai esleipenari nahiz onuradu-
nen betebeharrei dagokienez ere.
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3.3 NAFARROAKO IKUS-ENTZUNEZKO SEKTOREARI   
 LAGUNTZEKO PROGRAMA

GENERAZINEMA GARATZEKO 2021EKO LAGUNTZEN DEIALDIA

Generazinema Garapena 2021 dirulaguntzen deialdiaren proiektu onuradunak.

MODALITATEA ONURADUNAREN IZENA PROIEKTUAREN TITULUA EKITALDIA ZENBATEKOA

Film luzea LAMIA IKUS-ENTZUNEZKO EKOIZPENAK SL Canícula 2021 / 2022 10.000,00

Film luzea LA TERRAZA FILMS SL Todo Está en tu Mente 2021 / 2022 9.744,00

Film luzea ARENA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL SL Otsoa 2021 / 2022 10.000,00

Film luzea PELICULAS LA TRINI SL El Fuerte 2021 / 2022 3.129,75

Film luzea SIMETRÍA PRODUCCIONES Todos lo Sabían 2021 / 2022 4.740,49

Film luzea ESCORZO FILMS SL Marta Viene Nueva al Instituto 2021 / 2022 5.000,00

Film luzea LUIS GALINDO MARTINEZ El Convento 2021 / 2022 9.750,00

Seriea ALCARAVAN FILMS AIE Millennial Mal 2021 / 2022 10.000,00

Film luzea LABRIT MULTIMEDIA SL Mariatxi 2021 / 2022 5.704,76

Film luzea (animazioa) THE THINK LAB MEDIA Metal Heros 2021 / 2022 20.000,00

Film luzea (animazioa) WHITE LEAF PRODUCCIONES SL Muna Ojos de Luna 2021 / 2022 16.675,00

Film luzea (animazioa) APOLO FILMS SLU Super Bernard 2021 / 2022 20.000,00
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3.3  NAFARROAKO IKUS-ENTZUNEZKO SEKTOREARI  
 LAGUNTZEKO PROGRAMA

GENERAZINEMA EKOIZPENA 2021 LAGUNTZEN DEIALDIA

Generazinema Ekoizpena 2021 deialdia Espai-
niako autonomia erkidegoek, nork bere araudia-
ren arabera, beren sustapen neurriak ezartzeko 
dituzten eskumenen esparruan kokatzen da, eta 
estatuko neurriak osatzera dator. Hala, laguntza 
sail bat ezartzen da ikus-entzunezkoen sekto-
reak film luzeak eta laburrak ekoitz ditzan, be-
harrezkotzat jotzen baitira estatuan dinamikoe-
netako bat den sektorea egoki gara dadin, alde 
batera utzi gabe egungo gizartean sektore hori 
garrantzitsuenetako bat bilakatzen ari dela oso 
azkar. Sustapenerako neurri hauek Generazi-
nema Garapena laguntzak osatzen dituzte, eta 
haien bidez espero da Nafarroako Foru Komuni-
tatea kulturaren eta ekonomiaren aldetik aberas-
ten laguntzea. Gainera, erkidego honek zerga ar-
loko araudian ezarrita dituen zeharkako neurriak 
ere osatzera datoz.

Laguntza hauek eskuratzen ahal dituzten film 
zinematografikoak eta ikus-entzunezko beste 
lan batzuk proiektu fasean egon behar dute eta 
komertzialki ustiatzeko izan beharko dute, dela 
zinema aretoetan, dela telebista operadoreen bi-
dez (ohiko kanalak edo Internet) nahiz OTT bidez.

DEIALDIAREN MODALITATEAK

A modalitatea, film luzeen ekoizpenerako la-
guntzak 
A.1) Film luzeen ekoizpenerako laguntza oroko-

rrak.
A.2) Aurrekontu txikiko film luzeen ekoizpenerako 

laguntzak.

B modalitatea, film laburren ekoizpenerako la-
guntzak.
B.1) Fikziozkoak, dokumentalak edo esperimenta-

lak diren film laburren ekoizpenerako lagunt-
zak.

B.2) Animazioko film laburrak ekoizteko lagunt-
zak.

HARTZAILEAK

A modalitatea: pertsona juridiko pribatu inde-
pendenteek nahiz ekonomia intereseko taldeek 
(AIE).
B modalitatea: pertsona fisiko independenteek 
nahiz pertsona juridiko pribatu independenteek.

AURREKONTUA 2021-2022

Guztira: 937.500€
- 2021eko ekitaldi ekonomikoa: 512.693 €.
- 2022ko ekitaldi ekonomikoa: 424.807 €.

2021erako zenbatekotik, 300.000 euro Garapen 
Ekonomikorako Departamentuak jarri zituen es-
kuragarri. 

Nabarmen egin du gora laguntzaren zenbatekoak, 
zati batean, Garapen Ekonomikorako Departa-
mentuak eskuragarri jarritako kopuruarengatik.

Aurreko deialdiko bi modalitateak mantentzen 
dira.

% 20an mantentzen da proiektu batek halako la-
guntzak eskuratu ahal izateko izan behar duen fi-
nantzaketa bermatua.

Diruz laguntzen den proiektuan aritzen diren 
profesionalak babesteko asmoz, osasun arloko 
agintariek nahitaezkotzat jotzen dituzten norbe-
ra babesteko ekipamenduak erosteko gastuak ere 
gastu diruz lagungarri gisa sartzen da.
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3.3  NAFARROAKO IKUS-ENTZUNEZKO SEKTOREARI  
 LAGUNTZEKO PROGRAMA

Generazinema Ekoizpena 2021 dirulaguntzen deialdiaren proiektu onuradunak:

GENERAZINEMA EKOIZPENA 2021 LAGUNTZEN DEIALDIA

MODALITATEA ONURADUNAREN IZENA PROIEKTUAREN IZENBURUA EKITALDIA ZENBATEKOA

Film luzea DESDE LA SOMBRA DEL ÁRBOL AIE TORNASOL 
SL Desde la Sombra 2021 / 2022 55.000,00

Film luzea ALCARAVAN FILMS AIE Bajo Terapia 2021 / 2022 55.000,00

Film luzea EL CONTENIDO DEL SILENCIO AIE LAMIA 
IKUS-ENTZUNEZKO EKOIZPENAK SL Feliz final 2021 / 2022 51.200,60

Film luzea OKOLIN PRODUCCIONES CINEMATOGRÁFICAS 
AIE ENBABIA FILMS SL El Comensal 2021 / 2022 55.000,00

Film luzea (aurrekontu baxua) EN BUEN SITIO PRODUCCIONES SL Living Kultur 2021 / 2022 33.000,00

Film luzea (aurrekontu baxua) BAYO BAYO BABY FILMS AIE/KANAKI SL/ MARA-
CANÁ SL Bayo Bayo Baby 2021 / 2022 32.662,29

Film luzea (aurrekontu baxua) JOAQUÍN IGNACIO ALFORJA SAGONE 
Bolante Baten Historia/Historia de 

un Volante
2021 / 2022 15.486,13

Film luzea (aurrekontu baxua) TUS OJOS 2030 SL Aquí y Ahora 2021 / 2022 33.000,00

Film laburra
ERBURU IRIGOYEN GARAZI ETA LAMEIRO 

GARAYOA IONE ATENEA ETA CARMEN MARINA 
(HIRUKI FILMALK SC)

Paraíso 2021 / 2022 7.985,68
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Generazinema Ekoizpena 2021 dirulaguntzen deialdiaren proiektu onuradunak:

GENERAZINEMA EKOIZPENA 2021 LAGUNTZEN DEIALDIA

MODALITATEA ONURADUNAREN IZENA PROIEKTUAREN IZENBURUA EKITALDIA ZENBATEKOA

Film laburra EN BUEN SITIO PRODUCCIONES SL Los Marisco 2021 / 2022 13.375,00

Film laburra MADDI BARBER GUTIERREZ Contadores 2021 / 2022 4.413,75

Film laburra THE BUNGALOW STUDIO SL Mäma 2021 / 2022 7.692,96

Film laburra JORGE CHOCARRO SERRANO Luna Negra 2021 / 2022 7085,27

Film laburra ITXASO ECHEVERRIA ECHEVERRIA Mugak 2021 / 2022 4.012,50

Film laburra ARENA COMUNICACION AUDIOVISUAL SL Película Nº 1 2021 / 2022 13.375,00

Film laburra (animazioa) LA ALEGRIA MUDA DE MARIO FILMS AIE Bulit Escucha a la Naturaleza 2021 / 2022 8.721,45
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GENERAZINEMA EKOIZPENA 2021 LAGUNTZEN DEIALDIA

GENERO IKUSPEGIA

Onuradunen betebeharrei dagokienez, Genera-
zinema Ekoizpena deialdiko 18.3.1 f) eta 21.3.1 h) 
puntuari jarraiki, nahitaezkoa da genero memo-

ria bat aurkeztea, Nafarroako kultura sektorea-
ren errealitatea genero ikuspegiz ezagutzen la-
guntzeko helburuarekin. 

Horretarako, datu hauek bilduko dira:

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

- Lanak zer gairi heltzen dion nagusiki, eta adie-
raztea edukiak genero rol edo estereotipoak 
hausten laguntzen al duen (zehaztu eta labur 
justifikatu).

- Partaidetza:
· Lanaren egiletza (egilea emakumea, gizona 

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

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

17.3 g) eta 17.4 g) puntuetan, balorazio prozesuari 
buruzkoetan, honako hau esaten da:
Emakumeen parte-hartzea: 5 puntu gehienez 
ere; horiek filmaren proiektua gauzatzeko taldean 
emakumeek duten parte-hartzearen arabera ema-
nen dira.
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GENERAZINEMA SUSTAPENA 2021 LAGUNTZEN DEIALDIA

XEDEA

Jaialdiak, azokak eta abar sustatzea eta Nafa-
rroako ikus-entzunezkoen sektore profesionaleko 
filmek halakoetan eta parte-hartzea bultzatzea 
(2020ko azaroaren 1etik 2021eko urriaren 31ra bi-
tartean egiten direnak, biak barne).

DESKRIBAPENA

Deialdiak xede du banakako ebaluazioaren 
araubidean arautzea Nafarroako ikus-entzu-
nezkoen sektore profesionalaren film bukatuen 
nahiz ekoizpen fase aurreratuan daudenen susta-
pen eta zabalkunderako ekintzak egiteko lagunt-
zak. Bi modalitate ditu: 

A modalitatea: azoka eta jaialdietan parte hart-
zeko laguntzak: Modalitate honetan, enpresek eta 
profesionalek aurkezten ahalko dituzte eskaerak 
zinemagintzako eta ikus-entzunezkoen jaialdi, 
azoka eta ekitaldi profesionaletan parte hartzeko, 
modu presentzialean zein online, jada eginak di-
tuzten pelikulak aurkez ditzaten.

B modalitatea: sustapen eta publizitaterako la-
guntzak: Modalitate honen eskaeretan sartzen 
ahalko dira ikus-entzunezko lanen sustapen eta 

publizitaterako gastuak, eta zinemagintza ema-
naldien euskarrietara egokitzeko behar diren gas-
tuak eta haiek zaintzekoak, bikoizketa eta/edo 
azpititulatze lanetakoak eta kopiak edo aretoetan 
emateko bestelako euskarriak egiteko gastuak.

HARTZAILEAK

Pertsona fisikoak, Nafarroako Foru Komunitate-
koak direnak edo gutxienez 2021eko urtarrilaren 
1etik Nafarroako Foru Komunitatean erroldaturik 
daudenak.

Merkataritzako sozietateak, sozietate zibilak, on-
dasun erkidegoak edo beste edozein unitate eko-
nomiko edo ondare bereiziko unitate, nortasun 
juridikorik gabea.

AURREKONTUA

66.000 €.

Deialdiaren izendapena aldatu egin da eta Gene-
razinema Esportatzea izatetik Generazinema Sus-
tapena izatera pasa da.

Laguntzaren zenbatekoak gora egin du.

Bi modalitate ezarri dira.

Gastu diruz lagungarri gisa sartu dira honako 
hauek (COVID-19aren pandemiak eragindakoez 
gainera):
- Honako hauekin komunikazioa eta konexioa 

errazteko diseinatutako plataformen edo aplika-
zioen tasak: salmenta agenteak, ekoiztetxeak, 
telebista operadoreak edo OTT zerbitzuak.

- Bonuak jaialdietan banatzeko edo salmenta 
agenteen kuotak, filmak Estatuko nahiz na-
zioarteko jaialdietan inskribatzeko.

GENERO IKUSPEGIA

Generazinema 2021 deialdi guztietan jaso dira ge-
nero ikuspegiaren inguruko klausulak, bai eskabi-
deei dagokienez, bai esleipenari nahiz onuradu-
nen betebeharrei dagokienez ere. 
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Generazinema Sustapena 2021 dirulaguntzen deialdiaren proiektu onuradunak:

MODALITATEA ONURADUNAREN IZENA PROIEKTUAREN IZENBURUA EKITALDIA ZENBATEKOA

Azokak eta merkatuak EN BUEN SITIO PRODUCCIONES SL Amadas 2021 2.039,19

Azokak eta merkatuak GOLEM DISTRIBUCIÓN SL Donostia Zinemaldia 2021 3.000,00

Azokak eta merkatuak HIRUKI FILMAK SC Urtarrila 2021 520,07

Azokak eta merkatuak MIGUEL ANGEL LLAMAS Non dago Mikel? 2021 816,24

Azokak eta merkatuak MIKEL XABIER ARRAIZ
Las cosas nunca salen como uno 

espera
2021 540,00

Azokak eta merkatuak NARM FILMS SL El Drogas 2021 2.588,84

Azokak eta merkatuak PERSONS FILMS SL La Pasajera 2021 289,16

Azokak eta merkatuak THE VISIBLE MAN SL Irisa 2021 2.064,70

Promozioa eta publizitatea APOLO FILMS D’Artacan y los tres Mosqueteros 2021 9.691,59

Promozioa eta publizitatea EN BUEN SITIO PRODUCCIONES SL Amadas 2021 1.314,30

Promozioa eta publizitatea GOLEM DISTRIBUCIÓN SL Ondina. Un amor para siempre 2021 7.837,04

Promozioa eta publizitatea MIGUEL ANGEL LLAMAS Non dago Mikel? 2021 413,63

Promozioa eta publizitatea PERSONS FILMS SL La Pasajera 2021 20.000,00

GENERAZINEMA EKOIZPENA 2021 LAGUNTZEN DEIALDIA
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GENERAZINEMA JAIALDIAK 2021 LAGUNTZEN DEIALDIA

XEDEA

Zinema ekoizpena eta ikus-entzunezkoak Nafa-
rroan sustatu eta hedatzeko asmoz egiten diren 
jaialdi eta lehiaketak egiten laguntzea. 

Zinemagintzako jaialdi eta lehiaketek izaera kul-
tural edo artistikoa izan beharko dute, eta gutxie-
nez edizio bat egina.

DESKRIBAPENA

Deialdi honen xedea da enpresa eta profesiona-
lentzako laguntzak arautzea Nafarroan 2020ko 
azaroaren 1etik 2021eko urriaren 31 arte (biak bar-
ne) aurrez aurre edo online egiten diren zinema-
gintzako jaialdi eta lehiaketak antolatzeko.

HARTZAILEAK

Pertsona fisikoak, Nafarroako Foru Komunitate-
koak direnak edo gutxienez 2021eko urtarrilaren 
1etik Nafarroako Foru Komunitatean erroldaturik 
daudenak.

Merkataritzako sozietateak, sozietate zibilak, on-
dasun erkidegoak edo beste edozein unitate eko-
nomiko edo ondare bereiziko unitate, nortasun 
juridikorik gabea.

AURREKONTUA

50.000 €.

Online egiteko aukera onartzen da.

Gastu diruz lagungarrien artean sartzen dira 
osasun agintariek nahitaezkotzat adierazitako 
distantzia, higiene eta babes ekipoen neurriak be-
tetzeko beharrezko materialak erostera bideratu-
takoak, bai jaialdian lan egiten duten pertsonent-
zako eta bai bertaratzen diren pertsonentzako.

GENERO IKUSPEGIA

Generazinema 2021 deialdi guztietan jaso dira ge-
nero ikuspegiaren inguruko klausulak, bai eskabi-
deei dagokienez, bai esleipenari nahiz onuradu-
nen betebeharrei dagokienez ere.

MODALITATEA ONURADUNAREN IZENA TITULUA EKITALDIA ZENBATEKOA

Jaialdia / Sariketa ESTUDIOS MELITÓN 3 Navarra International Film Festival 2021 7.500,00

Jaialdia / Sariketa MARCOS PERERA ORTIZ 8 Nafarroa, Zinema Lurraldea 2021 2.831,07

Generazinema Jaialdiak 2021 dirulaguntzen deialdiaren proiektu onuradunak:



KULTUR 
EKINTZA 
ZERBITZUA

3.3  NAFARROAKO IKUS-ENTZUNEZKO SEKTOREARI  
 LAGUNTZEKO PROGRAMA

GENERAZINEMA ERAKUSTEA 2021 LAGUNTZEN DEIALDIA

XEDEA

Deialdi honen xedea Nafarroan dauden zine-
ma aretoetarako zenbait laguntza arautzea da, 
2020ko urriaren 1etik 2021eko irailaren 30era bi-
tarteko (bi egun horiek barne) zinema emanaldiak 
programatzeko. Laguntza horiek norgehiagokako 
araubidean emanen dira.

DESKRIBAPENA

Deialdia bi modalitatetan egituratzen da:

A modalitatea: zinema programaziorako lagunt-
za orokorrak. Deialdi honen ondorioetarako, zi-
nema programaziotzat jotzen da profesional edo 
enpresa eskatzaileak kudeatzen duen zinema are-
toan egindako zinema emanaldien jarduera erre-
gularra.

B modalitatea: interes kultural bereziko zinema 
programaziorako laguntza selektiboak. Deialdi 
honen ondorioetarako, honako hau jotzen da in-
teres kultural bereziko zinema programaziotzat: 
profesional edo enpresa eskatzaileak kudeatzen 
duen zinema aretoan egindako zinema emanal-
dien jarduera, diseinatua dagoena programazioa 
eta publikoak dibertsifikatzeko, eta haren espezia-

lizazioagatik eta originaltasunagatik ekarpen na-
barmena egiten diona Nafarroako Foru Komunita-
teko zinema eskaintzari.

HARTZAILEAK

Egoitza soziala Nafarroako Foru Komunitatean 
duten eta jarduera, gutxienez, 2020ko urtarrila-
ren 1etik garatzen duten enpresak, zinema ema-
naldiak eskaintzen dituztenak.

AURREKONTUA

100.000 €.

Nabarmen handitzen da laguntzaren zenbatekoa.

Europako eta Iberoamerikako filmen programa-
ziorako laguntzen aurreko deialdiaren xedea alda-
tu egin da eta bi modalitate ezarri dira, horietako 
bat interes kultural bereziko programaziorako.

Gastu diruz lagungarriak izanen dira diruz lagunt-
zen den proiektuan aritzen diren profesionalak 
babesteko asmoz, osasun arloko agintariek nahi-
taezkotzat jotzen dituzten norbera babesteko eki-
pamenduak erosteko gastuak.

GENERO IKUSPEGIA

Generazinema 2021 deialdi guztietan jaso dira ge-
nero ikuspegiaren inguruko klausulak, bai eskabi-
deei dagokienez, bai esleipenari nahiz onuradu-
nen betebeharrei dagokienez ere.
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Generazinema Erakustea 2021 dirulaguntzen deialdiaren proiektu onuradunak:

A MODALITATEA ONURADUNAREN IZENA ARETOA EKITALDIA ZENBATEKOA

Programazio zinematografikoa ARETO SL Los Llanos (Lizarra) 2021 8.299,49

Programazio zinematografikoa DIFUSORA CULTURAL CINEMATOGRAFICA SA Golem Baiona 2021 9.544,41

Programazio zinematografikoa DIFUSORA GALARIA SL Golem La Morea 2021 10.063,13

Programazio zinematografikoa PEDRO JOSÉ SAGARDOY ALLI Tafallako zinema 2021 7.684,01

Programazio zinematografikoa MULTICINES VIANA SL Las Cañas (Viana) 2021 8.081,14

Programazio zinematografikoa DIFUSORA CULTURAL CINEMATOGRAFICA SA Golem Yamaguchi 2021 9.544,41

Interes kultural bereziko programa-
zio zinematografikoa DIFUSORA CULTURAL CINEMATOGRAFICA SA Golem Yamaguchi 2021 15.000,00

Interes kultural bereziko programa-
zio zinematografikoa DIFUSORA GALARIA SL Golem La Morea 2021 15.000,00

Interes kultural bereziko programa-
zio zinematografikoa DIFUSORA CULTURAL CINEMATOGRAFICA SA Golem Baiona 2021 3.915,33

GENERAZINEMA ERAKUSTEA 2021 LAGUNTZEN DEIALDIA
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TUTERAKO ÓPERA PRIMA ZINEMA JAIALDIAN LANKIDETZAN ARITZEKO HITZARMENA

Tuterako Tokiko Enpresa Erakunde Publikoari dirula-
guntza, Tuterako Ópera Prima jaialdia antolatzeko.

2021eko ekainaren 7ko ebazpen bidez, 19.500 eu-
roko gastua egitea baimendu zen, eta Tutera - Tokiko 
Enpresa Entitate Publikoaren eta Vianako Printzea 
Erakundea - Kultura Zuzendaritza Nagusiaren arteko 
lankidetza hitzarmenaren testua onetsi zen. Ondo-
ren, uztailaren 21eko Ebazpen bidez, xede hori zuen 
laguntza esleitu zen. 

2021. urtean, Ópera Prima zinema jaialdiaren 21. edi-
zioa egin zen urriaren 23a eta 31 bitartean. 2020an 
ez zen jaialdirik izan, pandemiaren ondorioz. Aurten-
goak oihartzun handia izan zuen hedabideetan, batez 
ere, Letizia Erreginaren bisita zela-eta, urriaren 29an, 
ostiralean, espainiar zinemako hiru izen handiren 
omenaldira bertaratu baitzen: Juan Antonio Bardem, 
Luis García Berlanga eta Fernando Fernán Gómezen 
omenaldietara, hain zuzen ere. Omenaldi horiek, au-
rreko edizioetan ez bezala, goizez egin ziren, 11:30ean, 
eta hiriko zenbait ikastetxetako 200 ikasle inguru ber-
taratu ziren. 

Erreginaren bisitaren ondorioz, ohiko zinema progra-
mazioa aldatu egin zen. Ostegunean ez zen proiekzio-
rik egon eta ostiral goizera pasa ziren. Ostiral goizean, 
ikusleek omenaldiaren jarraipenaz gozatu ahal izan 
zuten Esa pareja feliz filmaren proiekzioarekin. Arrat-

saldean, lehiaketako azken filma proiektatu zen: Li-
bertad.

Gorabehera berezirik gabeko edizioa izan zen eta, oro 
har, aurreikusitako programa bete zen.

Bertaratutako publikoari dagokionez, aurreko urtee-
tan baino pertsona gutxiago etorri ziren, baina au-
rreikuspenak gainditu egin ziren, berriki bizi izandako 
pandemia egoera kontuan hartuta. Aurten ere hiriko 
ikastetxeen lankidetza azpimarratu behar da. Ikas-
tetxe horiek, urtez urte, goizeko saioetan parte hartu 
dute jaialdian.

Lehiaketara 17 film aurkeztu ziren guztira; 2019an, be-
rriz, 27 film izan ziren eta 40, 2018an. Film kopuruan 
izandako beherakada horrek harreman zuzena izan 
zuen pandemiaren ondorioz film luzeen ekoizpenak 
behera egitearekin.

Nafarroako Gobernuaren 19.500 euroko dirulagunt-
zaz gainera, jaialdiak ICAAren 8.000 euroko laguntza 
izan du edizio honetan.

Aurten, 4.581 pertsona bertaratu dira. 2019an 5.254 
pertsona izan ziren eta, 2018an, berriz, 5.759.

4.581 pertsona horietatik, 1.245 goizeko saioetan 
parte hartu duten ikasleak izan dira. Ikasle kopurua 
ia berdin mantendu da, aurreko urteen aldean (1.247 
ikasle 2019an; 1.230 ikasle 2017an eta 1.250, berriz, 
2018an).

Bildutako diru kopuruari dagokionez, nabarmentze-
koa da aurten 8.810 euro bildu direla, hots, 2019an 
bildutako 8.414,5 euroak baino pixka bat gehia-
go. 2018an 9.778 euro bildu ziren eta 8.742, berriz, 
2017an.

En enero de 2021, se realizaron varias modificacio-
nes en el artículo 65 de la Ley Foral de Impuesto 
de Sociedades (publicadas en el BON nº 304, de 
31 de diciembre de 2020). 
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ZERGA PIZGARRIA BALIOZKOTZEA

2021eko urtarrilean Sozietateen Zergari buruzko 
Foru Legearen 65. artikuluan zenbait aldaketa 
egin ziren (NAOren 304. zenbakian argitaratu zi-
ren, 2020ko abenduaren 31n). 

Ekoizpen zinematografikoetan eta ikus-ent-
zunezko serieetan egindako inbertsioengatiko 
kenkariari segurtasun juridiko handiagoa ema-
te aldera, ezarri zen kenkariaren oinarria Kultura 
Zuzendaritza Nagusiaren ebazpen bidez zehaz-
tuko zela, kontuan hartuta ekoiztetxeak egindako 
inbertsioa, Nafarroan egindako gastuen zenba-
tekoa, ikus-entzunezko ekoizpena finantzatzeko 
jasotako dirulaguntzak eta laguntzen intentsita-
tearen muga zehazteko aplikatu beharreko ehu-
nekoa. 

Horretarako, bi prozedura ezarri ziren: bat, kenka-
ria aplikatu ahal izateko baldintzak aurretiaz ba-
liozkotzeko; eta, beste bat, eragindako kostuak 
ondorez baliozkotzeko, kenkariaren oinarria ze-
hazte aldera. 

Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren 
69/2021 Foru Aginduak honako hau arautu zuen:

- Kenkariaren oinarria osatzen duten gastuak.

- Nafarroako lurraldean egiten diren gastuak ze-
hazteko irizpideak.

- Nafarroako Gobernuan kulturaren arloan es-
kumena duen departamentuko zuzendaritza 
nagusiaren txostenaren edukia eta prozedura. 
Txostena kenkariaren betekizunak eta baldint-
zak betetzeari buruzkoa izanen da, zergadunak 
bere aitorpen likidazioan sortutako kenkaria 
kontsigna dezan.

- Inbertsioa egin dela eta aplikatutako kenkaria-
ren gainerako baldintzak betetzen direla justifi-
katzeko prozedura, kulturaren arloan eskumena 
duen Nafarroako Gobernuko departamentuko 
zuzendaritza nagusian aurkezteko.

2021eko azaroan atalak NAPARek antolatutako 
ekitaldi batean parte hartu zuen, kenkari fiskala-
ri buruzko informazioa emateko eta Sozietateen 
Zergari buruzko Foru Legearen 65. artikuluaren 
aldaketak eragindako zalantzak argitzeko.

Urtean zehar, zenbait harreman izan dira Ekono-
mia eta Ogasun Departamentuko arduradunekin. 
Sektorearen kezkak azaltzeaz gain, ikus-entzu-
nezko sektoreari, aholkulari ekonomikoei, audito-
reei eta Atalari berari zalantzak sortzen zizkieten 

prozeduraren alderdiak argitzea ere izan da haien 
helburua. 

Topaketa horien emaitza gisa, 2021eko abenduan 
Sozietateen Zergari buruzko Foru Legearen 65.1. 
artikulua aldatu zen. Aldaketa horren ondorioz, 
honako alderdi hauek aldatu dira 2022ko urtarri-
laren 1az geroztik:

- Kenkari fiskala film eta serieen Espainiako ekoi-
zpenei aplikatzen ahal zaie (fikzioa, animazioa 
edo dokumentala), horien iraupena edozein de-
larik ere.

- Argi geratzen da zer ikus-entzunezko ekoizpen 
motak areagotzen ahal dituen laguntzen zen-
batekoak, % 50 orokorraren gainetik.

- Nafarroa Film Commission-ekin zerikusia duten 
betebeharrak desagertzea.

Beraz, 2021ean Kulturak rol garrantzitsua hartu 
du ikus-entzunezko lanen kenkari fiskalen ku-
deaketan. Horri esker, pizgarriaz baliatzen diren 
ekoizpenen datuak eskuratzen ahal dira, eta Na-
farroan ikus-entzunezkoen sektoreak jasotzen 
dituen laguntza publiko guztien (zuzenekoak eta 
zeharkakoak) ikuspegi zehatzagoa izaten ahal da.
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ZERGA PIZGARRIA BALIOZKOTZEA

Zehazki, ikus-entzunezko 6 proiektu aldez aurre-
tik baliozkotzeko prozedurari ekin zaio. Horietatik 
5 fikziozko film luzeak dira eta 1, dokumentala. 

Gainera, horietako biri kenkariaren oinarriaren 
gainean % 40ko kenkaria aplikatzea ebatzi da, 
eta gainerako laurei % 35eko kenkaria aplikatuko 
zaie.

Proiektu horien batez besteko kenkariaren oina-
rria 1.586.796,31 eurokoa da, eta, horietatik, % 
62,65 Nafarroan aurreikusitako gastuari dagokio.

2021ean zehar ez da eskatu ondorengo baliozkot-
ze prozedurarik ezein proiektutarako.



KULTUR 
EKINTZA 
ZERBITZUA

NICDOK KUDEATZEN DITUEN IKUS-ENTZUNEZKO POLITIKAK KOORDINATZEA  

Vianako Printzea Erakundea - Kultura Zuzenda-
ritza Nagusiak maiatzaren 6an emandako Eba-
zpen bidez, Vianako Printzea Erakundea-Kultura 
Zuzendaritza Nagusiaren eta NICDO SLren artean 
hitzartu beharreko programa kontratua onetsi 
zen. Horretan, enpresak 2021ean eginen dituen 
zinemagintzako eta ikus-entzunezko ekoizpene-
ko jardueren konpromisoak jasotzen dira, Navarra 
Film Commission erakundearen jarduerak, Nafa-
rroako Filmotekako programazioa eta Punto de 
Vista Jaialdiaren antolakuntzan kide gisa jardutea 
finantzatzeko.

Abenduaren 27ko Ebazpen bidez, Vianako Print-
zea Erakundea - Kultura Zuzendaritza Nagusiak 
programa kontratua onetsi zuen Vianako Printzea 
Erakundea - Kultura Zuzendaritza Nagusiaren 
eta NICDO, SLren artean, Conecta Fiction ekital-
diaren bosgarren edizioa garatzeko beharrezko 
lanak egiteko, eta 250.000 euroko gastua bai-
mendu eta eskuragarri jarri zen. Lehenago, aza-
roaren 16an, ebazpen bat sinatu zen, Enpresa Po-
litikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren 
Zuzendaritza Nagusiak 175.000 euroko zenbate-
koa baimentzeko eta Vianako Printzea Erakundea 
- Kultura Zuzendaritza Nagusiaren esku jartzeko, 
Nafarroako Gobernuko Kultura eta Kirol Depar-
tamentuaren eta NICDO SLren arteko programa 

kontratua finantzatzeko, Conecta Fiction ekitaldia 
garatzeko. 

NAFARROAKO FILMOTEKA

Nafarroako Filmotekak 2021ean asteazken, os-
tegun eta ostiraletan saioak mantendu ditu (la-
negunak direnean), urtarriletik ekainera eta 
irailetik abendura, egunean saio bat emanez. 
COVID-19aren ondorioz, urteko lehen seihilekoan 
edukiera % 50ean mantendu behar izan zen (88 
besaulki), eta edukieraren % 100a erabili ahal izan 
zen urriaren 1etik aurrera. Programazioari dago-
kionez, funtsezko erreferenteak izan dira, berriro 
ere, zine klasikoarekiko hitzordua, munduko beste 
eskualde batzuetako zinearen erakusketa, bertako 
ikus-entzunezkoen sorkuntza erakusteko nahi-
taezko espazioa, ezinbesteko zine isila (zuzeneko 
musikaz lagundutako zenbait saio tartean), zine 
garaikidea, beste hainbat erakunderekiko elkarla-
na ziklo espezifikoetan eta abar.

Jatorrizko bertsioko film hautatuei eskainitako 
emanaldiak eskaintzen jarraitu da, jatorrizko sor-
kuntzarekiko errespetua erakutsiz. Gainerakoan, 
ezinbestekoak diren zine zikloak mantentzen dira: 
zine esentziala, Punto de vista fokua eta abar. 

Aurten, COAVNArekiko lankidetza berreskuratu 
da, 2020an eten zena aretoa ixteagatik, Aboka-
tuen Elkargoarekin lankidetzan egindakoarekin 
gertatu bezalaxe. Berlangaren urtea ospatzen 
zenez, valentziar zuzendariari buruzko omenaldi 
zikloa egin zen, Nafar Ateneoarekin lankidetzan. 
Gainera, Nafarroako Liburutegiarekiko lankidetza 
egon zen.

2021ean, Roof Top Cinemaren VIII. edizioa egin 
zen. Iruñeko Udalarekin lankidetzan antolatu-
tako 2 saio ere egin ziren eta, Iruña Beltzaren VI. 
Edizioaren esparruan, zine beltzaren ohiko zikloa 
sustatu zen.

Filmotekak zenbait erakunderekin lankidetzan ja-
rraitu zuen eta, 2021ean, berrikuntza gisa, beste 
ekimen bat jarri zen abian: Filmoteka Nafarroan. 
Jarduera horren bidez, Filmoteka Nafarroan aur-
keztu nahi da, honako egoitza hauekin: Leitza, Ta-
falla, Altsasu, Lizarra eta Corella.

Zinema Liburuen bildumarekin jarraitu zen. Ho-
rren bidez, nafar ugarik zinemagintzan egindako 
lana aintzatetsi nahi da, bereziki inoiz biografiatu 
ez direnek egindakoa. Maiatzean argitaratu zen 3. 
liburua, José Germán Huici Tuterako gidoilariari 
buruzkoa, eta urrian, berriz, 4. liburua, María Luisa 
Eliori buruzkoa.
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2021ean Filmotekak 10 urte bete zituen. Ospatze-
ko moduko eguna izan arren, egin ziren jarduerak 
xumeak izan ziren: kartelak prestatzea, ikusleak 
zer film ikusi nahiko lituzketen proposatzera gon-
bidatzea, Iberiar Zinemateken V. Topaketa, Na-
farroako 1. Zinema saioaren 125. urteurrena os-
patzea eta saio hura oroitzeko plaka bat jartzea 
Gazteluko plazan, Iruñeko Udalarekin lankidet-
zan.

Saioen prezioak mantendu egin dira (sarrera 
orokorra: 3 euro; Nafarroako Filmotekaren saioak: 
1 euro; sarrera librea, eskubideen titularrek hala 
eskatzen dutenean; 10 saioko abonamendua: 20 
euro). 

Aurten, 149 saio egin dira eta 11.025 ikusle izan 
dira guztira, hots, 74 ikusle saioko, batez bestez; 
alegia, % 68ko okupazio indizea izan da. Datu 
horiek ebaluatzeko kontuan hartu behar da, urta-
rrilaren 1a eta ekainaren 30a bitartean, aretoaren 
edukiera % 50 izan zela (88 besaulki). Muga hori 
% 62,5era igo zen irailean (110 besaulki) eta, urria-
ren 1az geroztik, muga desagerrarazi egin zen eta 
aretoko 176 besaulkiak okupatu ahal izan ziren. 

NAVARRA FILM COMMISSION

Navarra Film Commission erakundearen helburu 
nagusia Nafarroako ikus-entzunezko sektorearen 
hazkundea eta finkapena sustatzea da, eta sek-
tore horren garapen ekonomiko eta industrialean 
laguntzea, zehazki, baina baita, oro har, komu-
nitatearen garapenean ere. Navarra Film Com-
mission erakundeak erkidegoan gauzatzen diren 
ikus-entzunezko proiektuetan aholkularitza lana 
egiten du, eta zabalkunde eta informazio lanak 
egiten ditu, erkidegora filmazioak erakartzeko eta 
sektoreari buruzko orotariko kontsultak ebazteko. 

Hori guztia zenbait ekintzatan gauzatzen da: 
webgunea eta sare sozialak mantentzea, baime-
nak tramitatzeko eta kudeatzeko dokumentazioa 
etengabe eguneratzea, sustapen materialak egu-
neratu eta komunikatzea, ikus-entzunezko beha-
tokiaren jarraipena, lurraldeko kokapen berriak 
eguneratzea.

2021ean zehar, Navarra Film Commission erakun-
deak lankidetzan jarduten eta aktiboki parte hart-
zen jarraitu zuen 2016aren azaroaren 15ean sortu-

http://www.navarrafilmindustry.com/eu/

tako Nafarroako Ikus-entzunezkoen Klusterrean, 
Nafarroako Ekoizleen Elkartearekin (NAPAR) ba-
tera, eta zuzendaritza batzordeetan eta mahai te-
knikoetan (Turismo zinematografikoaren mahaia, 
Pizgarriak, Merkatuak, Prestakuntza...).

Bestalde, zenbait azoka eta foro industrialeta-
ra joan ziren, kanpo sustapenari loturiko bazkide 
akreditatu gisa. Horrela, urtarrilean FITURen par-
te hartu zuen; otsailean, Berlingo European Film 
Market delakoan; ekaina eta iraila bitartean, Co-
necta Fiction ekimenean (Iruña); irailean, Donos-
tiako Zinemaldian; eta urrian Shooting Location 
Marketplace-ren lehen edizioan.

Pandemiaren ondorioz, Navarra Film Commission 
erakundeak parte hartzeko asmoa zuen hainbat 
azoka bertan behera gelditu dira, beste hainbat 
atzeratu, eta online egin dira beste batzuk:
- Martxoa: Series Mania, Lille (Online).
- Martxoa: MAFIZ, Malaga.
- Azaroa: Hendaia Film Festival   

(Online lankidetza).
- Azaroa: Series Nostrum, Altea.

2021ean Nafarroan egindako filmazioen kopurua 
eta tipologia ikusten ahal da taula honetan, eta 
azken bost urteetako bilakaera ere ikusten ahal da:
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TIPOLOGIA 2016 2017 2018 2019 2020 2020

FIKZIOZKO FILM LUZEAK 8 13 17 10 8 25

DOKUMENTAL LUZEAK 9 4 11 6 11 13

FILM LABURRA 20 20 25 47 32 26

TB SERIEAK 0 3 2 7 4 17

SPOT-AK 15 16 18 14 13 23

BIDEOKLIPA 5 6 5 3 6 13

TB PROGRAMAZIOA 9 10 11 12 6 9

BIDEO INSTITUZIONALA / HP. 
ARGAZKIA 1 4 6 0 16 15

GUZTIRA 67 76 95 99 96 141
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ratzen zen espazio bat hornitu zitzaion. Inguru-
ne horri esker, programazioaren arduradunen, 
gonbidatuen eta interesa zuten pertsonen artean 
elkarrizketak sortu ahal izan ziren, modu fresko 
eta originalago batean. Eguraldia lagun izan ez 
arren, eta edizio honetan COVID-19ak eragindako 
beste gorabehera batzuk izan diren arren, hala 
nola azken orduan zenbait asistentzia bertan be-
hera uztea, guneak oso harrera ona izan du, eta 
etorkizunean ere kontuan hartu beharrekoa iza-
nen da.

Gainera, beste zenbait jarduera egin ziren, hala 
nola NAPARDocs-en ohiko mahaiak. Horiek, bes-
te behin ere, Nafarroako dokumentalgintza fa-
miliaren topagunea sortu zuten Punto de Vista 
jaialdian, zeinak oso harrera ona izan baitzuen. Ai-
pagarriak izan ziren Marina Lameiroren, Gorka Ur-
bizuren eta Garbiñe Ortegaren arteko elkarrizketa, 
prentsaurrekoak edo Nafarroako ikus-entzunezko 
jaialdien lehen topaketa.

Nafarroako zinema jaialdiak koordinatzeko lan 
hori Estatu mailan dagoenaren isla da, non, ora-
ingoz elkarte hauek sortu baitira: Pantalla, esta-
tuko koordinatzaileen federazioa; eta La Mesta, 
eskualdez gaindiko koordinatzailea. Punto de Vis-
ta jaialdia erakunde horiei atxiki zaie eta bertako 
zuzendaritza batzordeetako kide da. 

Aipagarria da La Fábrica argitaletxearekiko lotura, 
harekin batera liburu berri bat argitaratu baitzen 
–koordinazio lana egin eta hilabeteak igaro ondo-
ren–. Liburua nazioartean banatu zen, eta, mer-
katuratu ondoren, salmenta zerrendetan lehen 
postuan egotera iritsi zen.

Beste behin ere, kolaboratzaileei esker (ICAA, Ac-
ción Cultural Española, Etxepare, Institutu Frant-
sesa, Gayarre Antzokia, Arte Garaikideko Zentroa 
(Uharte), Nafarroako Kutxa Fundazioa, Iruñeko 
Udala, Elías Querejeta zinema eskola, Reina So-
fía Museoa, Kanadako enbaxada, Nafarroako 
Unibertsitatea, Goethe Institutua, Cervantes Ins-
titutua, Mexikoko enbaxada, SGAE Fundazioa, 
CCCB, CGAI, CBA), jaialdiak hazten jarraitu ahal 
izan zuen bai aurrekontuan eta bai programazioa 
edo ekitaldiak barne hartzeko gaitasunean, os-
pean, naturalki irisgarri ez dauden publikoetara 
irekitzean, edo espazioan eta denboran fisikoki 
haztean, hala nola ibiltaritzen kasuan, aurten oso 
asmo handikoak izaten jarraitu baitzuten.

Berriro ere, Udaletxearekin lan egin zen hezkunt-
za programan. 2021ean, atari zabaleko “La Pla-
za” espazioa gehiago erabiltzeko proposamena 
zela-eta, udal ekarpena handiagoa izan zen eta, 
gainera, jaialdiari herritarrengandik gertuago ge-

PUNTO DE VISTA 2021 ZINEMA DOKUMENTA-
LAREN NAZIOARTEKO JAIALDIA

Punto de Vista jaialdiak martxoaren 15etik 20ra 
izan zuen XV. edizioa. Garbiñe Ortega arte zuzen-
daritzaren buru izan zen azken edizioa izan zen. 
Pandemiak sektore guztietako profesionalei eta 
gremioei eragindako zailtasunen ondoren, espe-
ktatiba handiak zeuden berriro ere aurrez aurre 
eta egoerak ahalbidetzen zuen bezainbesteko 
normaltasunez egiteko. Nolanahi ere, Nafarroako 
Gobernuak eta jaialdiaren antolakuntzak berak 
egindako apustua izan zen, eta bertaratutako 
pertsonek asko estimatu zuten.
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XV. edizioa zenbakitan:

Sail ofizialerako izen-emateak ez ziren iritsi aurre-
ko edizioetako zenbakietara. Gaztelaniazko filmen 
izen-emate gehiago izan ziren ingelesezko filme-
na baino. 

Gora egin zuen akreditatuen kopuruak, bi modali-
tate baitzeuden (online eta aurrez aurre + online) 
Dena den, nabarmentzekoa da aurrezko aurreko 
akreditazioak egonkor mantendu direla osasun 
egoera gorabehera, eta horrek Punto de Vista 
jaialdiaren publikoaren fidelizazio maila islatzen 
duela. 

Leihatila kudeatzeko prozesua konplexuagoa izan 
zen edizio honetan, trazabilitatea kontrolatu be-
harra zegoelako eta egoitzak dibertsifikatu egin 
zirelako (ohiko egoitzei beste bi gehitu zitzaizkien: 
Oteiza Museoa eta Nafarroako Unibertsitatearen 
Museoa). Diru-sarrerek, jakina, behera egin zuten 
arren edukiera mugen ondorioz, 2019ko zifretatik 
hurbil mantendu ziren. Beste datu interesgarri bat 
okupazio tasa inkrementala eta edukiera osoaren 
salmentaren ehunekoa da.

Hona hemen okupazioaren batez besteko ehune-
koak, sailez sail:

OCUPACIÓN MEDIA POR SECCIONES (%)

68,07%Atzera begirakoak

73,25%Foku Garaikideak

68,25%Dokbizia

53,50%Sail ofiziala

89,17%X Films

100%Inaugurazioa/Klausura

80,50%Saio bereziak

41%Punto de Vista Labs

98%Haurrentzako saioa
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Salmenten eta okupazioaren datuetatik honako 
ondorio hauek ere ateratzen ahal dira: NICDOren 
egoitzetan programatutako saioetako 20tan oku-
pazioa % 80tik gorakoa izan zen eta, horietatik, 
16tan sarrera guztiak saldu ziren.

Hona hemen azken 5 urteetan okupazioan izan-
dako bilakaera (Grafikoa).

Ikusleen gorako bilakaera horrek pentsarazten 
digu markatutako ildoak ikusleek ezagutu eta 
ongi baloratzen dituztela, aurreko ekitaldietako 
ikusleak urtero itzultzen direla fideltasunez, eta 
jaialdia finkatu egin dela eta ezinbesteko hitzor-
dua dela estatuan nahiz nazioartean.

CONECTA FICTION

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

Haren lehenengo bi edizioak Santiago de Com-
postelan egin ziren 2017an eta 2018an. Conec-
ta Fictionen hirugarren edizioa Iruñean egin zen 
2019ko ekainean, eta horretarako Nafarroako Go-
bernuko Garapen Ekonomikorako Departamen-

PARTE-HARTZAILEEN KOPURUAREN BILAKAERA
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Harrera onena proiektuen pitching saioek izan zu-
ten. Think tank-ak ere pertsona asko erakarri zi-
tuen. Baina paneletan aurreko urteetan baino jen-
de gutxiago egon zen, baita estreinaldietan ere.

Ekitaldiaren web plataformak ongi funtzionatu 
zuen, eta aurreko hilabeteetan hobekuntzak egin 
ziren, joan den urtean hautemandako zenbait 
arazo arintzeko. Webgunera egindako bisitak lau-
garren ediziokoak baino urriagoak izan ziren (% 
80an presentziala zen formatu batera itzultzearen 
ondorioz, jakina), baina hirugarren edizioaren ber-
din-berdinak (pixka bat handiagoak ere izan ziren, 
eta, hala ere, Conecta Fiction 3n baino akreditatu 
gutxiagorekin).

Publizitate kanpaina ez zen nahikoa izan, eta au-
rreko urteetan baino inpaktu txikiagoa izan zuen. 
Testuingurua aurreko edizio presentzialetan izan-
dakoaren desberdina izan zen, eta ia ez zen pa-
perezko prentsarik egon, pandemia zela-eta. Me-
moria hau idatzi zen unean 300 artikulu/audio 
elkarrizketa argitaratu ziren, hots, CF4an baino 
gutxiago, baina CF3an bezainbeste.

- Networking.
- Panel eta hitzaldiak, azterketa kasuak, lante-

giak.
- Ikus-entzunezko emanaldiak.
- Conecta Fiction Think Tank.

Zenbakitan:

Akreditatuak: 533 lagun, 25 herrialdetakoak, Es-
painiakoa zen % 68a (50, nafarrak).

Nabarmen egin du gora Iruñera presentzialki des-
plazatutako profesionalen kopuruak: akreditatuen 
%76 dira.

Irailaren 13etik 16ra bitartean egindako bilerak

Webgunean aurreko urtean baino bisita gutxiago 
izan dira, formatu presentzialagoa berreskurat-
zeagatik.

17 panel, 3 keynote, 5 pitching saio, 3 premiere, 
5 cross-talk, 3 street meeting eta fase present-
zialean egindako networking bilerak egin ziren. 
Akreditatuek, batez ere, networking profesionale-
ko jardueretan parte hartu zuten, baita izaera lu-
dikoagoa zuten jardueretan ere, hala nola street 
meeting-etan, Katedraleko irekiera ekitaldian, 
ICAAko koktelean edo sarien galan.

tuaren laguntza izan zuen, SODENAren bidez. 
COVID-19aren pandemia zela-eta, 2020ko eta 
2021eko ekitaldiak birpentsatu egin behar izan zi-
ren eta, bi urteetan, edizio hibridoa egitea eraba-
ki zen. 2021eko ekainean online edizioa egin zen 
(ekainaren 28tik 30era) eta irailean (irailaren 13tik 
16ra) aurrez aurreko ekitaldia egin zen Baluarten 
(Iruña); modu paraleloan irailaren 13tik 24ra on-
line eskaini zen. Conecta Fiction-en bosgarren 
edizio honetan, Europako, Latinoamerikako eta 
Estatu Batuetako konpainia garrantzitsuenen 
arduradunak izan ziren, aurrez aurre nahiz onli-
ne, telebistarako fikziozko proiektuak elkarrekin 
enkargatu, koproduzitu eta garatzeko.

Conecta Fiction 5en, 2021eko ekaineko eta iraileko 
edizioetan, jarduera hauek egin dira:
- Pitch Copro Series (nazioarteko koprodukzio 

proiektuak).
- Pitch Short-Forma series (plataforma digitale-

tarako serie laburren nazioarteko proiektuak).
- Pitch Fundación SGAE (SGAE fundazioaren la-

borategiaren serie proiektuak).
- Pitch Music Series (musikak rol garrantzitsua 

duen nazioarteko proiektuak, bime pro-rekin 
lankidetzan).

- Pitch Euroregion NAEN series (NAEN Euroes-
kualdearekin lankidetzan (Akitania Berria, Eus-
kadi eta Nafarroa).

3.3  NAFARROAKO IKUS-ENTZUNEZKO SEKTOREARI  
 LAGUNTZEKO PROGRAMA



KULTUR 
EKINTZA 
ZERBITZUA

BIDEOJOKOEI ETA SORKUNTZA DIGITALARI BURUZKO JARDUNALDIAK 

Nafarroako Bideojokoei eta sorkuntza digitala-
ri buruzko lehen jardunaldiak 2021eko urriaren 
21ean eta 22an egin ziren Uharteko Arte Garaiki-
de Zentroan.

Bideojoko narratiboan eta sorkuntza digitalean 
interesa duten profesional, ikasle eta artistent-
zako jardunaldietan 84 pertsonak eman zuten 
izena.

Lehen deialdi honen helburua foru komunitateko 
egoera aztertzea eta bertako profesionalen to-
paketa bultzatzea izan zen.

Gainera, Nafarroan gero eta indar handiagoa 
hartzen ari den sektore honentzako urteroko hit-
zordua izatea nahi zen. Izan ere, sektore horrek, 
arlo digitalean ez ezik, hezkuntzan, osasunean, 
kulturan, ikerketan eta abarretan ere badu eragi-
na.

Sektorea aztertzeko eta testuinguruan kokatzeko 
lehen mailako hizlariak izan ziren. Bi egunetan 
Nafarroan gaur egun egiten ari diren proiektuak 
ere aurkeztu ziren. 

Saioetara joatea doakoa izan zen, culturanavarra.
es/eu webgunean aldez aurretik izena emanda. 
Halaber, streaming bidez zuzenean eman ziren, 
Nafarroako Gobernuaren Kultura Departamen-
tuaren YouTube profilaren bidez eta, horri esker, 
Estatu osoko ikusleak izan ahal izan ziren.

https://youtu.be/0cXIPmw-sVw?list=TLPQMT-
QwMTIwMjIl2Km9AWMd5A

Programa prestatzen eta diseinatzen Creanava-
rrak (Nafarroako Goi Mailako Diseinu Zentroa) eta 
CLAVNAk (Nafarroako Ikus-entzunezko Klusterra) 
jardun zuten lankidetzan. Panoramika orokorra 
eskaintzeko gaitasuna zuten hizlariak izan ziren 
buruan, gakoak eta etorkizuneko erronkak zein di-
ren ulertzeko gai zirenak eta ikuspegi teorikoa eta 
praktikoa konbinatuko zituztenak.

Ildo horretan, eduki digitalen komunikazioan adi-
tua den pertsona bat, enpresa arloko pertsona 
bat, animazioaren eta bideojokoen arloko ekital-
diak antolatzen aditua den pertsona bat, Espai-
nian dauden bi elkarte profesionalen buru diren 
bi pertsona, Estatuko egoeraren ikuspegi oroko-
rra duten pertsonak, eta erakunde publiko batetik 
bideojokoen hedapena kudeatzen duen pertsona 
bat izan ziren. 

Jardunaldien laburpen bideoa:

STREAMING URRIAREN 21A OSTEGUNA

STREAMING URRIAREN 22A OSTIRALA
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GENERAZINEMAREN LIBURUXKA ETA BIDEOA

Generazinema laguntzak jasotzen dituzten proie-
ktuak ezagutarazteko, urte amaieran bi bideo 
egin ziren, bost deialdietako bakoitzean onuradun 
izan ziren proiektu guztiak biltzen zituztenak (bat 
bertsio luzeagoan eta bestea laburragoan), baita 
Ekoizpen eta Garapen deialdietan laguntzak lortu 
zituzten film labur eta luzeak biltzen zituen liburu-
xka bat ere.

Horrez gain, laguntzek urte anitzeko izaera du-
tenez, garapen fasean edo ekoizpen fasean dau-
den proiektuak aurkezten ahal dira. Horietako 
batzuk estreinatuta egoten ahal dira dagoene-
ko, eta aretoetan eta jaialdietan ikusi ahal izan 
dira. Beste kasu batzuetan, work in progress 
dira, eta egileek oraindik ere horietan lanean ja-
rraitzen dute.

NAFARROAKO ZINEMA JAIALDIEI BURUZKO 
SUSTAPEN BIDEOA ETA TOPAKETAK

Martxoaren 18an Nafarroako zinema jaialdien ar-
duradunekin topaketa bat egin zen, Punto de Vista 
Zinema Dokumentalaren Nazioarteko Jaialdiaren 
esparruan.

Bileran, pandemia garaian erabili behar izan ziren 
formatu berriei buruz eztabaidatu zen —hibridoak 
askotan—. Hala ere, presentzialtasunaren garrant-
zia aldarrikatu zen, jaialdiek lagundu egiten baitu-
te “hiria egiten” eta “komunitateak sortzen”, eta 
horrek lotura estua du zinema aretoetan, pantaila 
handietan eta beste ikusle batzuekin batera ikus-
tearekin. 

https://www.culturanavarra.es/eu/generazine-
ma-dirulaguntzak

Bestalde, liburuxkan, Generazinema zigilua ze-
ramaten 40 zinemagintza proiektu aktibo jasot-
zen ziren. Iraupen desberdineko filmak dira (film 
luzeak eta film laburrak), genero desberdine-
takoak, anbizio eta helburu desberdinetakoak, 
baina Nafarroako Foru Komunitatearekin lotu-
ra argia dutenak. Gainera, Generazinemaren 
laguntza deialdietakoren batean hautaketa 
prozesu bat igaro dute.

Bilera hartan, gainera, herritarrekiko lotura han-
diagoa lortzeko eta publiko berrietara iristeko 
erronkari buruz hitz egin zen.
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Topaketan honako hauek parte hartu zuten: Via-
nako Printzea Erakundea - Kulturako zuzenda-
ri nagusi Ignacio Apezteguíak; Ikus-entzunezko 
Proiektu Estrategikoen eta Digitalen Atalak; eta 
Punto de Vista, Ópera Prima, NIFF (Navarra Inter-
national Film Festival), FAN (Anime de Navarra 
jaialdia), 59’’ de CTL, Navarra Tierra de Cine, Zi-
netika, Skimetraje Jaialdia, #LabMeCrazy Science 
Film Festival, Film Making for Social Change, Iru-
ñeko Zinemaren eta Emakumeen Erakusketa eta 
Lo que viene jaialdiko zuzendaritza eta programa-
zioko arduradunek.

Maiatzaren 12an, Tuteran, Lo que viene jaialdian 
zehar, bigarren bilera bat egin zen. Ikuspen han-
diagoa eta jaialdien baterako posizionamendua 
lortzeko neurrien artean, sustapen bideo bat egi-
tea erabaki zen, jaialdietan proiektatzeko asmoz, 
baita Navarra Film Industry webgunean berezko 
espazio bat sortzea ere.

GOYA SARIETARAKO AURREHAUTATU DIREN 
NAFAR FILMEI LAGUNTZEKO KANPAINA

Azaro amaieran, eta Goya Sarien 36. Ediziorako 
aurrehautatuta zeuden sei nafar filmak iragarri 
eta akademikoek bozkatu ahal izateko ezarritako 
epea amaitu bitartean, denak batera sustatzeko 
kanpaina bat antolatu zen: “De Origen, Navarra”. 
Nafarroako Gobernuak, Nafarroako Ikus-entzu-
nezkoen Klusterrak (Clavna), Nafarroako Ikus-ent-
zunezkoen Ekoizle eta Profesionalen Elkarteak 
(Napar) eta Navarra Film Commission-ek bultzatu 
zuten kanpaina, Navarra Film Industry markaren 
bitartez.

http://www.navarrafilmindustry.com/eu/

Goya Sarien 2022ko ediziorako aurrehautatutako 
filmen artean zeuden: Crónica de una tormenta 
drama, Mariana Barassiren debuta zuzendaritzan, 
Sabina Bermanen antzezlan bat egokitzen zue-
na, Urkulu Producciones Cinematografía AIEk eta 
Hernández eta Fernández Producciones Cinema-
tografía AIEk ekoitzia.

Berri Txarrak musika taldeari buruzko Marina La-
meiroren Dardara dokumentala, Arena Comuni-
cación Audiovisual eta Txalap.art.-ek ekoitzia. De 
quijotes y semillas, Patxi Uriz eta Jordi Matasen 
azken ortuzainei buruzko dokumentala, Ultreia 
Filmsek ekoitzia; eta Los acordes de la memoria, 
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musikari eta Alzheimerri buruzko dokumentala, 
Fernando Vera Morenoren zuzendaritzapean, eta 
Raúl Madinabeitia Management y Producción 
SLUk ekoitzia.

Azkenik, nafar ordezkaritzarekin amaitzeko, Sur-
cos fikzio episodikoko film luzea zegoen, bost is-
torio kontatzen zituena, begirada adinekoengan 
jartzen duten bost filmetan inspiratuta. Julio Ma-
zarico da zuzendaria eta Marta Arias, ekoizlea; 
baita Non Dago Mikel? ere, Mikel Zabalzaren 
desagerpenari buruzko dokumentala, Miguel A. 
Llamas Pituk zuzendua eta Miguel Angel Llamas 
eta Izar Filmsek ekoitzia.

Kanpaina honen barruan zenbait ekintza egin zi-
ren, hala nola liburuxka editatzea, sei filmen za-
tiak erakusten zituen bideo bat ekoiztea eta difusio 
digital aktiboa sare sozialetan (Twitter, Facebook, 
Instagram eta Linkedin).

MAFIZEN (MÁLAGA FESTIVAL INDUSTRY 
ZONE) PARTE HARTZEA 

2021eko urriaren 20tik 22ra MAFIZ (Malagako zi-
nema jaialdiaren industria arloa) ospatu zen.

Ikus-entzunezko Proiektu Estrategikoen eta 
Proiektu Digitalen Atalean Foru Komunitatean 
egindako proiektuak egon ziren, eta bereziki Ge-
nerazinema laguntzak jaso zituztenak.

Iberoamerikako zinemagintza zabaldu eta sus-
tatzeko helburua duen ekitaldia da.

Pandemiaren ondorioz, aurtengo edizioa online 
egin zen eta Nafarroak Regional Film Hub ata-
leko deialdian parte hartu zuen eskualdeko sek-
torea eta berezko ekoizpena ikusgai jartzeko, eta 
eskualdeek dituzten laguntzak ezagutzera ema-
teko line up batekin.

SHORT FROM SPAIN EKIMENEAN PARTE 
HARTZEA

2021ean, Ikus-entzunezko Proiektu Estrategi-
koen eta Proiektu Digitalen Atalak zenbait bilera 
birtualetan parte hartu zuen. Bilera horiek ICAAk 
deitu zituen lehenik, eta ondoren, Espainiako film 
laburren Artxiboak, besteak beste, azken urtean 
Nafarroan ekoitzitako film laburren eta Foru Ko-
munitatean egiten diren zinema jaialdien berri 
emateko.

Gainera, film labur horietako lau proposatzea 
eskatu ziguten, urtero Clermont-Ferrandeko film 
laburren jaialdia baino lehen argitaratzen den 
Just Spainted 2021: New spanish shorts katalo-
goan sartzeko.

Hauek izan ziren lau film laburrak: Bulit escucha 
a la naturaleza, La Alegría Muda, Mario AIE; Luna 
negra, Jorge Chocarro; Unicornio, Irati Gorostidi; 
eta Paraíso, Marina Lameiro eta Maddi Barber.

3.3  NAFARROAKO IKUS-ENTZUNEZKO SEKTOREARI  
 LAGUNTZEKO PROGRAMA



KULTUR 
EKINTZA 
ZERBITZUA

SODENAK KOORDINATUTAKO S4 ESTRATEGIAN PARTE HARTZEA

2021ean, SODENAk Nafarroako S3 Espezializa-
zio Adimenduneko Estrategia eguneratu zuen 
(horretan, industria sortzaileen eta digitalen le-
hentasun tematikoa jasotzen zen, sortzen ari den 
sektore gisa), eta S4 estrategia bateraino ebo-
luzionatu zuen, arreta handiagoa jarriz espezia-
lizazio bakoitzaren barruko trantsizio ekologiko 
eta digitaletan.

Estrategia berri horretan, lehentasun tematikoa 
ikus-entzunezkoen sektorera mugatu zen.

Behin diagnostikoaren fasea itxitakoan, SO-
DENAk Vianako Printzea Erakundea - Kultura 
Zuzendaritza Nagusiari ikus-entzunezko sekto-
rearen lantaldean parte hartzea proposatu zion.

Zuzendari nagusia eta ikus-entzunezko proiek-
tuen eta proiektu digitalen ataleko burua aipatu 
lantaldean sartu ziren, eta aldian behin biltzen 
dira. 

Talde horren helburua, lehenik eta behin, ildo es-
trategiko honen fitxa zehaztea da, adieraziz zer 
lan ildo (enpresarialak eta teknologikoak) merezi 
duen jasotzea eta lehenestea; ondoren, aldian 
behin, lehentasun bakoitzaren aurrerapenak mo-
nitorizatu behar ditu (zer proiektu sortzen diren, 

zer berritasun ari diren sortzen, non dauden urri-
tasun handienak eta abar) eta segimendu txoste-
nak edo gomendioak eman.

2021. URTEAN HONAKO BILERA HAUEK EGIN 
ZIREN

Irailaren 30a eta urriaren 4a. SODENAk propo-
satzen duen lan eredua aurkezteko bilerak, arlo 
guztietarako komuna dena, eta “ikus-entzunezko 
industriak” lehentasun tematikoaren fitxa lantzea.

Fitxa 2021eko azaro amaieran onetsi zen eta 
2021eko abenduaren 14an, Baluarten, aurkeztu 
zen programan sartu zen. Fitxa horretan sektorea-
ren ezaugarritzea, ikuspegi estrategikoa, joerak 
eta nazioarteko lerrokadura adierazten dira.

Sektore honetarako definitutako ikuspegi estrate-
gikoaren hiru ardatzak hauek izan ziren:

1. Nafarroako enpresak indartzea.
2. Lurraldearen posizionamendua hobetzea, 

filmazioak eta ikus-entzunezkoen jarduerak 
erakartzeko.

3. Animazio digitalaren eta bideojokoen merka-
tu nitxoa.

Bestalde, ildo estrategiko guztien zeharkako hel-
buruetan lan egitea nabarmendu zen (trantsizio 
ekologikoa eta trantsizio digitala).

2022an SODENAk proposatzen dituen lantaldee-
tan eta prestakuntza ekintzetan aktiboki parte 
hartzen jarraituko dugu.

Beste lankidetza proiektu batzuk (Ikus-entzunezko 
plataforma, Iberiar Zinemateken V. Topaketa)
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IBERIAR ZINEMATEKEN TOPAKETA

Ikus-entzunezko Proiektu Estrategikoen eta Proie-
ktu Digitalen Atalak Iberiar Zinemateken V. To-
paketa antolatzen parte hartu zuen. Topaketa Iru-
ñean egin zen, 2021eko azaroaren 22an eta 23an, 
Nafarroako Filmotekaren X. Urteurrenarekin bat 
etorriz. 

Espainiako zinemateketako 70 profesional baino 
gehiago izan ziren topaketan. Aurtengo edizioan 
aukeratutako gaia hau izan zen: “Familiaren eta 
gizartearen oroimena: zer garrantzia duen etxeko 
ikus-entzunezko materialak, baita zaleek bildu-
takoak eta komertziala ez denak ere”. Profesiona-

lei mugatutako lan saioak eta hitzaldiak aurkeztu 
ziren, baita publikoari irekitako ekitaldiak ere. 

Inaugurazio ekitaldia Carolina Cappa artxibozain 
filmografiko, ikertzaile eta irakaslearen eskutik 
eskaini zen. Bere hitzaldiaren izenburua “Nitrato 
argentino” izan zen, Pablo Ducrós Hicken Zinema-
ren Museoko nitrato euskarriko film bilduma oso-
rik gordetzeko proiektua bezala.

Topaketan, Malagako Fernando Rein Loring pi-
lotuak 1932an egindako ekintza gogoangarriari 
buruz mugimenduan dauden irudi bakarrak lehe-
neratzean eta digitalizatzean lortutako emaitzak 
erakutsi ziren.

Nafarroako Liburutegi Sarearekin lankidetzan 
martxan jarritako “Gure oroimenaren fotogramak” 
kanpaina iraunkorraren emaitzak ere aurkeztu zi-
ren. Horren bidez, Nafarroako eskualde guztieta-
ra iristea lortzen ari da, bi helbururekin: Artxibo 
Filmografikoak egiten duen ondare filmografikoa 
berreskuratzeko lana ezagutaraztea; eta, bestetik, 
herritarrak beren herriko ikus-entzunezko memo-
ria berreskuratu eta gordetzera bultzatzea, to-
paketen antolatzaileek azaldu dutenez.
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IKUS-ENTZUNEZKO PLATAFORMA

2021ean zehar, ikus-entzunezko edukien biltegi 
bat martxan jartzeko proiektu batean lan egin 
da Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Zer-
bitzuarekin batera.

Lehen fase honetan, beharrak identifikatzen 
eta merkatuan ikus-entzunezko eduki digitalak 
kontserbatzeko eta zabaltzeko dauden tresnak 
lantzen aritu gara, Vianako Printzea Erakundea 
- Kultura Zuzendaritza Nagusian Nafarroako 
etorkizuneko ikus-entzunezko artxibo digitala 
sortzeko bitarteko urrats gisa.

Abiapuntua 948 Set proiektu pilotua izan zen 
arren, Nafarroako Ikus-entzunezko Artxiboak 
eta Filmotekak eta Kultura Zuzendaritza Na-
gusiko zerbitzu guztiek parte hartu dute, Tele-
komunikazio eta Digitalizazioko Zuzendaritza 
Nagusiko Departamentuetako Informazio Siste-
men Zerbitzuaren laguntzarekin.

BESTE LURRALDE BATZUEKIN SAREAN LAN EGITEA

2021ean zenbait ekintza egin ziren Euskadi-Aki-
tania Berria-Nafarroa Euroeskualdea ikus-entzu-
nezko sektorean aktiboa eta lankidetzazkoa den 
lurralde gisa ezagutarazteko. 

Besteak beste, Euroeskualdearen Koprodukzio 
Gida prestatzen parte hartu zen (Conecta Fic-
tion-en aurkeztu zen), baita Euroeskualdeko Saria 
sortzen ere.
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ARROIZKO UDALAREKIN HITZARMENA

XEDEA

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

EZAUGARRIAK

2020an gauzatutako I. faseko obrak egin eta ziur-
tatu ondoren, 2021. ekitaldian obren proiektuaren 
egutegian aurreikusitako bigarren fasea hasi zen, 
dagokion zuzendaritza teknikoarekin.

Aurrekontua, guztira, 296.085 euro izan zen (BEZ 
barne).

Hitzarmen honek duen onura publikoko xedea 
zuzkidura hori etorkizunerako egokitzeak herrian 
eta inguruan sortzen duen bultzada kulturalean 
oinarritu zen.

Arroizko Udalak 60.000 euroko dirulaguntza jaso 
zuen Kultura eta Kirol Departamentuaren aldetik.

AURREKONTUA

60.000 euro.
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HITZARMENA, ATARRABIAKO KULTURA ETXEAREN X. URTEURRENA

XEDEA

Hitzarmena, Atarrabiako Udalari dirulaguntza 
izenduna emateko, Atarrabiako Kultura Etxearen 
hamargarren urteurrena ospatzeko ekitaldien pro-
grama finantzatzen laguntzeko.

- Ikuskizunen laguntza teknikoak.
- Komunikazioa: kartela eta diptikoak diseinatu 

eta inprimatzea.

HELBURUA

Hitzarmen honen onura publikoaren xedeak Ata-
rrabiako Kultura Etxean du oinarri. Hori udalerriko 
funtsezko azpiegitura da, pertsonen kultura eta 
sorkuntza garapena sustatzen duena, herritarren 
arteko elkartegintza eta parte-hartzea sustatzen 
dituena, eta ikusgarritasuna ematen diena tokiko 
sorkuntzari lotutako artista eta taldeei; hori guz-
tia, gizartea eraldatzeko eta kultura garapen ja-
sangarria lortzeko esparru batean.

AURREKONTUA

12.000 euro.

WEBGUNEA
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www.villava.es/eu/udala/zerbitzuak/kultura/

Nafarroako Gobernuko Kultur Ekintza Zerbitzua-
rekin sinatutako lankidetza hitzarmenaren bidez 
finantzatutako jarduerak:
- Argazki Erakusketaren Katalogoa.
- Suakai.
- Cubero Anaiak.
- Cabaret Desaforado.

https://www.villava.es/ayuntamiento/servicios/cultura/
https://www.villava.es/eu/udala/zerbitzuak/kultura/
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AURREKONTUA

60.000 euros.

IRUÑEKO GELTOKIREKIKO HITZARMENA

XEDEA

Geltoki gunearen (Iruñeko autobus geltoki zaha-
rra) jarduera kulturaleko programa.

EZAUGARRIAK

Geltoki gunean 2021ean aurrera eramandako kul-
tura programazioa finantzatzea. Hitzarmen honek 
onura publikoko xedea du; izan ere, kultura es-
kaintzaren 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.

GENERO IKUSPEGIA

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

PARTE-HARTZAILEAK 

Ikus taula. 

JARDUERA PARTE-HARTZAILEAK/
ARTISTAK

ONURADUN 
KOPURUA

(GUTXI GORABEHERA)
SEXUAREN ARABERA 

BEREIZITA

Arte erakusketak % 55 emakumeak
% 45 gizonak 26.900 bisitari % 50 emakumeak

% 50 gizonak

Gastro show
% 55 emakumeak

% 45 gizonak 437 lagun % 55 emakumeak
% 45 gizonak

Sormen lantegi jasanga-
rriak % 100 emakumeak dira 62 ume % 85 neskatoak

% 15 mutikoak

SZnatokil % 35 emakumeak
% 65 gizonak 405 pertsona % 55 emakumeak

% 45 gizonak

Remarket

% 75 emakumeak
% 25 gizonak

DJak
% 30 emakumeak

% 70 gizonak

56 postu
900 lagun

% 60 emakumeak
% 40 gizonak 

Liburu
partekatuak 1.630 pertsona 50% mujeres

50% hombres
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LANDARTE, KULTURA GARAIKIDEA ETA LANDATARTASUNA

XEDEA

Azken hamarkadetan, urbanizazio prozesu orokor-
tuak errotik eraldatu du nekazaritzaren eta landa 
eremuaren egoera –eta izaera bera–, eta beste-
lako agertoki bat ezarri du, non landa eremuaren 
eta hiriaren arteko harremanek konnotazio berriak 
hartzen baitituzte.

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

EZAUGARRIAK

Landarte programa kultura 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.

https://landarte.es/eu/
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LANDARTE, KULTURA GARAIKIDEA ETA LANDATARTASUNA

Bosgarren ekitaldian, Landarte ospatzeko lelo 
nagusia izan zen “Kultura garaikidea eta landa-
tartasuna”; ekitaldiak egin ziren Nafarroako sei 
herritan, artisten eta sortzaileen eskutik prozesu 
kulturalak aurrera eramanez herritarrekin batera: 
 
• ZUBIETA: Katixa Goldaracena.
• VALLE DE ARAITZ: Arantza Santesteban (Lilu-

raren kontra. Romper el aura).
• EZPROGUI-AYESA: Taxio Ardanaz (Cabalga, 

cabalga).
• VALLE DE ARCE: Pr0t0c0lectiv0 (Descamino).
• MURIETA: Conjunta (De chopera a chopera).
• MURILLO EL FRUTO: Ana Maestrojuán (Cáp-

sulas de información).

AURREKONTUA

Landarte programaren aurrekontua 135.000 eu-
rokoa izan da (egikaritua: 107.727,61 euro).

COVID-19A

Programak zenbait atzerapen pairatu zituen, eta 
berariazko egokitzapenak egin behar izan ziren, 
baina aurreikusitako proiektu guztiak gauzatu 
ziren, indarreko osasun neurriak betez.

GENERO IKUSPEGIA

Bai profil sortzaileen hautaketan, bai proiek-
tuen eta parte-hartzearen kontzeptualizazioan, 
kontuan hartu da genero ikuspegia, eta orientazio 
berdintzailea eman da.

https://www.landarte.es/eu/

3.4 TOKI ERAKUNDEEN KULTURA EKINTZARI LAGUNTZEKO PLANA

https://www.youtube.com/watch?v=kBHnkeP4DvE
https://www.youtube.com/watch?v=QxDWfB5eWx0&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=SAdo8YXbo6I&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=haA1B8BhWLE&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=LF44btvDRqo&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=hgvlBlMvGs4
https://www.landarte.es/
https://landarte.es/eu/


KULTUR 
EKINTZA 
ZERBITZUA

3.4 TOKI ERAKUNDEEN KULTURA EKINTZARI LAGUNTZEKO PLANA

“ARTEA ETA KULTURA 2021” PROGRAMAREN BARNEKO ARTE ETA KULTUR JARDUERAK EGITEKO NAFARROAKO TOKI ENTITATEEI DIRULAGUNTZAK EMATEKO 
DEIALDIA

XEDEA

• Laguntzak arautzea, 40.000 biztanle baino 
gutxiago dituzten Nafarroako herrietako toki 
entitateetan 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

547.702 euro
A. egikaritua: 522.909,33 euro.

103 udalerriri dirulaguntza eman zitzaien eta ho-
nako zenbateko hauek jaso zituzten kultura eta 
arte programazioak egiteko:

-  ABERIN. Azken dirulaguntza: 2.000,00€.
-  OIBAR. Azken dirulaguntza: 1.641,50€.
-  ALTSASU. Azken dirulaguntza: 14.669,02€.
-  ANDOSILLA. Azken dirulaguntza: 2.384,52€.

-  ANTSOAIN. Azken dirulaguntza: 13.913,21€.
-  AGOITZ. Azken dirulaguntza: 2.500,00€.
-  ARANGUREN. Azken dirulaguntza: 

13.640,34€.
-  ARANTZA. Azken dirulaguntza: 800,66€.
-  ARBIZU. Azken dirulaguntza: 0,00€ (errekurt-

soa izapidetzen ari da).
-  ARELLANO. Azken dirulaguntza: 1.079,81€.
-  ARGUEDAS. Azken dirulaguntza: 2.500,00€.
-  ARTAXOA. Azken dirulaguntza: 1.954,05€.
-  AIEGI. Azken dirulaguntza: 2.500,00€.
-  AZAGRA. Azken dirulaguntza: 1.064,62€.
-  BARAÑAIN. Azken dirulaguntza: 14.713,21€.
-  BARBARIN. Azken dirulaguntza: 1.452,00€.
- BASABURUA. Azken dirulaguntza: 0,00€ 

(ukoa).
-  BAZTAN. Azken dirulaguntza: 13.031,82€.
-  BERA. Azken dirulaguntza: 10.845,26€.
-  BERIAIN. Azken dirulaguntza: 11.413,21€.
-  BERRIOZAR. Azken dirulaguntza:: 6.000,00€.
-  BUÑUEL. Azken dirulaguntza: 2.500,00€.
-  BURGI. Azken dirulaguntza: 1.942,67€.
-  BURLATAKO PATRONATUA. Azken dirulagunt-

za: 6.800,00€.
-  CAPARROSO. Azken dirulaguntza: 2.500,00€.
- ZARRAKAZTELU. Azken dirulaguntza: 

2.500,00€.
-  CASCANTE. Azken dirulaguntza: 750,00€.

-  CASTEJÓN. Azken dirulaguntza: 11.686,08€.
- ZIZURKO ZENDEA. Azken dirulaguntza: 

2.900,00€.
- OLTZAKO ZENDEA. Azken dirulaguntza: 

2.300,00€.
-  CINTRUÉNIGO. Azken dirulaguntza: 

5.100,00€.
-  CORELLA. Azken dirulaguntza: 5.100,00€.
-  CORTES. Azken dirulaguntza: 2.900,00€.
-  DONAMARIA. Azken dirulaguntza: 4.028,35€.
-  DONEZTEBE. Azken dirulaguntza: 2.081,84€.
-  ETXARRI. Azken dirulaguntza: 1.835,00€.
-  EGUESIBAR. Azken dirulaguntza: 12.618,72€.
-  ERROIBAR. Azken dirulaguntza: 1.872,30€.
-  ESPARTZA ZARAITZU. Azken dirulaguntza: 

1.919,90€.
-  LIZARRA. Azken dirulaguntza: 6.000,00€.
-  ESTERIBAR. Azken dirulaguntza: 2.500,00€.
- ETXARRI ARANATZ. Azken dirulaguntza: 

12.323,30€.
-  ETXAURI. Azken dirulaguntza: 1.274,88€.
-  EZKAROZE. Azken dirulaguntza: 2.000,00€.
-  FALTZES. Azken dirulaguntza: 11.777,56€.
-  FITERO. Azken dirulaguntza: 2.500,00€.
-  FUNES. Azken dirulaguntza: 2.500,00€.
-  FUSTIÑANA. Azken dirulaguntza: 2.443,07€.
- GALARKO ZENDEA. Azken dirulaguntza: 

10.223,95€.
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-  GARINOAIN. Azken dirulaguntza: 1.821,50€.
-  GOIZUETA. Azken dirulaguntza: 2.000,00€.
-  UHARTE. Azken dirulaguntza: 12.486,08€.
-  IGUZKITZA. Azken dirulaguntza: 1.549,87€.
-  IMOTZ. Azken dirulaguntza: 1.089,00€.
-  IRURTZUN. Azken dirulaguntza: 10.627,18€.
-  JAURRIETA. Azken dirulaguntza: 1.859,60€.
-  LARRAGA. Azken dirulaguntza: 2.500,00€.
-  LEKUNBERRI. Azken dirulaguntza: 1.782,64€.
-  LERIN. Azken dirulaguntza: 2.300,00€.
-  LESAKA. Azken dirulaguntza: 9.425,18€.
-  LODOSA. Azken dirulaguntza: 11.140,34€.
-  LOS ARCOS. Azken dirulaguntza: 2.300,00€.
-  IRUNBERRI. Azken dirulaguntza: 2.300,00€.
-  MARTZILLA. Azken dirulaguntza: 10.666,41€.
-  MENDABIA. Azken dirulaguntza: 10.540,34€.
-  MENDIGORRIA. Azken dirulaguntza: 

1.906,10€.
-  MILAGRO. Azken dirulaguntza: 2.900,00€.
- MIRANDA ARGA. Azken dirulaguntza: 

2.000,00€.
- MONTEAGUDO. Azken dirulaguntza: 

2.300,00€.
-  MORENTIN. Azken dirulaguntza: 1.765,61€.
-  MURCHANTE. Azken dirulaguntza: 3.500,00€.
-  MURIETA. Azken dirulaguntza: 2.000,00€.
-  NAZAR. Azken dirulaguntza: 442,00€.

-  NOAIN. Azken dirulaguntza: 14.650,43€.
-  OTSAGABIA. Azken dirulaguntza: 2.000,00€.
-  OLAZTI. Azken dirulaguntza: 9.368,94€.
-  ERRIBERRI. Azken dirulaguntza: 2.900,00€.
-  ORKOIEN. Azken dirulaguntza: 11.958,95€.
-  ORONTZE. Azken dirulaguntza: 471,90€.
-  AZKOIEN. Azken dirulaguntza: 3.288,56€.
-  GARES. Azken dirulaguntza: 6.446,34€.
-  RIBAFORADA. Azken dirulaguntza: 12.177,56€.
-  ERRONKARI. Azken dirulaguntza: 2.000,00€.
-  SAN ADRIÁN. Azken dirulaguntza: 11.823,26€.
-  SAN MARTIN DE UNX. Azken dirulaguntza: 

635,59€.
-  ZANGOZA. Azken dirulaguntza: 14.141,90€.
-  SARTAGUDA. Azken dirulaguntza: 8.687,00€.
-  SESMA. Azken dirulaguntza: 2.300,00€.
-  TAFALLA. Azken dirulaguntza: 5.332,63€.
-  TEBAS. Azken dirulaguntza: 871,90€.
-  CASTEL RUIZ TUTERA. Azken dirulaguntza:  

11.700,00€.
-  UXUE. Azken dirulaguntza: 1.699,52€.
-  ULTZAMA. Azken dirulaguntza: 2.300,00€.
-  UNTZITIBAR. Azken dirulaguntza: 1.500,00€.
-  UNTZUE. Azken dirulaguntza: 968,00€.
-  URRAULGOITI. Azken dirulaguntza: 1.434,94€.
-  UZTARROZE. Azken dirulaguntza: 2.000,00€.
-  VALTIERRA. Azken dirulaguntza: 2.500,00€.

-  VIANA. Azken dirulaguntza: 11.958,95€.
-  ALESBES. Azken dirulaguntza: 2.500,00€.
-  ATARRABIA. Azken dirulaguntza: 14.731,82€.
- ZIZUR NAGUSIA. Azken dirulaguntza:  

15.258,95€.
-  ZUÑIGA. Azken dirulaguntza: 1.119,50€.

Honako udal hauek ez zuten justifikatu dirula-
guntzaren % 100: Oibar, Andosilla, Artaxoa, Aza-
gra, Bera, Burgi, Doneztebe, Etxarri, Eguesibar, 
Etxauri, Ezkaroze, Fustiñana, Galar (Zendea), Ga-
rinoain, Iguzkitza, Imotz, Irurtzun, Jaurrieta, Le-
kunberri, Lesaka, Martzilla, Mendigorria, Nazar, 
Orontze, Azkoien, Gares, San Adrián, San Martin 
Unx, Tafalla, Uxue, Untzue, Urraul eta Zuñiga.

Basaburuak uko egiteko dokumentua aurkeztu 
zuen.

Arbizuk ez zuen epean eta dagokion forman jus-
tifikatu. Errekurtsoa aurkeztu du, eta gaur egun 
tramitatzen ari da.
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“ARTEA ETA KULTURA 2021” PROGRAMAREN BARNEKO ARTE ETA KULTUR JARDUERAK EGITEKO NAFARROAKO TOKI ENTITATEEI DIRULAGUNTZAK EMATEKO 
DEIALDIA

GENERO IKUSPEGIA

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

Onuradunen betebeharretan erantsi zen, oinarrien 
10.8. Ez erabiltzea inolako euskarritan, ez publizi-
tatean ez informazioan, hizkera edo irudi sexista-
rik. Halaber, egiten diren dokumentuetan hizkera 
inklusiboa erabiliko da; horretarako, onuradunek 
kontsultatzen ahal dute “Guía sobre estrategias 
de comunicación incluyente: El Género como priori-
dad” gida, helbide honetan eskuragarri: 

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

GUIADECOMUNICACION1213.pdf

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf
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NAFARROAKO UDALEI DIRULAGUNTZAK EMATEKO DEIALDIA, FORU KOMUNITATEKO UDAL AGERTOKIETAN 2021. URTEAN ARTE ESZENIKO ETA MUSIKAL 
PROFESIONALEN PROGRAMAZIOA BULTZATZEKO: UDAL PLATEA LOCAL

XEDEA

Laguntza ematea udalek arte eszenikoen eta mu-
sikalen arloan egiten duten programaziorako, pu-
blikoekin bitartekaritza egiteko jardueretarako, 
egonaldietarako eta artista elkartuen beste ekint-
za batzuetarako, arte eszenikoen eta musikaren 
arloko profesionalak kontratatuta, Foru Komu-
nitateko udalen 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 sustatzea.
• Egoitza proiektu gehiago egitea.

AURREKONTUA

702.000 euro
- A kategoria: 100.000 euro.
- B kategoria: 462.000 euro.
- C kategoria: 140.000 euro.

Egikaritutako aurrekontua: 669.165,50 euro.

Honako laguntza hauek eman ziren (Taula).

Ez zuten justifikatu dirulaguntzaren % 100 udal 
hauek: 
Antsoain, Beriain, Burlata, Cintruénigo, Lizarra, 
Lodosa, Azkoien, Ribaforada, San Adrián, Tafalla, 
Viana, Agoitz, Azagra, Bera, Etxarri Aranatz, Irurt-
zun, Los Arcos eta Olazti.

GENERO IKUSPEGIA

Dirulaguntzen xedean eta helburuan honako hau 
jaso zen: “1.4. Jardueren programazioaren asmoa 
da eragin positiboa izatea emakumeen eta gizonen 
arteko berdintasunean”.

Onuradunen betebeharretan jaso zen: “10.8. Ez 
erabiltzea inolako euskarritan, ez publizitatean 
ez informazioan, hizkera edo irudi sexistarik. Ha-
laber, egiten diren dokumentuetan hizkera inklu-
siboa erabiliko da; horretarako, onuradunek kont-
sultatzen ahal dute “Guía sobre estrategias de 
comunicación incluyente:

El Género como prioridad” gida, helbide honetan 
eskuragarri:

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

GUIADECOMUNICACION1213.pdf

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf
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NAFARROAKO UDALEI DIRULAGUNTZAK EMATEKO DEIALDIA, FORU KOMUNITATEKO UDAL AGERTOKIETAN 2021. URTEAN ARTE ESZENIKO ETA MUSIKAL 
PROFESIONALEN PROGRAMAZIOA BULTZATZEKO: UDAL PLATEA LOCAL

A KATEGORIA

CASTEL RUIZ TOKIKO ENPRE-
SA-ERAKUNDE PUBLIKOA 100.000,00

Aurrekontua: 100.000 euro.
Egikaritua: 100.000 euro.

B KATEGORIA

ALTSASU 31.366,22

ANTSOAIN 26.868,96

ARANGUREN 30.945,76 

BERIAIN 15.474,92 

BERRIOZAR 15.809,25 

BURLATA 18.747,28 

CINTRUÉNIGO 23.681,86 

B KATEGORIA

LIZARRA 21.328,06 

LODOSA 22.696,35 

NOAIN 31.366,22 

AZKOIEN 20.997,22 

RIBAFORADA 27.306,09 

SAN ADRIAN 19.935,40 

ZANGOZA 32.291,23 

TAFALLA 21.287,18 

VIANA 17.955,52 

ATARRABIA 32.123,04 

ZIZUR NAGUSIA 30.357,12 

Aurrekontua: 462.000 euro.
Egikaritua: 440.537,67 euro.

C KATEGORIA

AGOITZ         8.433,65 

AZAGRA       13.315,53 

BERA         7.968,05 

CASTEJÓN       12.993,88 

ETXARRI ARANATZ       14.259,15

UHARTE       14.302,29

IRURTZUN       15.791,57 

LESAKA       15.836,29

LOS ARCOS         6.727,51 

OLAZTI       11.555,51 

VALTIERRA         7.444,41 

Aurrekontua: 140.000 euro.
Egikaritua: 128.627,84 euro.
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KULTUR 2021

XEDEA

Nafarrek eta bisitariek udan kultura eskaintza 
erakargarria izatea. 

Gainera, sektore artistikoari laguntzen dio, eta, 
horrenbestez, sustatzeaz gainera, foru komunita-
teko musikaren, arte eszenikoen (zehazki, dantza-
ren) 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, 
tokian 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.

2021eko ekainaren 18an hasi eta irailaren 4ra arte 
egin da (ostegunetik larunbatera).

2021ean, 37 udalerri hauek parte hartu dute: Alt-
sasu, Agoitz, Artaxoa, Azagra, Baztan-Elizondo, 

Bera, Corella, Cortes, Donamaria, Lizarra, Este-
ribar, Fitero, Izaba, Lekunberri, Leotz, Lesaka, 
Lizaso-Orgi, Lodosa, Los Arcos, Martzilla, Men-
digorria, Leireko Monasterioa, Olazti, Orbaizeta, 
Orreaga, Otsagabia, Gares, Ribaforada, Erronka-
ri, Jaitz, Zangoza, Tafalla, Tutera, Uxue, Valtierra, 
Viana eta Zugarramurdi.

Erakusketa Bertizko Jaurerrian (Bertizko Ibarra) 
egin da.

AURREKONTUA

260.000 euro.
Apartatuka banatuta:
- Programazioa - taldeen ordainsaria: 

115.351,75€.
- Baliabide teknikoak, betetzea: 98.003,47€.
- Publizitatea/Komunikazioa: 38.610,93€.
- Erakusketa: 8.049,66€.
- Gastua: 260.015,81€.

KONTZERTUETARAKO BERTARATUTAKOAK

4.569 lagun.

ERAKUSKETAKO BISITAK

15.452 lagun.

PÁGINA WEB
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https://www.culturanavarra.es/eu/kultur-2021

http://www.culturanavarra.es/es/kultur-2021
https://www.culturanavarra.es/eu/kultur-2021
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BIRA NAFARROAN BARNA 2021

XEDEA

Nafarroako Gobernuaren Kultura eta Kirol Depar-
tamentuak Bira Nafarroan Barna ekimena sustat-
zen eta garatzen du, hots, foru komunitateko estilo 
guztietako herri musikan sortzen ari diren sortzai-
leei aukera berriak emateko programa. 

Era berean, programaren beste helburuetako bat 
Nafarroa osoko barneko espazio eszenikoetan 
zuzeneko musikaren programazioa sustatzea da. 

EZAUGARRIAK

Nafarroan indarra hartzen ari diren taldeei lagunt-
zen dien kultura zabalkundeko programa da, eta 
Nafarroako kultura etxeei Foru Komunitate osoan 
zeharreko kontzertu zirkuitu bat sortzea eskaintzen die.

 Vianako Printzea Erakundea - Kultura Zuzendarit-
za Nagusiaren ekimena da Bira Nafarroan Barna, 
toki entitateekin, Nafarroako Antzoki Sarearekin 
eta ANAIM lanbide elkartearekin elkarlanean.

Horretarako, Vianako Printzea Erakundea - Kultura 
Zuzendaritza Nagusiak, Nafarroako musikaren sek-
toreko eragile profesionalekin lankidetzan, musika 
sortzaileen hautaketa bat egin zuen, Navarra Live 
Music! markaren katalogoan bildu zena.

Hasierako katalogo horretatik, tokiko erakundeek 
15 talde hautatu zituzten, eta horiek 30 kontzertu 
eman zituzten, ekainaren 26tik urriaren 31ra bitar-
tean.

Nafarroako Gobernua, Kultura eta Kirol Departa-
mentuaren bitartez, artisten ordainsariez ardurat-
zen da, baita kontzertuen ekoizpen gastuez ere. Sa-
rreren zenbatekoa (5 euro) udaletxeei ematen zaie 
zuzenean, emanaldiak hartzeagatik sortzen diren 
gastuak estaltzeko. Kontzertuak ANAIMek kudeatu 
ditu.

TALDEAK ETA PARTE HARTU DUTEN UDALE-
RRIAK

Parte hartu duten udalerriek programaren katalo-
gotik hautatutako taldeak:  Los Flamingos, Lemon 
y Tal, Chill Mafia, Ángel Ocray, Black Friday, Ibil 
Bedi, Javi Robles, La Topadora, Andrea Santiago, 
Moisés No Duerme, Cobardes, Hagoan, Suakai, 
Nahiak Nahi eta Monte del Oso izan dira ekimen 
honen kartel artistikoa osatu duten taldeak.

Udalerri hauek parte hartu zuten: Valtierra, Tafalla, 
Uharte, Lodosa, Los Arcos, Burlata, Zangoza, Muti-
loa, Berriozar, Altsasu, Faltzes, Olazti, Ribaforada, 
Cintruénigo, Atarrabia, Irurtzun, San Adrián, Etxarri 

Aranatz, Tutera, Castejón, Antsoain, Noain, Corella, 
Viana, Bera, Beriain, Lizarra, Zizur Nagusia, Lesaka 
eta Azagra.

AURREKONTUA

130.000 euro.

EGIKARITUA

122.755,24 euro.

Apartatuka banatuta:
- Programazioa, taldeen ordainsaria eta ekoizpe-

na: 84.162,66€.
- Kudeaketa: 15.000€.
- Publizitatea/Komunikazioa: 23.592,58€.
- Gastua: 122.755,24€.

KONTZERTUETARAKO BERTARATUTAKOAK

1.500 lagun.

3.4 TOKI ERAKUNDEEN KULTURA EKINTZARI LAGUNTZEKO PLANA



KULTUR 
EKINTZA 
ZERBITZUA

BIRA NAFARROAN BARNA 2021

COVID-19A

Parte hartu zuten espazioek pandemiaren bi-
lakaerak kasuan-kasuan zehaztutako segurtasun 
neurriak ezarri zituzten edukierei eta higiene neu-
rriei zegokienez, indarreko legediarekin bat.

WEBGUNEA

3.4 TOKI ERAKUNDEEN KULTURA EKINTZARI LAGUNTZEKO PLANA

https://www.culturanavarra.es/eu/bira-nafa-
rroan-barna-2021 

https://www.culturanavarra.es/es/girando-por-navarra-2021
https://www.culturanavarra.es/eu/bira-nafarroan-barna-2021
https://www.culturanavarra.es/eu/bira-nafarroan-barna-2021


KULTUR 
EKINTZA 
ZERBITZUA

ARTEM PRO. ARTE ESZENIKOEN ETA MUSIKALEN EKOIZPENETARAKO DIRULAGUNTZAK, ENPRESA ETA PROFESIONALENTZAT 

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. Dirulaguntzaren onuradun diren pertsonek 
eta entitateek, proiektua bukatutakoan, ebaluazio 
txosten bat aurkeztuko dute, bertan honako hauek 
adierazita:

- Proiektuaren alderdiak noraino bete diren, es-
kaerarekin batera aurkeztutako deskripzio me-
moria jasotakoarekin alderatuta.

- Entitatearen masa soziala (emakumezko eta gi-
zonezko bazkideen kopurua), zuzendaritza tal-
dea, talde artistikoa eta kudeaketa taldea osat-
zen duten pertsonen banaketa sexuen arabera.

12.12. Ez erabiltzea inolako euskarritan, ez publizi-
tatean ez informazioan, hizkera edo irudi sexista-
rik. Halaber, egiten diren dokumentuetan hizkera 
inklusiboa erabiliko da; horretarako, onuradunek 
kontsultatzen ahal dute “Guía sobre estrategias 
de comunicación incluyente: El Género como prio-
ridad” gida, helbide honetan eskuragarri:

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

GUIADECOMUNICACION1213.pdf

AURREKONTUA

320.000 euro.
Emanda: 320.000 euro.
Ordaindua: 287.642,51 euro.

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


KULTUR 
EKINTZA 
ZERBITZUA

ARTEM PRO. ARTE ESZENIKOEN ETA MUSIKALEN EKOIZPENETARAKO DIRULAGUNTZAK, ENPRESA ETA PROFESIONALENTZAT 

3.5 NAFARROAKO ARTE ESZENIKOAK ETA MUSIKALAK SUSTATZEKO PLANA

ENTITATEA PROIEKTUA EMANDAKO LAGUNTZA ORDAINDUTAKO LAGUNTZA

Led Silhouete SL LYS 25.000,00 25.000,00

Tdiferencia, S.Coop. Casilda entre cartones 30.000,00 29.621,61

Iluna Ekoizpenak Perséfone 21.323,06 16.415,22

Carmen Larraz Elorriaga Orígenes 30.000,00 24.362,71

Global Servicios Culturales La Bañera 16.417,50 16.417,50

La Nave Producciones Teatrales Bodas de Sangre 14.927,00 13.000,62

Producciones Maestras Mis miedos favoritos/Nire beldurrik maiteenak 30.000,00 30.000,00

In Extremis Teatro El Rey Tuerto 15.000,00 11.401,88*

Francisco Javier Chocarro Bujanda La Casa de Bernarda Alba 29.463,70 29.186,88

Yerbabuena producciones SL Lucio 17.010,03 17.010,03

Trokolo antzerkia Txu & Txu 13.408,53 13.408,53

Suakai Música SL Reflejos 30.000,00 30.000,00

Estefanía De Paz Asín Remigia Echarren, La Reina del Arga, Argako Erregina 14.980,00 14.347,35

Atikus Ellas Solas 17.470,18 17.470,18



KULTUR 
EKINTZA 
ZERBITZUA

ARTEM JAIALDIA ARTE ESZENIKOEN JAIALDI ETA LEHIAKETETARAKO DIRULAGUNTZA

3.5 NAFARROAKO ARTE ESZENIKOAK ETA MUSIKALAK SUSTATZEKO PLANA

XEDEA

Arte eszeniko eta musikalak eta kalitatezko arte 
eskaintza bat, askotarikoa, berritzailea eta herritar 
guztientzako interesgarria sustatzea. 

LAGUNTZA IKUSLE GAZTEEI

Oinarrien 8.3.d) apartatuan ikusle gazteentzako 
laguntza jasotzen da, horretarako puntuazioa 
emanez proiektuen balorazioan ikusle berrien, eta 
batez ere gazteen, heziketa eta haiekiko bitarteka-
ritza ekintzak planteatzen dituzten proiektuei.

GENERO IKUSPEGIA

Dirulaguntza arautzen duten oinarriek hizkera 
inklusiboa erabiltzen dute.
Oinarriek, 8.2.3.b) apartatuan, genero arteko ber-
dintasuna sustatzen dute, horretarako puntua-
zioa emanez proiektuen balorazioan emakumeen 
laguntza edo/eta parte-hartze profesionala beren 
helburuetan eta ekintzetan jasotzen duten proiek-
tuei. 
Oinarrien 11.11. apartatuan, onuradunen baldintza 
gisa ezartzen da ebaluaziorako txosten bat aur-
keztea proiektuaren amaieran, eta bertan adieraz-
tea masa soziala osatzen duten pertsonen sexua-
ren araberako banaketa (bazkide gizonezkoak eta 

emakumezkoak), enpresaren zuzendaritza taldea, 
talde artistikoa eta kudeaketa taldea osatzen du-
ten pertsonak.
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.

Erakunde onuradunen % 50ek inklusioa eta gene-
ro berdintasuna aipatzen dituzte beren azken me-
morietan, eta datuak eskaintzen dituzte.

COVID-19A 

Oinarrien 1.1. apartatuan adierazten da dirulagunt-
zaren asmoa dela eragin positiboa sortzea Nafa-
rroako kulturgintzako eragileetan, COVID-19aren 

pandemiak ekarri duen krisiaren aurrean laguntzeko.

Oinarrien 8.2.1.d) apartatuan helburu horri lagunt-
zeko jasotzen du proiektuen balorazioan onestea 
etortzeko erraztasuna, garbitasuna eta lagun arteko 
aldea gordetzeko neurriak proposatzen dituztenak.

AURREKONTUA

45.000 €.
Esleitua: 45.000 euro, 5 proiektutarako. Horietatik, 
seik dirulaguntza eskatzen dute (Carmen Larrazek 
aurkeztutakoak ez du jaso, saila agortu egin delako 
jada emandakoekin, eta Irufest, El Dromedario Re-
cords, Imaginascence, Isabel Villanueva eta Burcor 
Producciones-ek aurkeztutakoek ez dute kontzesio-
rik jasotzen, 8.2.) oinarrian eskatzen den gutxieneko 
puntuaziora ez iristeagatik.

ENTITATEA EMANDAKO 
ZENBATEKOA

AURREKONTU 
ONARTUA

ZENBATEKO
ORDAINDUA

Tdiferencia, S.Coop. 15.000,00 49.835,00 15.000,00

Nova Lux Ensemble SLU 15.000,00 43.504,50 15.000,00

La Nave Producciones Teatrales SL 7.920,00 19.800,00 7.876,57

Virginia Senosiáin Sánchez 9.080,00 25.000,00 7.453,83



KULTUR 
EKINTZA 
ZERBITZUA

ENTITATEA PROIEKTUA EMANDAKO 
LAGUNTZA

Suakai Música SL Musika bazter guztietan 3.000,00

La Caja Flotante Beautiful Stranger 3.000,00

Producciones Maestras ¡Estás en Babia! 1.599,50

Pandamusic Zatak Tour 20-21 3.000,00

Led Silhouette SL Wild Street, creepy crawly, errata natural 1.400,50

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

3.5 NAFARROAKO ARTE ESZENIKOAK ETA MUSIKALAK SUSTATZEKO PLANA

XEDEA

Banakako ebaluazioaren araubidean arautzea arte 
eszenikoetako eta musikaletako artisten eta enpre-
sen mugikortasuna sustatzeko laguntzak, beren 
ekoizpenak Nafarroatik kanpo kontratatzea erraz-
teko.

HELBURUA

Nafarroako artearen sektore profesionalari sosten-
gua ematea eta haien proiekzioa sustatzea Foru 
Komunitatetik kanpo. Deialdi honen xedea da Na-

farroako arte eszenikoen sektorearen sare profesio-
nala bultzatzea.

GENERO EKINTZAK ETA NEURRIAK

Diruz lagundutako proiektuko parte-hartzaileen se-
xuaren araberako banaketa eskatzen da.

AURREKONTUA

15.000,00 euro.
Esleitua: 15.000,00 euro.



KULTUR 
EKINTZA 
ZERBITZUA

3.5 NAFARROAKO ARTE ESZENIKOAK ETA MUSIKALAK SUSTATZEKO PLANA

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEAN GARRANTZIA DUTEN ETA 2021EAN ESTATUAN EMANALDIAK IZAN DITUZTEN ARTE ESZENIKO ETA MUSIKALEN 
HIRUGARREN SEKTOREKO ENTITATEENTZAKO DIRULAGUNTZAK

XEDEA

Laguntza ekonomikoak eta babes neurriak araut-
zea sostengua emateko arte eszeniko eta musika-
len arloan Nafarroako hirugarren sektore kultura-
lean aritzen diren entitate garrantzitsuen kultura 
egiturei, baita entitate horiek etenik gabe egiten 
duten jarduera eta proiektu kulturalen programa 
osoari ere.

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

Oinarrien 11.12 eta 11.13 puntuetan:

11.12. Entitateak ebaluazio txosten bat aurkeztu 
beharko du proiektua amaituta. Txosten horretan 
honako hauek adieraziko dira:
- Proiektuaren alderdiak noraino bete diren, es-



KULTUR 
EKINTZA 
ZERBITZUA

ENTITATEA PROIEKTUA ESKATUTAKO LAGUNTZA ORDAINDUTAKO 
LAGUNTZA

Nafarroako Abesbatzen Federazioa Abriendo Camino 80.000 77.091,27

Operaren Lagunen Gayarre Elkartea Lírica para todos / Denentzako lirika 80.000 80.000

Nafarroako Ganbera Opera elkartea Nafarroako Ganbera Operaren X. Denboraldia 50.590,32 50.590,32

Nafarroako Ganbera Abesbatza Encantando 20/21 80.000 80.000

Iruñeko Ganbera Abesbatza Iruñeko Ganbera Abesbatza elkartearen programazio artis-
tikoa eta 75. urteurrena 80.000 80.000

Nafarroako Musika Banden Federazioa Nafarroako Musika Banden Federazioaren jarduerak, 
2020-21 79.900 65.365,83

3.5 NAFARROAKO ARTE ESZENIKOAK ETA MUSIKALAK SUSTATZEKO PLANA

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEAN GARRANTZIA DUTEN ETA 2021EAN ESTATUAN EMANALDIAK IZAN DITUZTEN ARTE ESZENIKO ETA MUSIKALEN 
HIRUGARREN SEKTOREKO ENTITATEENTZAKO DIRULAGUNTZAK

kaerarekin batera aurkeztutako deskripzio me-
moria jasotakoarekin alderatuta. Berariaz aipa-
tuko dira proiektuko adierazleak.

- Entitatearen masa soziala (emakumezko eta 
gizonezko bazkideen kopurua), zuzendaritza 
taldea, talde artistikoa eta kudeaketa taldea 
osatzen duten pertsonen sexuen araberako ba-
naketa.

11.13. artikulua. Deialdi honen dirulaguntzaren 
xedeko jarduerek, baita horien zabalkundeak ere, 
aintzat hartu beharko dituzte Nafarroako Berdin-
tasunerako Institutuak generoaren aldetik baz-
tertzailea ez den hizkerari buruz argitaratutako 
gomendioa.

AURREKONTUA

480.000 euro. 
Esleitua: 450.490 euro.
Ordaindua: 433.047,42 euro. 



KULTUR 
EKINTZA 
ZERBITZUA

3.5 NAFARROAKO ARTE ESZENIKOAK ETA MUSIKALAK SUSTATZEKO PLANA

NAFARROAKO ARTE ESZENIKO ETA MUSIKALEN HIRUGARREN SEKTOREKO ENTITATEENTZAKO DIRULAGUNTZAK, 2021EKO JAIALDIAK, KONTZERTUAK, 
IKUSKIZUNAK ETA BESTE EKITALDI BATZUK FINANTZATZEKO

AURREKONTUA

426.000 euro.
Emandakoa: 417.894,56 euro.
Ordaindua: 336.863,60 euro.

- Entitatearen masa soziala (emakumezko eta 
gizonezko bazkideen kopurua), zuzendaritza 
taldea, talde artistikoa eta kudeaketa taldea 
osatzen duten pertsonen sexuen araberako ba-
naketa.

11.13. artikulua: Deialdi honen dirulaguntzaren 
xedeko jarduerek, baita horien zabalkundeak ere, 
aintzat hartu behar dituzte Nafarroako Berdinta-
sunerako Institutuak generoaren aldetik baztert-
zailea ez den hizkerari buruz argitaratutako go-
mendioak.

XEDEA

Arte eszeniko eta musikalen hirugarren sektoreko 
entitateentzako dirulaguntzak arautzea, jaialdiak, 
kontzertuak, ikuskizunak eta beste ekitaldi batzuk 
antola ditzaten, Nafarroaren gizarte ehunari eta 
kultura ondareari eusten laguntzeko.

HELBURUA

Kalitatezko eskaintza artistikoa, askotarikoa, 
inklusiboa, gizarte eta lurralde alderdiak kontuan 
hartzen dituena sustatzea, eta, batez ere, herrita-
rrei kultura berdintasunez irisgarri jartzen lagunt-
zen duena.

GENERO EKINTZAK ETA NEURRIAK

Oinarrien 11.12 eta 11.13 artikuluetan:

11.12. artikulua: Entitateak ebaluazio txosten bat 
aurkeztu beharko du proiektua amaituta. Txosten 
horretan honako hauek adieraziko dira:
- Proiektuaren alderdiak noraino bete diren, es-

kaerarekin batera aurkeztutako deskripzio me-
moria jasotakoarekin alderatuta. Berariaz aipa-
tuko dira proiektuko adierazleak.

https://www.igualdadnavarra.es/eu/argi-
talpenak-2

https://www.igualdadnavarra.es/es/publicaciones-2
https://www.igualdadnavarra.es/eu/argitalpenak-2
https://www.igualdadnavarra.es/eu/argitalpenak-2


KULTUR 
EKINTZA 
ZERBITZUA

3.5 NAFARROAKO ARTE ESZENIKOAK ETA MUSIKALAK SUSTATZEKO PLANA

NAFARROAKO ARTE ESZENIKO ETA MUSIKALEN HIRUGARREN SEKTOREKO ENTITATEENTZAKO DIRULAGUNTZAK, 2021EKO JAIALDIAK, KONTZERTUAK, 
IKUSKIZUNAK ETA BESTE EKITALDI BATZUK FINANTZATZEKO

A MODALITATEA

ENTITATEA PROIEKTUA EMANDAKO LAGUNTZA ORDAINDUTAKO LAGUNTZA

Garaikideak elkartea Nak Fusión 17.500,00 17.500,00

Asociación Santas Pascuas elkartea Festival Santas Pascuas 50.000,00 50.000,00

Iruña Jazz elkartea Lekaroz, artea eta inprobisazioa 22.000,00 Renuncia

Euskal Herriko Txistulari Elkartea Pirinioak txistuka 2021 jaialdia 50.000,00 21.342,08

Radio Cierzo Irrati Elkartea Soinu Estazioak 2021 48.397,00 46.248,87

Producciones Nebulosas Kultura Elkartea Atrapa2 jaialdia 32.000,00 32.000,00



KULTUR 
EKINTZA 
ZERBITZUA

3.5 NAFARROAKO ARTE ESZENIKOAK ETA MUSIKALAK SUSTATZEKO PLANA

NAFARROAKO ARTE ESZENIKO ETA MUSIKALEN HIRUGARREN SEKTOREKO ENTITATEENTZAKO DIRULAGUNTZAK, 2021EKO JAIALDIAK, KONTZERTUAK, 
IKUSKIZUNAK ETA BESTE EKITALDI BATZUK FINANTZATZEKO

B MODALITATEA

ENTITATEA PROIEKTUA EMANDAKO LAGUNTZA ORDAINDUTAKO LAGUNTZA

Diego Gómez 
Musika Elkartea Diego Gómez Organo Zikloaren XIV. edizioa 3.463,20 3.077,54

Beterri Elkartea 1521. kontzertua 2.200,00 2.200,00

Karrikaluze Elkartea EuskaldunON astea 4.335,35 4.335,35

Asociación
Nafar Ateneoa Elkartea 

Nafar Ateneoa
Nafar Ateneoaren Arte Eszeniko eta Musikalen 

proiektua/Nafar Ateneoa 2021 11.774,64 11.774,64

Artearen Lagunak 
Musika Elkartea Plektro musika guztientzat 1.763,97 1.513,19

Nafarroako Dantzarien Biltzarra “Nafardantzako ikuskizunak” 15.000,00 15.000,00

Happygospel Gospel Elkartea 15.000,00 12.320,43

Iruñeko Sinfonietta Señales de vida | Bizi seinaleak 14.190,33 12.939,71

E7.2 elkartea After Cage VII.I- La calle interior 15.000,00 14.952,33



KULTUR 
EKINTZA 
ZERBITZUA

3.5 NAFARROAKO ARTE ESZENIKOAK ETA MUSIKALAK SUSTATZEKO PLANA

NAFARROAKO ARTE ESZENIKO ETA MUSIKALEN HIRUGARREN SEKTOREKO ENTITATEENTZAKO DIRULAGUNTZAK, 2021EKO JAIALDIAK, KONTZERTUAK, 
IKUSKIZUNAK ETA BESTE EKITALDI BATZUK FINANTZATZEKO

B MODALITATEA

ENTITATEA PROIEKTUA EMANDAKO LAGUNTZA ORDAINDUTAKO LAGUNTZA

San Jose abesbatza Dantza, musika eta antzerki parte-hartzailea eta inklu-
siboa Irantzuko lurretan 14.998,20 14.998,20

Organoaren Lagunen Nafarroako Elkartea 
(ANAO) Itm!: ikonografia eta Erdi Aroko antzerkia Nafarroan 5.436,20 1.104,20

Irantzuko Lurrak elkarte turistikoa. Barranco fest 2021 IX edición 10.811,67 7.528,19

Ikerketa Erromanikoen Astrolabio Elkartea Antzerki komunitario jaialdia 11.000,00 10.004,87

El Barranco de Fitero 
Kultura Elkartea Puentes - Zubiak 15.000,00 15.000,00

Gizakia Herritar - Paris 365 Fundazioa Antzerki komunitario jaialdia 11.000,00 10.004,87

Nueva Babel elkartea Puentes - Zubiak 15.000,00 15.000,00

Ultzama 2013 Fundazioa Érase una vez III / Behin batean 15.000,00 15.000,00

Hello Modernos Barbarroja Pop Festival 2021 15.000,00 0



KULTUR 
EKINTZA 
ZERBITZUA

NAFARROAKO ANTZERKI ESKOLAREKIKO HITZARMENA 2021

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 prestatzen 
ditu, eta proiektu artistikoak sortzen eta zuzent-
zen. 

Sorkuntza prozesuak erakusten ditu.

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

GENERO IKUSPEGIA

Betebehar klausulak: Entitateak 2021ean zehar 
egindako jardueren memoria xehatua aurkeztea; 
horretan, gainerako informazioarekin batera, ho-
nako hauek adierazi beharko dira: 

- Proiektuaren alderdiak noraino bete diren, es-
kabidearekin batera aurkeztutako deskripzio 
memorian jasotakoarekin alderatuta. 

- Entitatearen masa soziala, zuzendaritza taldea, 
talde artistikoa, kudeaketa eta irakasle taldea 
eta ikasle taldea osatzen duten pertsonak se-
xuaren arabera banatuta adierazi behar dira. 

- Honako adierazle hauek: Prestakuntza ekint-
zen kopurua, ekintza horietan parte hartu du-
ten ikasleen kopurua, programatutako zikloen 
kopurua, programazioan parte hartu duten 
konpainia profesionalen kopurua, konpainia 
kopurua.

AURREKONTUA

265.000 euro.
Esleitua: 265.000 euro
Ordaindua: 265.000 euro.

WEBGUNEA

http://www.laescueladeteatro.com/

http://www.laescueladeteatro.com/
http://www.laescueladeteatro.com/


KULTUR 
EKINTZA 
ZERBITZUA

NAFARROAKO AMATEUR ANTZERKI FEDERAZIOAREKIKO HITZARMENA 

3.5 NAFARROAKO ARTE ESZENIKOAK ETA MUSIKALAK SUSTATZEKO PLANA

XEDEA

Entitateak 2021erako duen jarduera programaren 
ondoriozko funtzionamendu gastuak finantzat-
zeko dirulaguntza ematea. Talde hori funtsezkoa 
da Nafarroako udalerrietan kultura eta antzerkia 
garatzeko, duen ezarpenarengatik eta kulturara 
egiten duen hurbilketarengatik.

Jarduera:  Amateur Antzerki Erakusketa 2021. Ha-
mabi talde federatuk parte hartu zuten, eta hama-
bi antzezlan izan ziren.

GENERO EKINTZAK ETA NEURRIAK

Betebeharren artean, hauek eskatzen dira:
Entitateak 2021ean zehar egindako jardueren 
memoria xehatua aurkeztea; horretan, gainerako 
informazioarekin batera, honako hauek adierazi 
beharko dira: 
- Proiektuaren alderdiak noraino bete diren, es-

kabidearekin batera aurkeztutako deskripzio 
memorian jasotakoarekin alderatuta. 

- Entitatearen, hori osatzen duten konpainien, 
zuzendaritza taldearen eta talde artistikoaren 
masa soziala osatzen duten pertsonen sexua-
ren araberako banaketa. 

- Honako adierazle hauek: Programazioan parte 
hartzen duten konpainien kopurua, parte hart-
zen duten Nafarroako konpainien kopurua, pro-
gramatutako emanaldi/zikloen kopurua, pres-
takuntza ekintzen kopurua, tailerrak eta abar; 
ikusle kopurua, eta kopuru horren sexuaren 
araberako banaketa. 

AURREKONTUA

15.000 euro.
Egikaritua: 14.734,72 euro.



KULTUR 
EKINTZA 
ZERBITZUA

ARTE ESZENIKO ETA IKUS-ENTZUNEZKOEN PROFESIONALEN ELKARTEENDAKO DIRULAGUNTZEN DEIALDIA 2021

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. Hirugarren edizio honetan 
lau eskaera aurkeztu dira.

AURREKONTUA

50.000 euro.

ESLEITUA

ERAKUNDEA EMANDAKO LAGUNTZA

NAPAR 27.934,00€

ANAIM 10.766,00€

ESCENA NAVARRA 11.300,00€

ONDAREZAIN Ukatua

EGIKARITUA

ERAKUNDEA EMANDAKO LAGUNTZA

NAPAR
26.214,67 € (onartu-

tako aurrekontuaren % 
93,84)

ANAIM
2.396,32 € (onartutako 

aurrekontuaren % 
22,26)

ESCENA NAVARRA
11.221,49 € (onartutako 

aurrekontuaren % 
99,30)



KULTUR 
EKINTZA 
ZERBITZUA

HITZARMENA NAFARROAKO KULTURA KUDEATZAILEEN ELKARTE PROFESIONALAREKIN 2021

3.5 NAFARROAKO ARTE ESZENIKOAK ETA MUSIKALAK SUSTATZEKO PLANA

XEDEA

Hitzarmena Nafarroako kudeatzaile publikoen 
elkarteari dirulaguntza izenduna emateko, 
2021ean elkarteko profesionalen lanbide pres-
takuntza espezializatua lortzeko jarduera pro-
grama egitetik ondorioztatzen diren gastu diruz 
lagungarriak finantzatzeko. 

2021ean, aurkeztutako planak honako jarduera 
hauek jaso zituen:

• 1. EKINTZA: 2021-2025 prestakuntza ekintzen 
diagnostikoa.

• 2. EKINTZA: “Kultura kudeatzea” VII. Topaketa 
Profesionalak.

• 3. EKINTZA: Lantegia: “Kultura kudeaketa ja-
sangarria aukera gisa”.

• 4. EKINTZA: Lantegia: “Publikoak kultura 
erakundeen estrategiaren erdigunean”.

• 5. EKINTZA: 2021ean zehar kultura kudeaketan 
espezializatutako prestakuntza eta masterrak 
egiteko laguntzen deialdia.

HELBURUA

Kultura kudeatzailearen figura sustatzea Nafa-
rroako kultura ekintzaren ardatz gisa, eta Nafa-
rroako kultura kudeatzailearen profila identifi-
katzea, baita sektorea eraldatzeko testuinguru 
batean izan behar dituen gaitasun orokorrak eta 
berariazkoak ere.

Jardueren programa aurkeztutako aurrekontua-
ren arabera egiteak sortzen dituen gastu diruz 
lagungarriak finantzatzen laguntzea. Hitzarme-

na onura publikokoa da, emankorra baita Nafa-
rroako kultura kudeatzaileak prestatzea, erakun-
deak programatutako jardueren bidez. Hartzailea 
Nafarroako 2021 kultura kudeatzaileen elkarte 
profesionala da.

AURREKONTUA

30.000 euro.

WEBGUNEA

https://gestionculturana.org/EU/

https://gestionculturana.org/
https://gestionculturana.org/EU/


KULTUR 
EKINTZA 
ZERBITZUA

IRUÑEKO ORFEOIA 2021

3.5 NAFARROAKO ARTE ESZENIKOAK ETA MUSIKALAK SUSTATZEKO PLANA

XEDEA

2021erako honako gastu hauek finantzatzen la-
guntzea: bere jarduera artistikoari, hezitzaileari 
eta kontserbaziokoari dagozkienak, artxiboaren 
kontserbazio eta sustapenari dagozkionak, eta jar-
duera horiek egiteko behar diren funtzionamendu 
gastu orokorrak, aurkeztutako proiektuarekin bat. 

Hitzarmenaren helburua onura publikokoa da, 
Iruñeko Orfeoiak abesbatza musika sustatzen bai-
tu komunitate honetan, bai hedatuz, bai ahots be-
rriak prestatuz.

GENERO IKUSPEGIA

Dirulaguntza arautzen duten oinarriek hizkera 
inklusiboa erabiltzen dute.

AURREKONTUA

285.000 euro
Esleitua: 285.000 euro ordainduak.



KULTUR 
EKINTZA 
ZERBITZUA

3.5 NAFARROAKO ARTE ESZENIKOAK ETA MUSIKALAK SUSTATZEKO PLANA

HITZARMENA ANTZERKI SAREAREKIN (ARTN-NAS), ERAKUNDEAK JARDUTEKO ETA FUNTZIONATZEKO, NAFARROAKO ARTE ESZENIKOEN 2021EKO ZIRKUITUA 
ERATZEKO

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

- Nafarroako Arte Eszenikoen Zirkuitua programa 
espezifiko bat da, Nafarroako Antzokien Sarea 
elkarteak antolatzen duena, batez ere Nafa-
rroakoak diren antzerki eta dantza konpainia 
profesionalek ekoitzitako ikuskizunak eskaini zi-
tuena, konpainiek aurkezten dituzten proposa-
menetan oinarrituta, eta Nafarroako Antzoki Sa-
reko udal espazio eszenikoak dituena hartzaile. 

XEDEAK

1. Komunikazio kanalak ezartzea sektoreko era-
gileen eta RTN-NAS Elkarteari loturiko espa-
zio eszenikoen artean, publikoaren onurarako 
izanen den jarduera koordinatua ezartze al-
dera.

2. Administrazio publikoekin lankidetzan, pres-
takuntza saioak antolatzea, Estatuko eta 
Europako laguntzak eskuratzen laguntzeko, 
baita sektoreko jarduera kudeatzeko erabil-
garriak izaten ahal diren kudeaketa eta infor-
mazio sistemak eskuratzen laguntzeko ere.

Hitzarmen honen xedea Vianako Printzea Erakun-
dea - Kultura Zuzendaritza Nagusiaren eta RTN-
NASen artean lankidetza izateko baldintza tekni-
ko eta juridikoak ezartzea da, honako hauetarako 
bete behar direnak:

• RTN-NASek Vianako Printzea Erakundea - Kul-
tura Zuzendaritza Nagusiarekin adostutako ur-
teko lan plana gauzatzearen ondorioz egindako 
gastuak diruz laguntzea. Lan plan horren xedea 
arte eszenikoen sustapen eta zabalkundean in-
teres komunekoak diren proiektuak gauzatzea 
da.

• Nafarroako Antzoki Sarearen Zirkuituaren urte-
ko programa egitea diruz laguntzea.

HELBURUAK

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

- Elkartearen espazio eszeniko publikoetan arte 
eszenikoen eskaintza profesional, askotarikoa 
eta kalitatezkoa sustatzea. 

3. Estatuko beste sare batzuekin edo Estatu 
mailako beste erakunde publiko batzuekin 
lankidetzan aritzea, eta RTN-NAS elkarteko 
espazio eszenikoen parte-hartzea koordinat-
zea erakunde edo administrazio horiek anto-
latutako proiektuetan, elkartutako agertokien 
programazioa eta eskaintza kalitatez eta kan-
titatez hobetzeko.

4. Erkidegoko, Estatuko edo Europako beste 
espazio eszeniko edo agertoki batzuekiko ha-
rremanak bultzatzea, eragile horiekin lanki-
detza sustatzeko.

5. Azterketak eta proiektuak egitea, publikoa 
hobeki ezagutzeko; horri esker, prestakunt-
za sustatzen ahalko da eta publikoaren par-
te-hartzea bultzatuko da Nafarroako arte 
eszenikoen esparruan.

6. Azterketak eta proiektuak egitea, programa-
tutako jarduerak jendearentzat, aktoreentzat, 
teknikarientzat eta espazio eszenikoetako 
langileentzat segurtasun baldintza egokietan 
egiteko beharrak hautemateko eta konpont-
zeko.

7. Elkartutako espazio eszenikoen sareko lana 
sustatzea eta laguntzea zenbait alderditan, 



KULTUR 
EKINTZA 
ZERBITZUA

3.5 NAFARROAKO ARTE ESZENIKOAK ETA MUSIKALAK SUSTATZEKO PLANA

HITZARMENA ANTZERKI SAREAREKIN (ARTN-NAS), ERAKUNDEAK JARDUTEKO ETA FUNTZIONATZEKO, NAFARROAKO ARTE ESZENIKOEN 2021EKO ZIRKUITUA 
ERATZEKO

9. RTN-NAS Elkartearen espazio eszenikoetan 
programatutako ekitaldien ikusgaitasuna eta 
zabalkundea areagotzea hedabideetan eta 
sare sozialetan.

10. RTN-NAS Elkartearen espazio eszenikoen 
irudi bateratua ezagutarazteko ekintzak 
sustatzea, eta irudi horri jarduera jarraitua, 
herritarrekiko hurbiltasuna, kalitatezko pro-
gramazioa eta poltsiko guztientzako moduko 
eskaintza lotzea, beste erakusketa zentro 
batzuetatik bereizita.

11. RTN-NAS elkartearen eta elkartutako espazio 
eszenikoetako teknikarien presentzia handit-
zea Estatu mailako azoka, jaialdi, biltzar eta 
mintegietan.

12. Arte eszenikoen erakustaldietan orotariko 
ikusleak sartzeko ekintzak sustatzea.

13. Nafarroako espazio eszenikoen eta entita-
te artistikoen arteko lankidetza proiektuak 
laguntzea, egonaldi artistikoak egiteko edo 
kalitatezko nafar muntaiak martxan jartzen 
laguntzeko.

besteak beste, ikuskizunen kontratazioan, 
programazioaren berezitasunean, kostuak 
merkatzean eta gutxiengoen arte diziplinei 
laguntzean.

8. RTN-NASen espazio eszeniko guztietan pro-
gramatutako jardueretara egokitutako prezio 
publikoak ezarri eta homologatzea sustatzea.

Batzorde artistiko baten bidez, zirkuituko kata-
logoko ikuskizunak hautatu ziren. Udal agerto-
ki edo espazio eszenikoek katalogo horretatik 
aukeratzen dute programatu nahi duten ikuski-
zuna, konpainiarekin harremanetan jartzen dira, 
emanaldia noiz egin eta ikuskizunaren behar 
teknikoei nola aurre egin erabakitzen dute, eta 
emaitza sarearen bulegoari jakinarazten diote, 
prozesu osoa kudea eta gainbegira dezan.

AURREKONTUA

240.000 €.

WEBGUNEA

https://redteatrosnavarra.com/eu/zirkui-
tua/zirkuitua-aurkezpena

http://redteatrosnavarra.com/es/circuito/presentacion-circuito
https://redteatrosnavarra.com/eu/zirkuitua/zirkuitua-aurkezpena
https://redteatrosnavarra.com/eu/zirkuitua/zirkuitua-aurkezpena


KULTUR 
EKINTZA 
ZERBITZUA

HITZARMENA OBANOSKO MISTERIOA FUNDAZIOAREKIN 

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 antzezpena 
da, erlijiosoa (auto sakramental baten antzekoa).

Obanosko Misterioa berreskuratzeko, gidoi eta 
dramaturgia berri bat behar da, jatorrizko egitu-
ran oinarrituta, baita testura egokitutako musika 
berria ere, eta musikaren grabazioa, obraren esze-
nifikazioan erabili ahal izateko.

Batetik, gaur egungo hizkuntzara egokitu behar 
da, publiko berrientzako ulergarria izateko, forma-
tu trinkoagoarekin.

Eta testu bat egin behar da bertsio “esportagarri-
rako”, antzezle zerrenda laburragoarekin, obrak 
Done Jakue Bideko beste hiri batzuetara bidaiatu 
ahal izan dezan.

Musikaren zatirako, Nafarroako Orkestra Sinfoni-
koa eta Iruñeko Ganbara Abesbatza izan dira.

GENERO EKINTZAK ETA NEURRIAK

Ez dira adierazi.

AURREKONTUA

20.000 euro.
Egikaritua:20.000 euro.



KULTUR 
EKINTZA 
ZERBITZUA

www.OliteTeatroFestival.com
#TeatrOlite2021 / #AntzerkiaErriberri2021
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ERRIBERRIKO ANTZERKI JAIALDIA 2021

3.5 NAFARROAKO ARTE ESZENIKOAK ETA MUSIKALAK SUSTATZEKO PLANA

Erriberriko Antzerki Jaialdia Kultura Zuzendarit-
za 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, baita nazioarteko lanei eta diziplina be-
rriei ere, esaterako musika eta dantzari.

XEDEA

• Kalitatezko antzerkia zabaltzen laguntzea. 

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

• Nafarroako antzerki profesionalei laguntzea.

• Publiko berriak sortu eta finkatzea.

• Antzerkia bultzatzeko ekintza paraleloak an-
tolatzea, eta prestakuntza eta sorkuntza bult-
zatzea: egonaldi artistikoa, prestakuntza lante-
giak, antzerki eskolak elkartzea…

• Jaialdia kultura ekitaldi bihurtzea, beste arte 
diziplina batzuk gehituta; musika eta dantza, 
adibidez. 

EZAUGARRIAK

Zuzendaritza artistikoa: Luis F. Jiménez.

Erriberriko Antzerki Jaialdiak kalitatezko antzerkia 
zabaldu nahi du, baina beti kontuan hartuta egun-
go publikoaren gustua.  Antzerki klasikoa ardatz 
izaten jarraitzen du, baina jarrera irekia du garai-
kideagoak diren nazioarteko beste proposamen 
eszeniko batzuei dagokienez. 

Antzerki Poetikaren Zikloko talde nafarren hart-
zaile eta koproduktore dihardu, eta, aldi berean, 
Nafarroan sortzea eta ikertzea bultzatzen du, la-
borategi egonaldi baten bidez. 
Aurten, zuzendari gonbidatua Juan Carlos Rubio 
da, Jaialdian La Isla lanaren zuzendari izateaga-
tik dagoena. Dramaturgia lantegi bat ere eskaini 
zuen, “De la realidad a la ficción” izenburuarekin. 
Prentsa espezializatuarekin topaketa izan zuen. 

Askotariko antzerki programazioari, zeina zenbait 
agertokitan garatzen baita (La Cava, Erriberriko 
Kultura Etxea, Tafalla Kulturgunea eta Beireko 



KULTUR 
EKINTZA 
ZERBITZUA

ERRIBERRIKO ANTZERKI JAIALDIA 2021

Ezpeleta Jauregia), beste diziplina batzuk gehit-
zen zaizkio, hala nola musika eta dantza. 

22. Edizioa, 2021eko uztailaren 16tik abuztuaren 
1era.

La Cava: ohiko edukiera 392 lagun da; aurten, 
berriz, 236 izan dira, edukieraren % 60a, CO-
VID-19aren ondorioz.

Inplikaturiko entitateak:
- Erriberriko, Tafallako eta Beireko Udala.
- Nafarroako arte eszenikoetako sektore profesio-

nala,
- Erriberriko kultura kolektiboak (haien par-

te-hartzea aurreikusita zegoen inaugurazio eki-
taldiko Mielotxin ikuskizunerako, baina bertan 
behera geratu zen kolektibo horien parte hart-
zea).

GENERO, GAZTERIA ETA LGTBI ARLOETAKO 
NEURRIAK

• Gazte txartela dutenendako prezio bereziak.
• Prestakuntza lantegiak aktore gazteekin.
• Ikusteko eta entzuteko desgaitasuna dutenen-

dako antzerkia.

3.5 NAFARROAKO ARTE ESZENIKOAK ETA MUSIKALAK SUSTATZEKO PLANA



KULTUR 
EKINTZA 
ZERBITZUA

ERRIBERRIKO ANTZERKI JAIALDIA 2021

AURREKONTUA

- Egikaritua: 424.197,38 euro.
- Programazioa: 144.871,66 euro.
- Baluarte ekoizpena: 203.581,07 euro.
- Beste ekoizpen gastu batzuk: 31.968,87 euro.
- Diseinua, komunikazioa eta publizitatea: 

43.775,78 euro.

Aurten nafar parte-hartzeak gora egin zuen, Jaial-
dia osatu zuten 36 emanaldietatik 18 nafarrak izan 
baitziren.

2021eko edizio honetan, COVID-19a zela-eta, 
antzezpenetarako espazioak mugatu egin ziren, 
aurreko edizioan gertatu zen bezalaxe. Ikuskizun 

gehienak La Cava agertoki nagusian egin ziren. 
Jaialdiaren zati txiki bat baino ez zen egin Erri-
berriko eta Tafallako kultura etxeetan eta Beireko 
Ezpeleta Jauregian.

San Frantziskoko Eskoletan (Erriberriko Udalak 
lagatako lokala) egonaldi artistikoa egin zen eta, 
behin amaitutakoan, Santa Mariako arkupean 
erakusketa publikoa egin zen.

Segurtasun protokoloei dagokienez, aurreko ur-
tean ezarritakoarekin jarraitu zen, hots, laneko 
segurtasunari eta ikusleei loturiko ohiko protoko-
loak, eta COVID-19aren aurkako protokolo espezi-
fikoa.

Azken horri lotuta, zenbait neurri hartu ziren gai-
nazalak, eserlekuak, kamerinoak eta langile tek-
nikoek zein ikusleek erabiltzen dituzten gainerako 
tokiak desinfektatzeko. 

WEBGUNEA

3.5 NAFARROAKO ARTE ESZENIKOAK ETA MUSIKALAK SUSTATZEKO PLANA

www.festivalteatroolite.es/eu

https://www.festivalteatroolite.es/
www.festivalteatroolite.es/eu
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52ª Semana de Música 
Antigua de Estella
4-11 septiembre 2021

Estrellas en el Camino

Lizarrako Antzinako 
Musikaren 52. Astea
2021eko irailaren 4tik 11ra

Izarrak bidean

www.smade.es
www.culturanavarra.es

LIZARRAKO ANTZINAKO MUSIKAREN 52. ASTEA (LAMA) 2021

- Irailak 4/17:00. Kalean. Lizarrako kanpaiak. Iru-
ñeko Katedraleko kanpai-jotzaileak. 

3.5 NAFARROAKO ARTE ESZENIKOAK ETA MUSIKALAK SUSTATZEKO PLANA

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 kale-
ko jarduerak biltzen dituena.

Zuzendaritza artistikoa: Raquel Andueza Soto.

2021eko irailaren 4tik 11ra bitartean egin zen.

2014an Artxibo Irekiaren bilduma handitu egin 
zen, 71 ale gehitu baitziren; 975 dokumentu ditu 
gaur egun. 

Programazioa:

- Martxoak 21/12:30. San Migel eliza (Lizarra). 
Forma Antiqua. “Farandula kastizoa”. Ohiko 
datetatik kanpo egin zen kontzertua, Antzinako 
Musikaren Europako Eguna izateagatik.
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LIZARRAKO ANTZINAKO MUSIKAREN 52. ASTEA (LAMA) 2021

3.5 NAFARROAKO ARTE ESZENIKOAK ETA MUSIKALAK SUSTATZEKO PLANA

 - 4 sept./ 19:00 h. Iglesia de san Miguel (Este-
lla-Lizarra). Maite Beaumont & Al Ayre Espa-
ñol. “Afectos Amantes”.

 

- Irailak 5/11:30, 12:30, 13:30. San Migel Ermita 
(Villatuerta). El Parnasillo. Bidean. “Solo, con-
tinuo, obbligato”.

- Irailak 5/11:30, 12:30, 13:30. Hilobi Santuaren eli-
za (Lizarra). Ensemble Alletamento. Bidean. “El 
triunfo del diálogo”. 

- Irailak 5/12:30, 13:30. Iratxeko monasterioa (Aie-
gi). Anacronía. Bidean. “Clásico continuo. La so-
ciedad Bach Abel”. 

- Irailak 5/19:00. San Migel eliza (Lizarra). Arte-
factum. “Músicas para un rey”.

- Irailak 6/12:00. Merced auzoa (Lizarra). Artefac-
tum. Musika aste soziala.

- Irailak 6/19:00. San Migel eliza (Lizarra). Mª 
Cristina Kiehr eta Ariel Abramovich. “Imagina-
rio: de un libro de música de Vihuela”. 
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3.5 NAFARROAKO ARTE ESZENIKOAK ETA MUSIKALAK SUSTATZEKO PLANA

-  Irailak 7/11:30. Julian Romano musika eskola (Li-
zarra). Smade belaunaldia. 1. Erakustaldia.

- Irailak 7/19:00. San Migel eliza (Lizarra). Opera 
Omnia. “Sarao”.

-  Irailak 8/11:30. Julian Romano musika eskola 
(Lizarra). Smade belaunaldia. 2. Erakustaldia.

-  Irailak 8/21:00. Eunateko Andre Mariaren eliza 
(Muruzabal). José Hernández Pastor. “En alas 
del espíritu”. 

- Irailak 8/22:00. Eunateko Andre Mariaren eliza 
(Muruzabal). Javier Armentia, Joaquín Sevilla, 

Edurne Aizpún. Zerua behatzea. Harpaz girotu-
tako solasaldia.

-  Irailak 9/12:00. Lizarrako Argia egoitza zentroa. 
José Hernández Pastor. Musika aste soziala.

-  Irailak 9/19:00. San Migel eliza (Lizarra). Sma-
de belaunaldia. Azken erakustaldia.

- Irailak 10/17:00. Santa Klara eliza (Lizarra). En-
rike Solinís. “Ars Lachrimae”.  
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3.5 NAFARROAKO ARTE ESZENIKOAK ETA MUSIKALAK SUSTATZEKO PLANA

-  Irailak 10/19:00. San Migel eliza (Lizarra).  Con-
ductus Ensemble. “J.S.Bach: Missas Brevis I”.  

- Irailak 11/17:00. San Migel eliza (Lizarra).  La Re-
galada. “Al son de los clarines y timbales”.  

-  Irailak 11/19:00. Los Llanos kulturgunearen lora-
tegiak, San Migel eliza (Lizarra). Orquesta Sin-
fónica de Navarra. “La fiesta galante”.

LAGUNTZA ERABILTZAILE GAZTEEI

Prezio bereziak gazte txartelarekin.

2021ean, programazioan “#SMADEbelaunaldia” 
izeneko atala jaso da. Horren helburu nagusietako 

bat gazteen talentua babestea eta plataforma bat 
eskaintzea da, mundu profesionalean lehen urrat-
sak egiten dituzten taldeek sektorearekin harre-
mana izan dezaten, antzinako musikaren errefe-
rentziazko jaialdietako batean. 

Halaber, 2021eko programazioan, Done Jakue bi-
deko ekintzen esparruan, “Bidean” izeneko atala 
jaso zen. Horretan, pertsona gaztez osatutako tal-
de sortu berriek beren talentua erakutsi ahal izan 
zuten ingurune profesionalizatu batean.

GENERO IKUSPEGIA

Genero ikuspegia programatutako edukian. 

Programazioan emakume interpretatzaileak sartu 
dira. Ez da bestelako ekintzarik izan gai horri da-
gokionez. 

Komunikazioan hizkera inklusiboa erabili da.

Datuak sexuaren arabera.
- Interpretatzaileak: 10 emakume. Bi talde han-

dienetan (Conductus Ensemble eta OSN) ere 
emakumeen parte-hartzea nabarmena izan 
zen.

- Ez da jaso entzuleen daturik sexuaren arabera 
banaturik.
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neurriak aplikatzeko baliabideak (aireztapena, 
eserlekuen garbiketa, entzuleen kontrola trazabi-
litatea eta higiene neurriak betetzeko, eserlekuen 
arteko tartea, entzuleen kokapena segurtasun tar-
tea gordez eta abar). 

AURREKONTUA

110.000 euro. 
Egikaritua: 109.619,92 euro.

BERTARATUTAKOAK

1.611.

3.5 NAFARROAKO ARTE ESZENIKOAK ETA MUSIKALAK SUSTATZEKO PLANA

BESTE IRISGARRITASUN EKINTZA BATZUK

Programazioan, adinekoentzako kontzertu bat 
antolatu zen Lizarrako Argia egoitzan, eta beste 
bat kalean, nagusiki ijitoen komunitateko pertso-
nak bizi diren Merced auzoan.

COVID-19A

2021eko Musika Astea pandemia egoeran era-
man zen aurrera eta, beraz, SARS-CoV-2 birusa 
hedatzea galarazteko neurriak aplikatu behar zi-
renez, edukiera % 50era murriztu da (Nafarroako 
Orkestra Sinfonikoak itxieran eman zuen kontzer-
tua izan ezik, gainerakoak formatu txikikoak izan 
ziren), hiruzulokako kokapenarekin eta metro eta 
erdiko tartea utzita. 

COVID-19aren aurkako neurriak ezarri arren, pro-
gramazioan aniztasuna eskaini zen, adinari, se-
xuari eta parte hartu zuten interpretatzaileei da-
gokienez.

Kontzertu guztiak egiteko enpresa baten laguntza 
izan da (Global Servicios Culturales), eta horiek es-
kaini dituzte langileak eta COVID-19aren aurkako 

https://www.smade.es/eu

WEBGUNEA

http://www.smade.es
https://www.smade.es/eu
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ORGANORAKO MUSIKA NAFARROAN XXXVII. ZIKLOA

Programazioa:

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

- Irailak 17 19:00 - Raúl del Toro. San Pedro eliza, 
Mañeru.

- Irailak 18 19:00 – Alize Mendizábal. Andre Ma-
ria Kolegiata, Orreaga. 

3.5 NAFARROAKO ARTE ESZENIKOAK ETA MUSIKALAK SUSTATZEKO PLANA

XEDEA

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

EZAUGARRIAK

2021eko irailaren 17tik urriaren 29ra egin zen. 

Egoitzak:
- Iruñean: Aita Domingotarren eliza eta San Ni-

kolas parrokia.

- Nafarroako beste herri batzuk: Mañeru, Orrea-
gako Andre Mariaren Kolegiata, Bera, Alesbes, 
Los Arcos, Lizarra, Leireko monasterioa, Otsa-
gabia eta Tafalla.

Zikloko zuzendari artistikoa José Luis Echechipía 
París organista izan da.

Publikoari musikaz gozatzeko aukera eman dio, 
baita tresna berezi horien ezagutzan sakontzekoa 
ere, zortzi kontzerturen bidez; haietako hirutan, 
jarduera osagarria izan da: hiru solasaldi eta hit-
zaldi ilustratu bat.

- Irailak 25 18:30 – Ignacio Arakistáin, Xabier 
Barriola. San Esteban eliza, Bera.

- Urriak 1 19:00 – J.L. Echechipía, Yolanda 
Arrondo, Ana Mínguez eta Inma Calahorra. 
Karmengo Amaren parrokia, Alesbes.

- Urriak 8 18:00 - Mar Vaqué. Aita Domingota-
rren eliza, Iruña.
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ORGANORAKO MUSIKA NAFARROAN XXXVII. ZIKLOA

hizlariak, guztira izan diren hamaika emanalditan. 
Ez da bestelako ekintzarik izan gai horri dagokionez. 

Komunikazioan hizkera inklusiboa erabili da.

Datuak sexuaren arabera:
- Ez da jaso entzuleen daturik sexuaren arabera 

banaturik. 
- Interpretatzaileak: 5 emakumezko eta 10 gizo-

nezko.

COVID-19A

2021eko zikloa garatu zen pandemia egoeraren 
ondorioz, SARS-CoV-2 birusaren hedapena sai-
hesteko neurriak aplikatuz, aurtengo zikloan % 
50era murriztu dira edukierak, eta bakarlari at-
zerritarren partaidetza txikia izan da (guztiak Es-
painian bizi dira, Mar Vaqué organo-jotzailea izan 
ezik, Alemanian bizi baita). 

COVID-19aren aurkako neurriak ezarri arren, pro-
gramazioan aniztasuna eskaini zen, adinaren, se-
xuaren eta parte hartu zuten interpretatzaileen al-
detik, eta zikloan barna entzundako musika estilo 
eta periodoen aldetik ere bai.

3.5 NAFARROAKO ARTE ESZENIKOAK ETA MUSIKALAK SUSTATZEKO PLANA

- Urriak 9 18:00 -  Rubén Pérez Iracheta, Lucía 
Mena. Andre Maria eliza, Los Arcos.

- Urriak 12 18:00 - Iosu Larumbe, Untzalak Gai-
teroak. San Migel eliza, Lizarra.

- Urriak 16 17:30 – Roberto Fresco. Leireko mo-
nasterioa.

- Urriak 17 17:30 – J.L. Echechipía. San Joan eli-
za, Otsagabia.

- Urriak 23 17:30 – Iñigo de Peque, Berta More-
no. Andre Maria eliza, Tafalla.

- Urriak 29 18.00 – J.M. Pedrero. Iruñeko San Ni-
kolas eliza

LAGUNTZA IKUSLE GAZTEEI

Interpretatzaile gaztea: Mar Vaqué, Alize Men-
dizábal, Ignacio Arakistáin, Ana Mínguez, Lucía 
Mena.

GENERO IKUSPEGIA

Programazioan zazpi emakumek parte hartu dute. 
Horietatik, bost interpretatzaileak izan dira eta bi, 

Kontzertu guztien gauzapenean enpresa baten 
laguntza izan da (Goraki, aurrekontuaren arabe-
ra kontratatua, zenbait enpresari irekita), eta ho-
riek eskaini dituzte langileak eta COVID-19aren 
aurkako neurriak aplikatzeko baliabideak (airez-
tapena, eserlekuen garbiketa, entzuleen kontro-
la trazabilitatea eta higiene neurriak betetzeko, 
eserlekuen arteko tartea, entzuleen kokapena se-
gurtasun tartea gordez, etab.). 

COVID-19aren aurkako neurri gisa, eta organoaren 
musika entzule gehiagorengana helarazteko as-
moz, bi kontzertu –Mar Vaqué eta Iñigo de Peque– 
Nafarroa Telebistaren bidez eman ziren, kontzer-
tuen ondoren.

AURREKONTUA

65.000 €.
Aurrekontu egikaritua: 51.841,53€.

BERTARATUTAKOAK

817.

https://www.culturanavarra.es/eu/2020-edizioa-1

https://www.culturanavarra.es/es/edicion-2021-1
https://www.culturanavarra.es/eu/2020-edizioa-1
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DNA. NAFARROAKO DANTZA GARAIKIDEA 2021

DNA programa artistiko bat da, Vianako Printzea 
Erakundea - Kultura Zuzendaritza Nagusiak Ba-
luarte Fundazioarekin batera antolatua, eta dant-

3.5 NAFARROAKO ARTE ESZENIKOAK ETA MUSIKALAK SUSTATZEKO PLANA

za garaikidea eta mugimenduaren arteak sustat-
zea helburu duena.

2021eko edizioak bi zutabe nagusi ditu:

• Sormen eta ikerkuntzarako lau egonaldi artisti-
koz osatutako programa (interesa erakusten du-
ten Nafarroako Antzokien Sareko espazioetan). 
Egonaldi horiei gehituko zaizkie herri bakoitze-
ko ikus-entzuleekiko bitartekaritza jarduerak 
eta egonaldiaren emaitzen azken erakustaldi 
bat.

• DNA 2020ko egonaldietatik sortutako lanak 
estreinatu eta erakustea. DNA 2020 egonaldie-
tatik sortutako obrak estreinatu aurretik, berri-
kuntza gisa, ekoizpen egonaldi bat eginen da, 
astebetekoa, aurreko DNA edizioaren obrak es-
treinatuko diren egoitza berean garatuko dena.

• Orobat, mugaz haraindiko Atalak dantza proie-
ktuan sortutako esperientziak partekatuko dira. 
Proiektu horretan, Kultura Zuzendaritza Na-
gusiak, Baluarte fundazioaren bidez, dantza 
garaikidea sustatzen du Nafarroa, Euskadi eta 
Akitania Berria euroeskualdean. 

Danza Contemporánea 
de Navarra 

festivaldna.comNafarroako 
Dantza Garaikidea

DNA – 2021

Cultura segura

DP XXXXXXXX

Kultura segurua da
Respira cultura
Kultura arnastu

HELBURUAK

Nafarroako dantzaren eta mugimendu arteen sek-
tore profesionala laguntzea ikerkuntza, sorkuntza 
eta erakusteko prozesuetan.

Sektorea trinkotzea eta lurraldearekiko duen ha-
rremana sustatzea.

Publiko berriak sortzea bitartekaritza ekintzen bi-
tartez.

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

EZAUGARRIAK

Sortzeko eta/edo ikertzeko lau egonaldi deitu zi-
ren Nafarroako edo Nafarroarekin lotutako dant-
zaren arloko profesionalentzat, izan pertsona fisi-
koak, izan pertsona juridikoak. 

Egonaldiek lau asteko iraupena zuten, ondoz 
ondokoak izan beharrik gabe, eta ordutegi nahi-
koarekin (lanaldi baten baliokidea). 
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DNA. NAFARROAKO DANTZA GARAIKIDEA 2021

Egonaldiek 6.000 edo 8.000 euroko (gehi BEZa) 
zuzkidura ekonomikoa izan zuten, horiek gauzat-
zeko esleitutako kultura ekipamenduaren kokape-
naren arabera. Hau da, kultura bere adierazpen 
guztietan lurralde osoan ekitatiboki banatzearen 
aldeko bereizketa positiboa ezartzeko asmoz, 3. 
LAParen (10.3 eta 10.4 azpieremuak) administra-
zio eremutik at eginen diren egonaldiek 8.000 eu-
roko (gehi BEZa) zuzkidura izanen dute; azpiere-
mu horietan egiten direnek, berriz, 6.000 euroko 
zuzkidura (gehi BEZa). 

13 proiektu aurkeztu ziren, eta honako hauek 
aukeratu ziren:

3.5 NAFARROAKO ARTE ESZENIKOAK ETA MUSIKALAK SUSTATZEKO PLANA

Aukeratutako proiektuek publikoekiko bitarteka-
ritza ekintzak egin behar zituzten lurraldean, eta 
egonaldian zehar egindako lanaren amaierako 
aurkezpena ere egin behar zuten.

Erakustaldietan parte hartu zuten sorkuntza lanak 
honako hauek izan ziren:

- Andrea Irurzun. “Na-hasiak”: apirilak 16 Tafallan 
eta apirilak 17 Zangozan.

- Estitxu Arroyo. “Haragiaren memoria”: apirilak 
30 Ribaforadan eta maiatzak 9 Berriozarren. 

- Inés Aubert. “Denboran”: maiatzak 14 Antsoai-
nen eta maiatzak 15 Atarrabian.

KONPAINIA PROIEKTUA EGOITZA

Ghislaine M. Verano. Gorputzaren soinuak. Ribaforada

Led Silhouette SL Txakurrak Altsasu

Qabalum Arintasuna Tafalla

Zuk Dance Yerma Zizur Nagusia

Pioneras – 
Sayoa Belarra-
Xián Martínez

14 noviembre
Teatro de Ansoain

Azaroaren 14a 
Antsoaingo Antzokia

20:00h
6 €

DNA – 2021
festivaldna.com

Danza Contemporánea 
de Navarra

Nafarroako 
Dantza Garaikidea

Cultura segura
Kultura segurua da

Respira cultura
Kultura arnastu

- Sayoa Belarra eta Xian Martínez. “Aitzindariak”: 
apirilak 30 Noainen eta maiatzak 2 Agoitzen.
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Mugaz gaindiko Atalak proiektuak, DNA 2021en 
barruan, Nafarroan aurkeztu zuen Itxaso A. Ca-
noren esperimentazio laborategiaren emaitza, 
“Groove”; Nikola/ YOUth, bere Nazioarteko Sor-
kuntza Koreografikoaren Zentrotik ateratako 
ekoizpen koreografikoa (bi lanez osatua); eta Eva 
Guerrero dantzariak Lizarrako Los Llanos Kultur-
gunean egindako egonaldia.

Programak lantalde bat izan zuen, honako hauek 
osatutakoa: 
- VPE-Kultura Zuzendaritza Nagusiaren Kultur 

Ekintza Zerbitzuaren Programa Artistiko eta 
Hedapenaren Ataleko langileak.

- 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.

- Komunikazioan eta sare sozialetan adituak di-
ren pertsonen talde bat.

Programa bateratze saio batekin itxi zen, eta ber-
tan programa osatu zuten eragile guztiek parte 
hartu zuten (artistak, programatzaileak, egoitzen 
ordezkariek, Vianako Printzea Erakundea - Kultu-
ra Zuzendaritza Nagusia,…) eta sektoreari lotu-
tako beste profesional batzuk.
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GAZTERIA ETA GENERO NEURRIAK

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

COVID-19A

Egonaldi eta erakustaldien egokitzapena
- “Konpromiso gutunak” bidali zitzaizkien ego-

naldiak edo erakustaldiak hartu behar zituzten 
herrietako alkateei. Gutun horietan zehazten 
zen konpromisoa hartu behar zela higiene eta 
prebentzio neurri orokorrak betetzeko. Gutun 
horretan, halaber, zehazten zen konpainiek ere 
bete behar zituztela neurri guztiak.

- Kultura Zuzendaritza Nagusiak artistekin sina-
tutako kontratuetan, eranskin batean zehazten 
da artistak behartuta daudela Espainian jardue-
ra eszenikoa eta musikala berriro hasteko jar-
dunbide egokien Gidaren gomendioak betetzera 
(COVID-19ak eragindako osasun krisiari aurre 
egiteko neurriak eta gomendioak). INAEMek ar-
gitaratu zituen.

- Egonaldiek kontuan hartu behar izan zituzten 
herriaren egoera eta kultura kudeatzaileek bi-

tartekaritzarako eta azken erakustaldirako egin 
zizkieten iradokizunak. 

- Egonaldien azken emaitzen emanaldiak eta 
erakustaldiak edukiera murriztuta egin behar 
izan ziren, eta espazio eszenikoetan osasun neu-
rriak betez.

Aurrekontuen gaineko ondorioak
- DNA 2020 Programaren aurrekontuan ez da ja-

sotzen pandemiaren prebentziorako edo higiene 
neurriak hartzeko gastu sailik.

AURREKONTUA

78.000 euro (Vianako Printzea Erakundea - Kultu-
ra Zuzendaritza Nagusia)+ 21.290 euro (Baluarte)
Guztira: 99.290 euro.
Egikaritua: 72.680,50 euro (Vianako Printzea 
Erakundea - Kultura Zuzendaritza Nagusia) + 
21.290 euro (Baluarte).
Egikaritua, guztira: 93.970,50 euro.

WEBGUNEA

 http://festivaldna.com/eu

http://festivaldna.com
http://festivaldna.com/eu


KULTUR 
EKINTZA 
ZERBITZUA

LA FAKTORIA CHOREOGRAPHIC CENTER-EKIKO HITZARMENA 2021

XEDEA

Vianako Printzea Erakundea - Kultura Zuzenda-
ritza Nagusiaren eta “Delta Arte y Movimiento SL” 
enpresaren arteko hitzarmen honen xedea Fakto-
ria Choreographic Center Programa mantentzeko 
gastuetan laguntzea da. Proiektu hori La Faktoria 
deritzon titulartasun pribatuko ekipamenduan 
egiten da.

Hitzarmen honek onura publikoko xedea du; izan 
ere, foru komunitateko dantza garaikidean pres-
takuntza, sorkuntza eta ikerketa hobetzen lagunt-
zen du. Hori guztia Nafarroa dantza garaikidearen 
nazioarteko panoraman kokatzen duten tokiko, 
estatuko eta nazioarteko koreografoekin egindako 
prestakuntza ekintzen eta sorkuntza eta ikerketa 
egonaldien programaren bidez.

EZAUGARRIAK

Delta Arte y Movimiento SL Entitate juridikoa La 
Faktoria Choreographic Center proiektuaren titu-
larra da. Programa hori prestakuntza, sorkuntza 
eta ikerketa koreografikokoa da –egonaldien pro-
grama baten bidez–, ardatz nagusitzat dantza ga-
raikidea hartuta, bere aldaera guztietan.

Proiektua hazkunde artistikorako plataforma bat 
da, prestakuntzaren eta lan arloaren arteko lotura 
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bat, toki mailan presentzia eta nazioarteko boka-
zioa duen lanbide sektoreari zuzendutako lagunt-
za bat.

Programak honako bloke nagusi hauek ditu:

1) LANBIDE HEZIKETA

La Faktoria Choreographic Center proiektuak 
prestakuntza intentsiboko nazioarteko progra-
ma eskaintzen du, dantza garaikidean errefe-

rentziazkoak diren profesionalekin. Programak 
urtebeteko iraupena du, ikasturte bakoitzean 
irailetik ekainera luzatzen dena.  

2) EGONALDIEN PROGRAMA
LUR EGONALDIAK: TOKIKO ARTISTAK

Dantza garaikidearen eta arte bizien inguruan 
proiektuak garatzen ari diren tokiko artista eta 
taldeei (nafarrak edo Nafarroan bizi direnak) 
zuzendutako koreografia proposamenak sortu 
eta ikertzeko egonaldia.

Nafarroako Gobernuaren ustez, programa hau 
kulturaren arloko programa berritzailea da, 
Nafarroako dantzariek osatzen eta gidatzen 
dutena, dantzaren munduari ekarpen bereiz-
garria egiten diona eta Nafarroako dantza na-
zioarteko panoraman jartzen duena.

AURREKONTUA

Zenbatekoa: 50.000 euro.
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BALUARTE FUNDAZIOAREKIKO PROGRAMA KONTRATUA 2021

XEDEA

Baluarte Auditoriumaren denboraldi nagusiak 
sortzea, jakinaraztea eta kudeatzea: Baluarte au-
ditoriumeko areto nagusiak duen formatu handi 
horretara bideraturiko udaberriko (otsaila-maiat-
za) eta udazkeneko (urria-urtarrila) denboraldie-
tako ikuskizun eta artistak hautatzea, SGAEk jaso-
ta dituen bost diziplina eszenikoetan: 
- Lirika.
- Musika klasikoa.
- Herri musika edo musika anplifikatua.
- Antzerkia.
- Dantza.

Sortzea, jakinaraztea eta kudeatzea bai Nafa-
rroako Orkestra Sinfonikoaren denboraldi na-
gusiak, bai orkestra sinfoniko batek denboraldi 
artistikoan duen berezko jardueraren ondoriozko 
funtzionamendu gastuak:
- Orkestrako zuzendaritza artistikoa kontratat-

zea; auditoriumeko areto nagusiak duen for-
matu handi horretara bideraturiko udaberriko 
(otsaila-maiatza).

- Udazkeneko (urria-urtarrila) denboraldietarako 
orkestrak hautaturiko programak berrestea; eta 
Nafarroako Orkestra Sinfonikoko langile artis-
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tiko eta administratiboak kontratatzea eta ku-
deatzea.

Kultura edukia osatzeko formatu txikiko beste zi-
klo batzuk eta/edo dibulgazio ekintzak sortzea, 
jakinaraztea eta kudeatzea Baluarte Auditoriume-
ko guneetan (Ganbera Aretoa).

HELBURUA

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

GENERO NEURRIAK

Ez dira adierazi.

GAZTEEI LAGUNTZEKO NEURRIAK

Gazteentzako neurriak: 30 urtetik beherakoen 
programa, gazteendako % 70eko deskontua du-
ten sarrerak.

AURREKONTUA

5.296.667 euro.

WEBUNEA

NOS
http://www.orquestadenavarra.es/eu/

BALUARTE
https://www.baluarte.com/eus/hasiera

http://www.orquestadenavarra.es/
http://www.baluarte.com/
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PROGRAMA KONTRATUA BALUARTE FUNDAZIOAREKIN ELKARLANEAN ARITZEKO VIANAKO PRINTZEA ERAKUNDEA - KULTURA ZUZENDARITZA NAGUSIAREN 
JARDUERETAN 2021

XEDEA

Lankidetzan aritzea Vianako Printzea Erakundea - 
Kultura Zuzendaritza Nagusiak antolatutako pro-
grama artistiko hauetan:
• DNA, Nafarroako Dantza Garaikidearen Jaialdia. 
• Erriberriko XXII. Antzerki Jaialdia (uztailaren 

16tik abuztuaren 1era arte).
• Lizarrako Antzinako Musikaren 52. Astea (irai-

laren 4tik 11ra).
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HELBURUA

Batez ere jarduerak egiten diren espazioetan (Erri-
berriko gaztelua, Tafalla, Beire, Lizarrako elizak, 
Villatuerta, Iratxeko Monasterioa eta beste es-
pazio eszeniko batzuk) garatu beharreko kultura 
jarduerak ekoiztea, egoera tekniko onenean egin 
daitezen.

GAZTERIA ETA GENERO NEURRIAK

Gazteentzako neurriak: 30 urtetik beherakoen 
programa, gazteendako % 70eko deskontua du-
ten sarrerak.

GENERO EKINTZAK ETA NEURRIAK

Ez dira adierazi.

AURREKONTUA

232.000 euro.

DNA JAIALDIAREN WEBGUNEA
http://festivaldna.com/eu/

ERRIBERRIKO JAIALDIAREN WEBGUNEA
https://www.festivalteatroolite.es/eu/

ANTZINAKO MUSIKA ASTEAREN WEBGUNEA
https://www.smade.es/eu/

http://festivaldna.com/
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4.393 pertsona bertaratu ziren. Hirugarren eta 
laugarren hiruhilekoetan jarduera jarraituagoa 
izatea lortu da (3 eta 7 ikuskizun kultural, hurrenez 
hurren), eta bertaratutako pertsonen kopuruak 
10.691 eta 20.955 izatera iritsi dira horietan.

Laburbilduz, honako bertaratze kopuru hauek 
izan dira, hiruhilekoaren arabera:

PROGRAMA KONTRATUA, NAFARROA ARENAREN 2021EKO PROGRAMAZIOA EGITEKO

HELBURUAK

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

NICDO entitateak, modu eklektikoan, berak ku-
deatutako beste espazio eszeniko batzuekiko osa-
garritasuna bilatu du, eta zenbait ekitaldi Iruñera 
erakartzea, ikusleak erakartzeko erradioa Nafa-
rroako Foru Komunitatetik kanpora ere zabaltzeko 
gai direnak, azpiegiturak eragiten duen inpaktu 
ekonomikoa ere horrela estimulatuz. 

EZAUGARRIAK

Programazio irizpideek beti izan dute xede Nafa-
rroa ekitaldi handien Estatuko egutegian kokat-
zea, bai kulturan eta bai kirolean, eta lehentasuna 
eman zaie Nafarroari ikuspena eta itzulera eko-
nomiko handiena ematen ahal dioten ekitaldiei. 
2021. urtean zehar, COVID-19aren pandemiak 
eragindako baldintzak gorabehera, nazioarteko 
orotariko 13 kultura ekitaldi egin dira. Eta, beste 
behin ere, bertan behera utzi eta atzeratu egin 
behar izan dira nazioarteko zenbait proiektu, mu-
gikortasunari eta edukierei loturiko murrizketak 
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zirela-eta, ezin izan direnak egin.

COVID-19az aurreko eta ondorengo egoerak alde-
ratzen baditugu, alde handiak hautematen ditugu, 
batez ere, azpiegitura honek duen malgutasunari 
eta egokitzeko gaitasunari esker. Urteko lehen eta 
bigarren hiruhilekoan ikuskizun gutxi egin zen (1 
eta 2, hurrenez hurren), eta sei hilabete horietan 

NAFARROA ARENAN IZANDAKO IKUSLEAK (HIRUHILEKOKA) 

1 HH: 1.099
2 HH: 3.294
3 HH: 10.691
4 HH: 20.955
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SUSTAPEN EKINTZA NAGUSIAK

2021ean zehar, Nafarroa Arena ezagutarazteko 
kanpoko azoketara joateko ekimenak murriztu 
egin dira, data ugari bertan behera geratu zire-
lako. Dena den, Nafarroa Arenako taldea Bilbao 
International Music Experience (BIME) ekitaldian 
egon zen, Nafarroako Gobernuaren Turismo eta 
Kultura zuzendaritza nagusien eskutik.

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

GENERO IKUSPEGIA

Entitateak generoari buruzko atal zehatz bat 
erantsi beharko dio hitzarmenaren betearazpen 
memoriari, helburu izanen duena ezagutzea zein 
den Nafarroako kultura sektorearen errealitatea 
genero ikuspegitik. Honako alderdi hau jaso be-
harko du:

PROGRAMA KONTRATUA, NAFARROA ARENAREN 2021EKO PROGRAMAZIOA EGITEKO

ESPARRUA COVID-19-AREN MURRIZKETETA-
RA MOLDATZEA

2020. urtearen erdialdean, edukieretako murri-
zketen ondorioz, Nafarroa Arenan pista modali-
tate berri bat sortu zen, Kafe-kontzertu formatura 
moldatuz.

Edukiera osoa 1.200 entzuletara mugatu zen, eta 
mahai eta aulki altuak jarri ziren 
entzuleak pistan kokatzeko.

Kafe-kontzertuaren formatuak pista zentrala 
modu errazagoan erabiltzeko aukera eman du, 
izan ere, edukiera murriztuta, mahaiak eta aulkiak 
pistan jartzeko aukera ikusita, beste sustatzaile 
batzuek ere ikuskizunak ekartzea errazago ikusi 
dute. 

Hala, ekitaldi kultural mota desberdinak izan ahal 
izan genituen:
- Martxoan hip-hop kontzertu bat egin zen, Lá-

grimas de Sangre, eta, horretan, kafe-kontzer-
tuaren formatuak oso ongi funtzionatu zuen.

- Apirilean, Mayumanák bi saio aurkeztu zituen, 
eta sarrera guztiak agortu ziren.

- Maiatzean, Mónica Naranjok bere ikuskizuna 
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Arena Café-ra ekarri zuen, eta arrakasta handia 
izan zuen kritikaren artean; hain zuzen ere, are-
toaren goxotasuna aipatu zuten.

Uda pasatakoan, murrizketak lasaitu zirenean, 
COVID-19az aurreko pista eta harmaila formatua 
berreskuratu zen.
- Irailean, hasiera batez Baluarten programa-

tutako ikuskizun bat Nafarroa Arenara ekarri 
zen lehen aldia izan zen. Landu zen planoan, 
gutxieneko segurtasun tartea mantenduz, José 
Luis Peraleserako sarrera berriak birkokatu zi-
ren eta salgai jarri ziren. Irailean, kontzertu be-
rriak egin ziren, eta, pixkanaka, edukiera handi-
tu zen, jendea une oro eserita mantenduz, bai 
harmailetan eta bai pistan. Horrela, Camilo, 
Nathy Peluso eta Rozalén artisten kontzertuez 
gozatu ahal izan genuen.

- Urrian, ikusleak hilabete askoan pistan eseri-
ta kokatu ondoren, ikusleak pistan zutik zirela 
egin ahal izan ziren kontzertuak berriro, eta 
hala izan zen Robe Iniesta, Loquillo eta Amara-
len kasuan.

- Urtearen azken txanpan, pista berriro ere CO-
VID-19aren aurkako neurrien arabera antolatu 
da, eta jendea berriz ere eserita eta edari zerbit-
zurik gabe kokatu da; beraz, ez da beharrezkoa 
izan sarbideetan txertaketa ziurtagiria eskatzea.
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AURREKONTUA

400.000 €. 
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• Entitatearen berezko langileriaren egitura: se-
xuaren araberako banaketa zuzendaritza orga-
noetan eta masa sozialean.

• Zerbitzuen lizitazio publikoetan, barne hartuko 
dira esleipenaren balorazio irizpideen artean 

3.5 NAFARROAKO ARTE ESZENIKOAK ETA MUSIKALAK SUSTATZEKO PLANA

genero berdintasunaren irizpide soziala (ber-
dintasun plana).

Beste alde batetik, enpresak konpromisoa hartzen 
du hizkera edo irudi sexistarik ez erabiltzeko bere 
euskarrietan, ez publizitatean, ez informazioan.

URTEAREN BALANTZE KULTURALAREN

DATA DESKRIBAPENA EKITALDI MOTA SUSTATZAILEA EGINKIZUNAK
BERTARATU-

TAKOAK

2021/03/20 LÁGRIMAS DE SANGRE KULTURALA Iruñarock 1 1099

2021/04/08 MAYUMANÁ KULTURALA Planeta Fama 2 2438

2021/05/15 MÓNICA NARANJO KULTURALA Iruñarock 1 856

2021/09/04 JOSÉ LUIS PERALES KULTURALA Get in 2 3726

2021/09/21 CAMILO KULTURALA Get in 1 4200

2021/09/24 NATHY PELUSO KULTURALA Get in 1 2765

2021/10/16 ROZALÉN KULTURALA In&out 1 3686

2021/10/23 ROBE INIESTA KULTURALA Get in 1 3400

2021/11/06 LOQUILLO KULTURALA Get in 1 2310

2021/11/13 AMARAL KULTURALA Get in 1 4059

2021/11/27 AITANA KULTURALA In&out 1 4200

2021/12/22 INDIA MARTINEZ KULTURALA Flamenco On Fire 1 1004

2021/12/29 BERET KULTURALA Get in 1 2550

              GUZTIRA 15 36293

https://navarrarena.com/eu

http://www.navarraarena.com
https://navarrarena.com/eu


KULTUR 
EKINTZA 
ZERBITZUA

PROGRAMA KONTRATUA, NAFARROA ARENAREN 2021EKO PROGRAMAZIOA EGITEKO

XEDEA

Hitzarmena Nafarroako kudeatzaile publikoen 
elkarteari dirulaguntza izenduna emateko, 
2021ean elkarteko profesionalen lanbide pres-
takuntza espezializatua lortzeko jarduera pro-
grama egitetik ondorioztatzen diren gastu diruz 
lagungarriak finantzatzeko. 

2021ean, aurkeztutako planak honako jarduera 
hauek jaso zituen:
• 1. EKINTZA: 2021-2025 prestakuntza ekintzen 

diagnostikoa.

• 2. EKINTZA: “Kultura kudeatzea” VII. Topaketa 
Profesionalak.

• 3. EKINTZA: Lantegia: “Kultura kudeaketa ja-
sangarria aukera gisa”.

• 4. EKINTZA: Lantegia: “Publikoak kultura 
erakundeen estrategiaren erdigunean”.

• 5. EKINTZA: 2021ean zehar kultura kudeaketan 
espezializatutako prestakuntza eta masterrak 
egiteko laguntzen deialdia.

3.6  NAFARROAKO KULTURA SEKTOREA PRESTATZEKO 
ETA PROFESIONALIZATZEKO PROGRAMA

HELBURUA

Kultura kudeatzailearen figura sustatzea Nafa-
rroako kultura ekintzaren ardatz gisa, eta Nafa-
rroako kultura kudeatzailearen profila identifi-
katzea, baita sektorea eraldatzeko testuinguru 
batean izan behar dituen gaitasun orokorrak eta 
berariazkoak ere.

Jardueren programa aurkeztutako aurrekontuaren 
arabera egiteak sortzen dituen gastu diruz lagun-
garriak finantzatzen laguntzea.

Hitzarmena onura publikokoa da, emankorra bai-
ta Nafarroako kultura kudeatzaileak prestatzea, 
erakundeak programatutako jardueren bidez. 
Hartzailea Nafarroako 2021 kultura kudeatzaileen 
elkarte profesionala da.

AURREKONTUA

30.000 euro.

https://gestionculturana.org/EU/

WEBGUNEA

https://gestionculturana.org/
https://gestionculturana.org/EU/


KULTUR 
EKINTZA 
ZERBITZUA

ARTE IKASKETETAN SAKONTZEKO BEKEN DEIALDIA ÁGORART 2021

XEDEA

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

HELBURUA

Beka hauen onura publikoko helburua da, alde ba-
tetik, bekadunek Foru Komunitateko maila kultu-
ral eta artistikoaren irudia kanpoan zabaltzea, eta, 
bestetik, aukera izatea bekadunek prestakuntza 
proiektuak bukatu ondoren lortzen duten ezagut-
za aprobetxatzeko.

COVID-19a

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

BEKADUNAK 2021. urtea 2022. urtea BEKAK, GUZTIRA

Dámaso Escauriaza Martínez Peñuela 5.824,95 € 4.950,00 € 10.774,95 €

Ángela Escauriaza Martínez Peñuela 5.338,95 € 5.000,00 € 10.338,95 €

Pablo Martín Jauregui 3.630,00 € 3.030,00 € 6.660,00 €

Eugenia Aristu Ubanell 3.500,00 € 3.050,00 € 6.550,00 €

Julia Ugarte Albizu 4.045,98 € 2.797,35 € 6.843,33 €

Fermín Aramendía Sarasa 3.126,95 € 4.950,00 € 8.076,95 €

Carlos Díaz De Cerio Úriz 5.340,28 € 5.136,00 € 10.476,28 €

Adriana Dávila Pío 2.387,00 € 3.050,00 € 5.437,00 €

Pablo García Pérez 3.854,00 € 4.561,10 € 8.415,10 €

Ariane Elizalde Balbona 3.055,92 € 3.052,25 € 6.108,17 €

Elur Olabide Izquierdo 4.160,00 € 2.810,00 € 6.970,00 €

Olatz Larunbe Azcona 3.560,08 € 3.000,00 € 6.560,08 €

Yaiza Vela Viedma 2.359,35 € 3.020,00 € 5.379,35 €

GUZTIRA 50.183,46 € 48.406,70 € 98.590,16 €
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IDEIA 2021

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, lehiake-
tak, biltzarrak, zinema zikloak eta antzekoak) 
Nafarroako Foru Komunitatean, Nafarroako Go-
bernuko Vianako Printzea Erakundea - Kultura 
Zuzendaritza Nagusiari dagozkion eskumenen 
esparruaren barnean.

GAZTEENDAKO NEURRIAK DITUZTEN EKINT-
ZAK

Oinarrien 8.3.d) apartatuan ikusle gazteentzako 
laguntza jasotzen da, horretarako puntuazioa 
emanez proiektuen balorazioan ikusle berrien, 
eta batez ere gazteen, heziketa eta haiekiko 
bitartekaritza ekintzak planteatzen dituzten 
proiektuei.

GENERO IKUSPEGIA

Dirulaguntza arautzen duten oinarriek hizkera 
inklusiboa erabiltzen dute.

Oinarriek, 8.3.b) apartatuan, genero arteko 
berdintasuna sustatzen dute, horretarako pun-
tuazioa emanez proiektuen balorazioan emaku-
meen laguntza edo/eta parte-hartze profesio-
nala beren helburuetan eta ekintzetan jasotzen 
duten proiektuei. 

Oinarrien 11.11. apartatuan, onuradunen bal-
dintza gisa ezartzen da ebaluaziorako txos-
ten bat aurkeztea proiektuaren amaieran, eta 
bertan adieraztea masa soziala osatzen duten 
pertsonen sexuaren araberako banaketa (baz-
kide gizonezkoak eta emakumezkoak), enpre-
saren zuzendaritza taldea, talde artistikoa eta 
kudeaketa taldea osatzen duten pertsonak.

Oinarrien 11.12. apartatuan jasotzen da entitate 
onuradunen betebehar gisa ez erabiltzea ino-
lako euskarritan, ez publizitatean ez informa-
zioan, hizkera edo irudi sexistarik, eta hizkera 
inklusiboa erabiltzea. 

Gai horiei begirako ekintzak egiten dituzten 
proiektuak hauek dira:

• La Caracola Kultur Elkartea: Langileen gene-
roaren araberako banaketa, MAPAMUNDISTAS 
ekimenaren 15. edizioan, zortzi emakumezko 

artista eta sei gizonezko artista izan zen. Talde 
artistiko horri beste bi emakume gehitu behar 
zaizkio (komisarioa eta diseinatzaile grafikoa). 
Bestalde, elkartearen batzordea hiru emaku-
mez eta gizon batez osatuta dago.

• Tiza Elkartea: Nerea Aguado komunikazio 
inklusiboko adituaren aholkularitza izan zuen, 
eta arreta berezia jarri zuen industriaren perife-
rietan lan egin zuten emakumeen lana ikusgai 
jartzeko (Nafarroako komikiaren eta ilustra-
zioaren aitzindari den Begoña Cía aldarrikatuz), 
edo lehenago behar bezala aintzatetsi ez diren 
ekarpenak aldarrikatzeko (Nieves Eguíluz, En-
carna Revuelta). Gainera, Zart! Ekimenak Tere-
sa Castro ekintzailea izan zuen; haren komikiek 
LGTBIQ+ gaietan sakontzen dute, konbentzio 
heteronormatiboak zalantzan jarriz. Hurrengo 
edizioan hark lantegi bat eman dezan konpro-
misoa hartu da.

• Vicus Elkartea: Ikerketaren genero ikuspegia 
eskaintzen du genero arkeologiaren bitartez. 
Taldeko kide gehienak emakumeak dira, eta 
emakume bat da zuzendaria. Erakusketan eta 
ikerketan, genero ikuspegia Arkeologia Femi-
nistan jardutean dago, ez soilik ikerketa berres-
teko, baizik eta baita dibulgazioa eta zenbait 
txostenetan landutako gaiak berresteko ere.
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IDEIA 2021

• Nabarralde: Proiektuan, langileen generoaren 
araberako banaketa zazpi emakumezko eta sei 
gizonezko izan zen.

• Trapezistaren Zorabioa Kultura Elkartea: ‘Le-
trazaurituak. Edizioaren panorama astintzen 
duten emakumeen topaketaren’ hirugarren edi-
zioan izan ziren Estatu osoko literatura sorkunt-
za onenaren egile adierazgarrien topaketak, 
performance poetiko bat eta Sara Torresekin 
egindako sorkuntza lantegia, eta, amaitzeko, 
Man Up antzezlana egon zen ikusgai Gayarre 
antzokian. Berretsi da Estatu mailan, emaku-
me askoren bitartez, kalitate handiko literatura 
sortzen ari dela, gaitasuna duena diskurtsoak 
eta errealitateari zein generoari buruzko gogoe-
ta lerroak sortzeko. Aurreko guztia nabarment-
zeko eta goresteko bide bat sortzen da, emaku-
me korronte horren ekarpenei arreta jartzeko 
gune bat sortuz. 

• Nafarroako Dantzarien Biltzarra: Sexuen ara-
berako banaketari begiratuz gero, ikusten da 
nagusiki emakumezkoek parte hartu zutela, % 
60 izan baitziren, eta % 40, berriz, gizonezkoak.

• El Trastero Creativo: Zuzendaritza batzordea 
hiru emakumez osatuta dago. Epaimahaia bi 
emakumek eta gizon batek osatzen dute. Zi-
netika-ko taldeari dagokionez, lau emakume 
daude, talde egonkorra osatzen duten bost ki-
deen artean: Laida Aldaz, Olatz Aldasoro, Rosa 
García eta Maider Escalada. Programazioari 
dagokionez, emakume batek, Iris Martín Peral-
tak, masterclass bat eman du. Beti bilatzen da 
emakumeen presentzia, emakumeek zuzendu-
tako edo ekoitzitako filmen bidez, eta emaku-
meen rola, aurre egin beharreko erronkak eta 
indarguneak ikusgai jartzen saiatzen diren 
gaien bidez. Edizio honetan, adibidez, Iruñean 
proiektatutako filmen 19 zuzendarietatik, 9 
emakumeak ziren.

• IPES: Zinema eta Emakumea XXXV. Nazioarte-
ko Erakustaldia. Erakusketaren helburu nagusia 
zazpigarren artea erabiltzea izan da, emaku-
meak egiten ari diren zinema eta gure inguruko 
munduaren ekarpena emakumeen ikuspegitik 
ikusarazteko, genero desberdintasunei buruzko 
gogoetarako espazioak sortuz, eta, aldi berean, 
mundua ulertzeko moduak proposatuz, berdin-
tasun, justizia sozial eta emakumeentzako he-
rritartasun printzipioak oinarri hartuta.

COVID-19a

Oinarrien 1.1. apartatuan adierazten da dirula-
guntzaren asmoa dela eragin positiboa sortzea 
Nafarroako kulturgintzako eragileetan, CO-
VID-19aren pandemiak ekarri duen krisiaren au-
rrean laguntzeko. 

AURREKONTUA

140.000 euro.

Esleitua: 140.000 euro, aurkeztutako 19 proie-
ktuetatik 11rako (horien artean daude Solasean 
Elkartea, Atena, Ikastolen Elkartea eta ASOR-
NA, puntuazio nahikoa lortu arren, dirulagunt-
zarik ez zutenak jaso, krediturik ez zegoelako; 
Karrikaluzek eta Iruñeko Belenistek ez zuten 
gutxieneko puntuazioa lortu; eta Atarrabiako 
Belenistek eta Mariscal Don Pedro de Navarrak 
ez zituzten oinarriak betetzen). 
 

Esleipenaren xehetasunak (ikus taula hurrengo 
orrialdean).
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ESLEIPENAREN XEHETASUNAK

ENTITATEA EMANDAKO ZENBATEKOA AURREKONTU ONARTUA ZENBATEKO ORDAINDUA

Kontalariak elkartea 12.000 64.473 11.777,49

IPES Fundazioa 14.500 36.500 14.500

Nafarroako Bertsozale Elkartea 15.000 39.429 13.374,89

TIZA elkartea 15.000 36.200 14.979,90

Trapezistaren Zorabioa elkartea 10.000 26.505 8.859,41

La Caracola kultura elkartea 11.900 29.165 11.900

Nabarralde fundazioa 9.000 19.300 9.000

Nafar Ateneoa Elkartea 15.000 52.760 15.000

Vicus Elkartea 13.700 25.700 12.026,13

El Trastero Creativo 9.500 15.250 9.500

Nafarroako Dantzarien Biltzarra 14.400 21.428 12.586,55
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948 MINTEGIAK– ARTE SORKUNTZAKO FABRIKA ETA MINTEGIENDAKO LAGUNTZAK

XEDEA

1.1. Deialdiaren xedea espazio kultural indepen-
denteak kudeatzen dituzten pertsona fisikoei 
eta juridikoei laguntza ekonomikoa ematea da, 
sormenezko praktikak susta ditzaten. Laguntza 
hauek kultura eta sormen sektorera zuzenduta 
daude (Nafarroako kultura eta sormen industriak). 
Deialdiaren helburua sorkuntza artistikoa bult-
zatzera bideratutako ekimenak garatzeko eta se-
ktore artistikoko enpresen hazkundea areagotze-
ko erraztasunak ematea da. Eta horrekin batera, 
pentsamendu garaikidea, adierazpen askatasuna 
eta dibertsitatea sustatzea, hedapena eta herrita-
rrengana iristea, eta proiekzio lokala, Estatukoa 
eta nazioartekoa lortzea. Hori guztia, Nafarroa 
Suspertu 2020-2023 Planaren esparruan, zeina 
COVID-19aren pandemiak eragindako krisiari Foru 
Komunitateak ematen dion erantzuna baita, xede 
duena aurrerapenean, kohesioan eta berrikuntzan 
oinarritutako eredu ekonomiko eta sozial berri ba-
terantz egitea.

1.2. Deialdia titulartasun pribatuko espazioak edo 
ekipamenduak kudeatzen dituzten entitateei edo 
pertsonei zuzentzen zaie, zeinetan sorkuntza ar-
tistikoa sustatzen den eta tinkatu gabeko eta ar-
tista hasiberriei profesionalki garatzen laguntzen 
zaien, eta zeinetan ikaskuntza erraztu eta propo-

samenak garatzen diren, esperimentazioa, be-
rrikuntza, ikerketa eta ekoizpen prozesuak abia-
razten dituen esparru baten barnean. Sormena 
ahalbidetzen duten espazioak dira. Horretarako 
abiapuntua zerbitzuen garapena da (esperimen-
tazioa, ikerketa, sorkuntza, ekoizpena, baina bai-
ta laguntza zerbitzuak ere, hala nola egonaldiak, 
trukeak, aholkularitza, agente banatzaile eta pro-
gramatzaileekiko konexioa eta abar), baina artis-
tei harrera egitea, diziplinen arteko elkarrizketa, 
esperientziak partekatzeko aukera eta publikoak 
sortzea alde batera uzten ez dituen ikuspun-
tu batetik. Funtsezko elementua da espazio bat 
(eta bere ekipamendua) izatea arte sorkuntzaren 
saiakuntzarako eta estimulaziorako, ikuspuntu 
berritzaile eta berezitasun-sortzaile batetik, baita 
kultura zikloaren fase guztiei laguntza integra-
la emateko planteamendu bat ere, sorkuntzatik 
hedapenera, ekoizpena, prestakuntza, banaketa, 
merkaturatzea eta erakustea barne, ibilbide ga-
rrantzitsu eta nahikoa duten prozesuak ahalbidet-
zeko, eta ez ekintza puntualak soilik.

AURREKONTUA

60.000 euro.
Emakida eta azken ordainketa: Mikel Belaskoain 
Calatayud / Proiektua: Arte Berriaren Lantegia / 
Zenbatekoa: 15.000,00€.

GENERO IKUSPEGIA

Hainbat klausula jaso ziren oinarri arautzaileetan:

- Sartzeko baldintzetan (kanpo geratzen dira la-
neko jardunbide baztertzaileak, sexu edo ge-
nero arlokoak, egiteagatik edo onartzeagatik 
zigortua izan dena).

- Baloratzeko irizpideetan (genero ikuspegia 
sartzea helburu eta ekintzetan, emakumezkoen 
ekarpen/parte-hartze profesionalari emanez 
100 puntutik 5).

- Erakunde onuradunen betebeharretan:
. Erakunde onuradunaren eta proiektuaren 

genero arloko memoria (antolakuntzaren 
egitura, gaiak, egileak, zuzendaritza, par-
te-hartzea) eta parte-hartzearen datuak se-
xuen arabera bereizita, egikaritza memoria-
rekin batera entregatu 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.
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SALMENTARAKO ETA MERKATURATZEKO EKINTZAK

XEDEA

Nafarroako kultura sektore profesionala sustatzen 
laguntzeko 2021eko programa operatiboa zehaz-
tea.

EZAUGARRIAK

1. EKINTZA: ART ESZENIKOETAKO KATALOGO: 
Nafarroako konpainien online eta offline for-
matuetako proposamenak bilduko dituen Arte 
Eszenikoetako katalogo bat osatzea. Fitxa bana 
eginez proposamen bakoitzeko, oinarrizko eta 
kontaktua egiteko datuak eskuratzen ahal dira, 
baita ikus-entzunezko materiala ere. Argitalpena 
urtero eguneratzen da euskaraz eta gaztelaniaz, 
eta aurten Nafarroako 30 konpainia profesionalei 
eta horien ikuskizunei buruzko informazioa ja-
sotzen du. Kultura-kudeatzaile eta -programat-
zaileentzako tresna baliotsua da, eta sektoreko 
azoka nagusietan banatzen da.

EKINTZA: ZENBAIT 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: Andrea 
Santiago eta Ibil Bedi.
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- dFeria
Guztira hogeita sei kultura-kudeatzailek, -pro-
gramatzailek eta Nafarroako antzerki konpainie-
tako pertsonak parte hartu zuten dFeria azokan. 
Arte eszenikoei buruzko ekitaldi hori Donostian 
egin zen, Vianako Printzea Erakundea - Kultura 
Zuzendaritza Nagusiak emandako laguntzari es-
ker (martxoaren 15etik 18ra).

Led Silhouette konpainia nafarra izan zen erakus-
taldien irekieraren protagonista, Gazteszena are-
toan, Cóncavo Convexo antzezlanarekin.

- Fira Tárrega
Nafarroa Fira Tárrega – Kaleko Antzerki Azoka-
ra itzuli zen. Irailaren 9tik 12ra arte eszenikoen 
truke profesionala egin ahal izan zen, Estatuko 
eta nazioarteko izaeraz, kaleko arteetan eta ere-
mu publikoan herritarrak inplikatzen dituzten 
proiektuetan arreta berezia jarriz.

Vianako Printzea Erakundea - Kultura Zuzenda-
ritza Nagusia izan zen Nafarroaren ordezkaritza 
instituzionalaren buru, azokan stand bat izan 
baitzuen. Hori Nafarroako arte eszenikoen sekto-
re guztiaren eskura jarri zen, topaketa profesio-
nalei bide emateko eta Nafarroako konpainien 
proposamenak ezagutarazteko.

Espazio horretan konpainiek berek ekarritako 
argitalpenak erakutsi eta banatu ziren, baita 
arte eszenikoen gida bat ere, gaur egun progra-
matzen ahal diren proposamenen katalogo gisa 
prestatuta, dagozkien fitxa teknikoekin. 

Gainera, Kultura Departamentua antolatzai-
leekin adostasun batera iritsi zen, Nafarroako 
bi konpainiaren kontratazio artistikoko gastuak 
estaltzeko: La Banda Teatro Circo, bere Kimera 
ikuskizunarekin; eta Chey Jurado eta Akira Yoshi-
da, Hito ikuskizunarekin. 

https://www.culturanavarra.es/eu/nafarroako-arte-eszenikoak-gida
https://www.culturanavarra.es/eu/nafarroako-arte-eszenikoak-gida
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Ostiralean, hilaren 10ean, 11:00etan, Kultura 
Zuzendaritzak jarduera profesional bat gauza-
tu zuen La Llotjan. Horretan, foru komunitateko 
arte eszenikoen ibilbide labur bat egin zen, Na-
farroako ekosistema kultural guztiari buruzko 
informazioa eskainiz, alderdi instituzionaleta-
tik hasi (Vianako Printzea Erakundea - Kultura 
Zuzendaritza Nagusiaren berezko programak, 
Nafarroako Antzoki Sarearen programak eta 
abar) eta alderdi profesionaletaraino.

- Mercartes
Nafarroa Valladolideko Arte Eszenikoen Mes-
cartes Merkatura hurbildu zen. Bederatzigarren 
edizioa Valladolideko Erakustazokan egin zen, 
azaroaren 30etik abenduaren 2ra. Bi urtetik be-
hingo ekitaldia itzuli egin zen, pandemiak eza-
rritako murrizketen ondorioz urtebetez geldirik 
egon ondoren, sektoreko profesionalen arteko 
topagunea eta harremanak sustatu, sektoreko 
eragile publiko eta pribatu guztiei balioa eman 
eta negozio aukerak sortzeko xedez.

Nafarroak 24 metro koadroko stand modularra 
izan zuen, Vianako Printzea Erakundea - Kul-
tura Zuzendaritza Nagusiak kudeatuta. Horre-
tan, zenbait jarduera egin ziren topaketek iraun 
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zuten bi egunetan, hots, azaroaren 30ean, as-
teartean, eta abenduaren 1ean, asteazkenean. 
Gainera, abenduaren 2an, ostegunean, haus-
narketarako foroa egiteko jardunaldia egin zen.

Azoka egin zen egunetan, Mescartesera berta-
ratutako Nafarroako arte eszenikoetako profe-
sional eta entitate adierazgarriei harrera egin 
zitzaien, eta erreferentziazko eta ikusgarrita-
suna emateko espazioa eskaini zitzaien. Hala-

ber, Nafarroako konpainien proposamen esze-
nikoei buruzko informazioa eta argitalpenak 
zabaldu ziren, konpainiek material espezifikoa 
bidaltzeko aukera baitute, eta Arte eszenikoe-
tako konpainien gida zabaldu zen, formatu 
inprimatuan. Halaber, DNA-Nafarroako Dant-
za Garaikidea, Erriberriko Antzerki Jaialdia eta 
antzeko kultura programak ezagutarazi ziren.

AURREKONTUA

NAFARROAKO ARTE ESZENIKOETAKO PROPOSAMENEN KATALOGO BAT EGITEA

1. edizioa diseinatzea eta eguneratzea 1.590 euro

1. edizioa inprimatzea eta eguneratzea 1.554,77 euro

AZOKETARA JOATEA 2021EAN

DFeria 6.334 euros

BIME 4.428 euros

Mercartes 2.597 euros

Tárrega 2.597 euros



KULTUR 
EKINTZA 
ZERBITZUA

3.7 KULTURA SEKTOREA MERKATURATZEN LAGUNTZEKO PROGRAMA

KULTURA ARLOAN MUGAZ GAINDIKO LANKIDETZARAKO JARDUERAK BULTZATZEKO TOKI ERAKUNDEETARAKO 2021EKO DIRULAGUNTZAK

XEDEA

Norgehiagoka bidezko deialdiaren xedea da 
2021eko ekitaldian dirulaguntza ematea kultu-
ra arloan lankidetza jarduerak egiten dituzten 
toki entitateei eta toki entitateen elkarteei, Nafa-
rroako Foru Komunitatearen eta Akitania Berria-
ren (Frantzia) arteko mugaz gaindiko harremanak 
garatzen eta sendotzen laguntzeko, COVID-19ak 
eragindako pandemiaren ondoriozko egoerak sor-
tutako krisialditik lehengoratzeko testuinguru ba-
tean.

Aurreikusiriko laguntzak mugaz gaindikoak izan 
beharko dira, eta toki entitateek eta toki entita-
teen elkarteek eginiko kultura proiektuak garatze-
ko erabiliko dira, helburu hauekin:

• Mugaren bi aldeetako udaletako kultura zer-
bitzuak lankidetzan aritzea, harremanak ezart-
zeko, mugikortasuna sustatzeko, jardunbide 
egokiak transmititzeko, kudeaketa laneko me-
todoak bateratzeko, proiektu komunetan eta 
antzeko ekintzetan lan egiteko taldeak osatzeko.

• Kulturaren esparruan publikoak sortzen, pres-
tatzen eta fidelizatzen laguntzea.

• Zenbait alderdi jorratzen dituzten gaitasun be-
rriak eskuratzea, hala nola hezkuntzaren eta 
kulturaren arteko harremanak, kulturen arteko 
elkarrizketa eta Garapen Jasangarrirako Hel-
buruak kulturan txertatzea.

• Kultura eragile publiko eta pribatuen sormena 
bultzatzea, zirkuituak, programazioak, guneak, 
egonaldiak eta abar koordinatuta.

COVID-19a

Deialdiak gastu diruz lagungarrietan jaso zituen 
osasun neurri eta materialei buruzko indarreko 
araudia betetzeko beharrezkoak ziren gastuak.

AURREKONTUA

100.000 euro.
Emakida eta azken ordainketa:
- Aezkoako Batzarre Nagusia: 3.800,00€. (ukoa).
- Tafallako Udala: 19.744,32€.
- Aurizko Udala1: 1.000,00€.
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MUGAZ GAINDIKO PROIEKTUEN EBALUAZIOA 2021

PROYECTO

SOCIOS
TÍTULO ACRÓNIMO ÁREA

PRINCIPAL
ÁREAS 

SECUNDARIAS COSTE SUBVENCIÓN

ARTETIK: Nuestro objetivo es
la Eurorregión ARTETIK Cultura Educación, Juventud, 

Plurilingüismo 41.054,00 € 20.427,00 €

Líder: Apaindu (Pamplona, Navarra).
Socio 1: Talka Galería (Gasteiz, Euskadi).
Socio 2: Zuberoa García Rodríguez (Orbaitzeta, 
Navarra).
Socio 3: Jasone Iroz (Hendaya, Nueva Aquitania).

ATALAK ATALAK Cultura -  118.078,81 €  30.000,00 € 

Líder: Dantzaz Elkartea (Renteria, Euskadi).
Socio 1: Malandain Ballet Biarritz (Biarritz, Nueva 
Aquitania).
Socio 2: Fundación Baluarte (Pamplona, Navarra).

BLACK IS BELTZA II: AINHOA - 
AHOTSAK BIBA! Cultura -  60.000,00 €  30.000,00 € 

Líder: BIB2 Ainhoa Aie (Irún, Euskadi).
Socio 1: Katakrak (Pamplona, Navarra).
Socio 2: Gastibeltza (Sempere, Nueva Aquitania).

DANTZ POINT EURORREGIÓN DANTZ POINT 
EURORREGIÓN Cultura Educación, Juventud, 

Plurilingüismo  81.500,00 €  30.000,00 € 

Líder: Contemporary concept SL. (Lasarte, Euskadi).
Socio 1: Musex Industries CSL (Pamplona, Navarra).
Socio 2: Solar Sounds System Basque Country (Bayo-
na, Nueva Aquitania).

CAYOLAR 2021 CAYOLAR Cultura -  58.400,00 €  17.000,00 € 

Líder: Association TRAM-E (Oloron Ste. Marie, Nueva 
Aquitania).
Socio 2: Muturbeltz (Karrantza, Euskadi).
Socio 2: Larun-Go Kayola SL (Bera, Navarra).

Jota/fandango: diferencias y 
similitudes entre las diferentes 

variedades de Euskal Herria
FANDANJOTA Cultura Juventud, Plurilingüis-

mo  21.000,00 €  10.500,00 € 
Líder: Euskal Dantzarien Biltzarra (Bilbao, Euskadi).
Socio 1: Eleka Kompainia (Itxassou, Nueva Aquitania).
Socio 2: Zarrabete Gaiteroak (Pamplona, Navarra).
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MUGAZ GAINDIKO PROIEKTUEN EBALUAZIOA 2021

PROYECTO

SOCIOS
TÍTULO ACRÓNIMO ÁREA

PRINCIPAL
ÁREAS 

SECUNDARIAS COSTE SUBVENCIÓN

GAZTEFILMFEST 2021 GFF2021 Cultura Educación, Juventud, 
Plurilingüismo 66.628,00 €  30.000,00 €

Líder: Kalakalab SC (Gasteiz, Euskadi).
Socio 1: Association Cinéma et Cultures (Bayona, 
Nueva Aquitania).
Socio 2: Trastero Creativo (Cordovilla, Navarra).

Gernika : pour ne pas 
oublier l'avenir Gernika Cultura Juventud  182.700,00 €  30.000,00 € 

Líder: Scèbe National du Sud-Aquitain (Bayona, 
Nueva Aquitania).
Socio 1: Barakaldo Antzokia (Barakaldo, Euskadi).
Socio 2: Teatro Gayarre (Pamplona, Navarra).
Socio 3: Donoztia Kultura - Gasteszena (San Sebas-
tián, Euskadi).

GEURETIK SORTUAK GEURETIK 
SORTUAK Cultura Juventud  60.000,00 €  30.000,00 € 

Líder: Udalbiltza Partzuergoa (Oiartzun, Consortium).
Socio 1: Zazpiak Bat Harreman Sarea Elkartea (Mau-
le, Nueva Aquitania).

IKUSI MIKUSI Haur eta 
Gazte Literatura Azoka IKUSI MIKUSI Cultura Educación

Plurilingüismo  134.350,00 €  30.000,00 € 

Líder: Kiribil (Senpere, Nueva Aquitania).
Socio 1: Galtzagorri Elkartea (San Sebastián, Euska-
di).
Socio 2: Pamiela (Arre, Navarra).

IRIDIUM IRIDIUM Cultura Educación  32.350,00 €  13.700,00 € 

Líder: Fundación Centro de Arte Contemporáneo 
(Huarte, Navarra).
Socio 1: COOP (Uhart-Cize, Nueva Aquitania).
Socio 2: Le Bel Ordinaire (Pau, Nueva Aquitania).
Socio 2: Planetario de Pamplona (Pamplona, Nava-
rra).
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MUGAZ GAINDIKO PROIEKTUEN EBALUAZIOA 2021

PROYECTO

SOCIOS
TÍTULO ACRÓNIMO ÁREA

PRINCIPAL
ÁREAS 

SECUNDARIAS COSTE SUBVENCIÓN

IRIDIUM IRIDIUM Cultura Educación 32.350,00 € 13.700,00 €

Líder: Fundación Centro de Arte Contemporáneo 
(Huarte, Navarra).
Socio 1: COOP (Uhart-Cize, Nueva Aquitania).
Socio 2: Le Bel Ordinaire (Pau, Nueva Aquitania).
Socio 2: Planetario de Pamplona (Pamplona, Nava-
rra).

KARRIKAN KARRIKAN Cultura Cultura 53.500,00 € 26.500,00 €

Líder: Ville d’Hendaye (Hendaya, Nueva Aquitania).
Socio 1: Ayuntamiento de Bilbao (Bilbao, Euskadi).
Socio 2: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Vitoria 
Gasteiz, Euskadi).
Socio 3: Ayuntamiento de Leioa (Leioa, Euskadi).
Socio 4: Ayuntamiento de Ansoain (Ansoain, Nava-
rra).

ENCUENTROS CREATIVOS
Y CULTURALES

KS TOPAKETAK  
ENCUENTROS  
RENCONTRES

Cultura Cultura  60.350,00 €  30.175,00 € 

Líder: Asociación Vasca de Agencias de Desarrollo 
(Amorebieta, Euskadi).
Socio 1: Consorcio Eder (Tudela, Navarra).
Socio 2: Association de Rencontre pour la Création 
(Anglet, Nueva Aquitania).

Musika Bulegoa Sariak MB Sariak Cultura Juventud
Plurilingüismo  46.000,00 €  11.000,00 € 

Líder: Euskal Herriko Musika Bulego Elkartea (Aia, 
Euskadi).
Socio 1: Atabal Aretoa (Biarritz, Nueva Aquitania).
Socio 2: Artzai Iraurgi Irurzun (Etxarri Aranatz, 
Navarra).

MUGATIK MUGATIK Cultura Juventud
Plurilingüismo  66.497,00 €  29.842,00 € 

Líder: Binahi 2006 SL (San Sebastián, Euskadi).
Socio 1: Novamine (Burdeos, Nueva Aquitania).
Socio 2: Nueve Cartas (Pamplona, Navarra).



KULTUR 
EKINTZA 
ZERBITZUA

3.7 KULTURA SEKTOREA MERKATURATZEN LAGUNTZEKO PROGRAMA

MUGAZ GAINDIKO PROIEKTUEN EBALUAZIOA 2021

PROYECTO

SOCIOS
TÍTULO ACRÓNIMO ÁREA

PRINCIPAL
ÁREAS 

SECUNDARIAS COSTE SUBVENCIÓN

¡MIRA! MIRA Cultura Plurilingüismo  60.000,00 €  30.000,00 € 

Líder: Le Nouveau Studio (Juillac, Nueva Aquitania).
Socio 1: 601 Producciones Audiovisuales (Tajonar, 
Navarra).
Socio 2: Maluta*Films (San Sebastián, Euskadi).
Socio 3: Prismédia (Gujan-Mestras, Nueva Aquitania).
Socio 4: TV7 (Burdeos, Nueva Aquitania).

TEJIENDO CAMINOS 
TRANSFRONTERIZOS MUGAZTEAN Cultura Juventud 43.200,00 € 21.600,00 €

Líder: Areté Activa (Pamplona, Navarra).
Socio 2: Fundación Koine Aequalitas (Pamplona, 
Navarra).
Socio 3: Talaios Ahalduntzean (Errenteria, Euskadi).
Socio 4: Atelier Lan Berri Scop. (Burdeos, Nueva 
Aquitania).
Socio 5: Association Andere Nahia (Itsasu, Nueva 
Aquitania).
Socio 6: TaPuntu Kooperatiba Elkarte Txikia (Usurbil, 
Euskadi).

OIHANA OIHANA Cultura Plurilingüismo  90.610,00 €  30.000,00 € 
Líder: Itzuli (Bayona, Nueva Aquitania).
Socio 1: ATX Teatroa (Bilbao, Euskadi).
Socio 2: El Punto Gunea (Pamplona, Navarra).

Ondare bidea, intelligence 
artificielle pour rendre accessible

et disponible le patrimoine culturel 
et multilingue de la région

ONDARE BIDEA Cultura Plurilingüismo  80.000,00 €  30.000,00 € 

Líder: Lo Congrés permanent de la lenga occitana 
(Billère, Nueva Aquitania).
Socio 1: Elhuyar Fundazioa (Usurbil, Euskadi).
Socio 2: Euskokultur Fundazioa (Pamplona, Navarra).

TEMPUS FUGIT TEMPUS FUGIT Cultura Plurilingüismo  19.801,00 €  9.901,00 € 

Líder: Ze Onda Antzerki Taldea (San Sebastián, 
Euskadi).
Socio 1: Cesare Maglioni (Hendaya, Nueva Aquitania).
Socio 2: El Vértigo de la Trapezista (Pamplona, 
Navarra).



KULTUR 
EKINTZA 
ZERBITZUA

3.7 KULTURA SEKTOREA MERKATURATZEN LAGUNTZEKO PROGRAMA

MUGAZ GAINDIKO PROIEKTUEN EBALUAZIOA 2021

PROYECTO

SOCIOS
TÍTULO ACRÓNIMO ÁREA

PRINCIPAL
ÁREAS 

SECUNDARIAS COSTE SUBVENCIÓN

Patio Patio Cultura Educación, Juventud, 
Plurilingüismo  59.905,00 €  29.953,00 € 

Líder: Fundación Delegación Fundación Finnoya 
(Vitoria-Gasteiz, Euskadi).
Socio 1: Haceria Arteak (ZAWP) (Bilbao, Euskadi).
Socio 2: Sala Totem (Villava, Navarra).
Socio 3: Musiques de Nuit Diffusion (Le Rocher de 
Palmer), (Cenon Cedex, Nueva Aquitania).

TETUÁN TETUÁN Cultura Plurilingüismo  180.250,00 €  30.000,00 € 

Líder: Pimpi&Nella Films SL (Arrigorriaga, Euskadi).
Socio 1: Corpus Films (Poitiers, Nueva Aquitania).
Socio 2: Marmoka Films (Leioa, Euskadi).
Socio 3: Arena Comunicación (Pamplona, Navarra).

URMUGA URMUGA Cultura Juventud, Deporte  215.000,00 €  30.000,00 € 
Líder: Umuga Kultur Elkartea (Abadiño, Euskadi).
Socio 1: Basaizea (Baigorri, Nueva Aquitania).
Socio 2: Beiegu Engineering SL (Aitzoain, Navarra).

UNIMUSIC 2022 UNIMUSIC 2022 Cultura Juventud  19.818,00 €  9.904,00 € 

Líder: Rockschool Barbey (Burdeos, Nueva Aquita-
nia).
Socio 1: Universidad Pública de Navarra (Pamplona, 
Navarra).
Socio 2: Área de Juventud (Bilbao, Euskadi).

Zinema-Zubiak Zinema zubiak Cultura Plurilingüismo  66.900,00 €  30.000,00 € 
Líder: Zukugailua (Bidarrai, Nueva Aquitania).
Socio 1: Napar (Pamplona, Navarra).
Socio 2: Ibaia (San Sebastián, Euskadi).



ARTXIBOEN ETA  
DOKUMENTU 
ONDAREAREN
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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, baita Foru Komunitateko Administra-
zioaren Artxibo Sistemako zuzendaritza ere, Ar-
txiboei eta Dokumentuei buruzko apirilaren 4ko 
12/2007 Foru Legean daude zehaztuta. Nabar-
mentzekoa da herritarrengana eta dokumentu on-
darea sortu zein kontsultatzeko teknologia berriak 
erabiltzera dagoela orientatuta.

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 memoria honen apartatuetan jasotzen da.

4.1.1 ZERBITZUAREN AURKEZPENA 

NEAN. Villarko Markesaren funtsa



ARTXIBOEN 
ETA DOKUMENTU 
ONDAREAREN

NEAN. Villarko Markesaren funtsa

Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Zerbit-
zuaren misioa, Kultura eta Kirol Departamentua 
antolatuta dagoen egituraren zati gisa, Nafa-
rroako dokumentu ondarea kontserbatzea, te-
knikoki tratatzea, zabaltzea eta haren balioa 
nabarmentzea da, Artxiboei eta Dokumentuei 
buruzko apirilaren 4ko 12/2007 Legeak esleitzen 
dionari dagokionez. Haren jardueraren barruan 
daude Nafarroako Erresumako erakundeek sor-
tutako dokumentazioa, lehengo Probintzia Di-
putazioak sortutakoa eta Foru Komunitateko 
egungo administrazioak sortutakoa, zeinarekin 
lankidetzan ari baita artxibo digitalaren bitartez 
modernizatzeko, eta Nafarroako Artxibo Siste-
mako artxiboetan gordetakoa, interes berezia 
jarriz 15.000 biztanle baino gutxiago dituzten 
Nafarroako toki entitateetako dokumentazio on-
darean. Era berean, dokumentu ondare pribatua 
artatzen du legedian jasota dauden alderdietan, 
batez ere Nafarroako Kultur Eskubideei buruzko 
urtarrilaren 15eko 1/2019 Foru Legeak jasotzen 
dituenetan.

Zerbitzuak bere bi atalen jarduera koordinatzen 
du, Kultura Zuzendaritza Nagusia - Vianako Print-
zea Erakundeak ematen dituen jarraibideekin ba-
teragarria izan dadin. 2021erako, 2017-2023 al-
dirako definitutako Kulturaren Plan Estrategikoa 
bultzatzeko eta haren jarraipena egiteko erabili da 
jarduera (9. ardatz estrategikoko 5. lerroa).

4.1.2 MISIOA



ARTXIBOEN 
ETA DOKUMENTU 
ONDAREAREN

Artxiboen eta herritarren arteko ohiko harrema-
nari hein handian eragin zitzaion 2020an, CO-
VID-19aren pandemiaren eklosio eta bilakaerare-
kin bizi izandako egoeraren izaera traumatikoaren 
ondorioz. 2021ean zehar, neurri handi batean, sal-
buespenezko egoera mantendu egin da, birusaren 
ondoz ondoko mutazioen ondorioak zirela-eta, 
horiek eragin handia izan baitzuten Nafarroako 
biztanleen osasunean. Osasunerako segurtasun 

neurri zorrotzekin, artxiboek sustatutako aurrez 
aurreko jarduerak berreskuratu dira (hitzaldiak, 
inaugurazioak, prentsaurrekoak), baita Zerbitzua-
ren Zuzendaritzak kudeatutakoa ere: aurrez aurre-
ko formatuarekin berreskuratu zen Lizarrako Erdi 
Aroko Ikerlanen Nazioarteko Astearen 47. Edizioa, 
nahiz eta parte-hartzaileei streaming bidez parte 
hartzeko aukera eskaini zitzaien.

Artxiboek herritarrei eskaintzen dizkieten zerbit-
zuei aplikatzekoak ziren eta 2020an hartu ziren 
erabiltzaileentzako babes neurriek ondorio hau 
izan dute: dokumentuen erreprodukzio digitaleko 
zerbitzuen eskaintzak gora egin du, bereziki kont-
sulta telematikoen arretan, eta aurretik hitzordua 
eskatuta aretoan kontsulta postuak erreserbatze-
ko ekimena sendotu egin da.

4.1.3 PANDEMIAREN ERAGINA ZERBITZUAREN 
   ETA ARTXIBO ZENTROEN JARDUERAN

NEAN. Galle Funtsa



ARTXIBOEN 
ETA DOKUMENTU 
ONDAREAREN

4.1.4  PROGRAMA ESTRATEGIKOAK

1. NAFARROAKO TOKI ENTITATEEI DIRULAGUNTZAK EMATEKO DEIALDIA, ARTXIBO SISTEMA PROPIOA ABIARAZTEKO ETA/EDO FINKATZEKO

2021ean Nafarroako toki entitateei dirulagunt-
zak emateko bosgarren deialdia egin zen, artxibo 
sistema propioa abiarazteko eta/edo finkatzeko. 
Deialdiaren oinarriak urtarrilaren 22ko 4E/2021 
Foru Aginduaren bidez onetsi ziren, eta 2021eko 
otsailaren 22ko Nafarroako Aldizkari Ofizialean, 
40. zenbakian, argitaratu.

DESKRIBAPENA

Dirulaguntzaren zenbatekoa aurkeztutako proie-
ktu edo programaren gastuen % 40 zen, gehie-
nez ere, eta onuradun bakoitzeko muga 5.000 
eurokoa zen. Arriskuan dagoen dokumentu on-
darea izanez gero, dirulaguntzaren zenbatekoa 
handitzen ahalko zen % 60raino, betiere behar 
bezala justifikatzen bazen eta ezarritako gehie-
neko laguntza gainditzen ez bazen.

Dirulaguntzen xedea izaten ahal zen, bai proiek-
tuak egitea toki entitateek artxibo sistema propioa 
izateko, bai programak egikaritzea artxibo siste-
ma propio bat ezartzen eta/edo finkatzen lagunt-
zeko, toki entitate batean artxibo sistema izateko 
proiektu baten barruan. Zehatz-mehatz, progra-
mak alderdi hauei buruzkoak izaten ahal ziren:

• Lehendik dagoen funtsa antolatzea edo egune-
ratzea.

• Deskribapen tresnak (inbentarioak edo kata-
logoak) sortzea, eguneratzea edo hobetzea, 
haien informatizazioa lortu beharrez.

• Deskribapen tresnak eta sailkapen koadroa 
egokitzea 15.000 biztanle baino gutxiago di-
tuzten Nafarroako toki entitateetako artxiboak 
antolatzeko 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 zerbitzuak mantentzeko lanak.

• Artxiboko dokumentuak digitalizatzea.

Aurrekontuetan 60.000 euro finkatu ziren horre-
tarako.

60 eskaera izan ziren eta 27 toki entitate izan ziren 
onuradun.

HELBURUA

Dirulaguntzen deialdiaren xedea da Nafarroako 
toki entitateen artxibo sistemak bat etortzea 
ekainaren 10eko 50/2016 Foru Aginduko ja-
rraibideekin (haren bidez onetsi ziren 15.000 
biztanletik beherako Nafarroako toki entitateen 
artxiboak antolatu eta kudeatzeko jarraibideak). 
Asmoa da Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen 
Zerbitzuak behar den diru bultzada ematea, eta 
Nafarroako toki entitateen artxiboak modu ego-
kian antolatzea, legez haien ardurapean dagoen 
dokumentu ondarea zaintzeko, tratatzeko, he-
datzeko eta haren balioa nabarmentzeko.



ARTXIBOEN 
ETA DOKUMENTU 
ONDAREAREN

4.1.4  PROGRAMA ESTRATEGIKOAK

1. NAFARROAKO TOKI ENTITATEEI DIRULAGUNTZAK EMATEKO DEIALDIA, ARTXIBO SISTEMA PROPIOA ABIARAZTEKO ETA/EDO FINKATZEKO

TOKI ENTITATEA EMANDAKO ZENBATEKOA

Etxauri 2.504,22

Ziritza 1.580,26

Leotz 3.242,80

Legarda 2.301,43

Muruzabal 2.960,88

Ugar 955,60

Abartzuza 4.181,76

Lezaun 1.827,58

Lesaka 5.000

Beraskoain 1.657,70

Eneritz 2.938,85

Arantza 3.678,40

Elo 3.484,80

Ibargoiti 1.132,40

Orisoain 1.120,46

Uxue 5.000

Igantzi 5.000

Metauten 1.572,03

Ledea 2.081,20

TOKI ENTITATEA EMANDAKO ZENBATEKOA

Biotzari 2.268,80

Garisoain 498,62

Iguzkitza 653,40

Lukin 358,16

Barbarin 425,44

Villamayor de Monjardín 535,79

Aberin 1.694

Arellano 1.345,52

GUZTIRA 60.000

NEAN. Villarko Markesaren funtsa



ARTXIBOEN 
ETA DOKUMENTU 
ONDAREAREN

4.1.4  PROGRAMA ESTRATEGIKOAK

2. NAFARROAKO ARTXIBOEN ERROLDA EGUNERATZEA

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 eta 
erkidego exekuzioa), Artxiboen Erregistroa eta 
Nafarroako artxiboen mapa; horien funtziona-
menduaren zehaztapenak erregelamendu bidez 
ezarriko dira. Azken errolda kanpaina 1985ean 
amaitu zen eta, beraz, premiazkoa zen Erroldan 
jasotako informazioa eguneratzea. Erroldan oina-
rrituta, hedapenerako funtsezkoa baita, erregis-
troko eta mapako datuak erdietsiko dira, nagusiki 
dokumentu ondarea kontrolatu eta kudeatzeko.

DESKRIBAPENA

Programa zabala eta zehatza izanik, eta Nafa-
rroako herri guztietako artxiboetako informazioa 
bildu behar baitu, fasez fase jardun behar da. Lau-
garren fasea, 2021ean garatu zena, Iruñeko Me-
rindadeko Errolda hastea izan da, honako udalerri 
hauekin: Antsoain, Barañain, Beriain, Berriobeiti, 
Berriozar, Galar, Orkoien, Atarrabia eta Zizur Na-
gusia. 

Kanpaina honetan erroldatutako udalerrien ar-
tean, bi konposatuak dira: Berriobeiti eta Galar.

Berriobeitin honako kontzeju hauek daude: Ait-
zoain, Añezkar, Artika, Ballariain, Berriobeiti, Be-
rriogoiti, Elkarte, Larrageta, Lotza eta Oteitza.

Galar honako hauek osatzen dute: Arlegi, Espart-
za, Ezkirotz, Galar, Olatz Nagusia, Getze, Subitza 
eta Cordovilla.

Udalerriok Iruñetik hurbil daude eta lurralde 
handikoak dira eta, batez ere, biztanle ugarikoak 
(guztien artean 85.000 biztanle baino gehiago 
dituzte). Horietako asko berriki sortu dira, beste 
batzuetatik banandu ostean, hala nola Antsoain, 
Zizur Nagusia, Beriain eta Orkoien. Horrek lana 
zaildu egin du, udal funts sakabanatuak izatea-
gatik, dagokion toki administrazioarekin batera 
lekualdatzeak izan dituztenak. Dentsitate demo-
grafikoak berekin ekarri du, halaber, behar diren 
zerbitzu 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.

• 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.
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4.1.4  PROGRAMA ESTRATEGIKOAK

2. NAFARROAKO ARTXIBOEN ERROLDA EGUNERATZEA

EGINDAKO JARDUERAK

Artxiboen errolda eguneratzeko laugarren fasea, 
2021. urtean garatutakoa, Antsoain, Barañain, 
Beriain, Berriobeiti, Berriozar, Galar, Orkoien, Ata-
rrabia eta Zizur Nagusiko udalerrietako, eta horien 
kontzejuetako, titulartasun publikoko nahiz priba-
tuko artxibo eta funts dokumentalak erroldatzea 
izan da. Lanaren ondorio izan da kontaktuak iden-
tifikatzea eta elkarrizketak egitea, errolda fitxak 
osatzeko.

Guztira 96 artxibo eta 228 funts erroldatu dira, eta 
horiek dokumentuen 41.265 metro lineal osatzen 
dituzte guztira.

Gastu osoa 18.150 eurokoa izan da.

NEAN. Altadill Funtsa



ARTXIBOEN 
ETA DOKUMENTU 
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4.1.4  PROGRAMA ESTRATEGIKOAK

3. NAFARROAKO GOBERNUAREN DOKUMENTU ELEKTRONIKOAK KUDEATZEKO POLITIKARI LOTURIKO ARAUDIA GARATZEA

Nafarroako Gobernuan administrazio elektronikoa 
ezartzeko proiektuari dagokionez, Nafarroako Go-
bernuaren Dokumentu Elektronikoak Kudeatzeko 
Politikari lotutako “Segurtasuna eta sarbidea” eta 
“Kontserbazioa” izeneko dokumentu elektroni-
koak eta artxibo digitala kudeatzeko zehaztape-
nak onartzeko lan egin da.

DESKRIBAPENA

2020ko abenduan, Nafarroako Gobernuan admi-
nistrazio elektronikoa ezartzeko proiektuaren es-
parruan, oinarrizko araudia onetsi zen dokumentu 
elektronikoak kudeatzeko funtzionaltasun eta ja-
rraibideei zegokienez, eta artxibo digital segurua 
ezartzeari zegokionez. Alde batetik, Nafarroako 
Gobernuak 2020ko abenduaren 16an hartutako 
akordio bidez Nafarroako Foru Komunitateko 
Administrazioaren eta foru sektore publiko insti-
tuzionalaren dokumentu elektronikoak kudeatze-
ko politika onetsi zen; bestetik, abenduaren 21eko 
49/2020 Foru Aginduaren bidez, Nafarroako Foru 
Komunitateko Administrazioaren dokumentu ele-
ktronikoa kudeatzeko eredua.

Onesteke geratzen ziren Dokumentu Elektroni-
koaren Kudeaketa Ereduaren mendeko bi zehaz-
tapenak, segurtasunari eta dokumentuen eskura-
garritasunari eta kontserbazioari buruzkoak, eta 
hori 2021eko urtarrilean egin zen.

HELBURUA

Arau garapenaren helburua dokumentu eta ar-
txiboen kudeaketarekin erlazionatutako adminis-
trazio elektronikoko funtsezko alderdiak estaltzea 

izan da, zehazki, Kultura Zuzendaritza Nagusia 
– Vianako Printzea Erakundearen eskumen es-
parruaren barruan geratzen zirenak: dokumentu 
elektronikoen segurtasuna eta sarbidea, eta kont-
serbazioa.

EGINDAKO JARDUERAK

Araudia Kulturako zuzendari nagusiaren – Via-
nako Printzea Erakundearen bi ebazpenetan ze-
haztu da:

- 20/2021 Ebazpena, urtarrilaren 27koa, Nafa-
rroako Foru Komunitateko Administrazioaren 
Dokumentu Elektronikoaren Kudeaketa Ere-
duaren 2. Zehaztapena, Segurtasun eta Sarbi-
de Eredua, onesten duena.

- 21/2021 Ebazpena, urtarrilaren 27koa, Nafa-
rroako Foru Komunitateko Administrazioaren 
Dokumentu Elektronikoaren Kudeaketa Ere-
duaren 5. Zehaztapena, Kontserbazio Eredua, 
onesten duena.
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4. NAFARROAKO TOKI ENTITATEETAN ARTXIBO DIGITAL SEGURUA EZARTZEKO BALDINTZAK GARATZEA ETA BETETZEAREN AUDITORETZAK EGITEA

Toki entitateek eskumen osoa dute administrazio 
elektronikoa eta horren oinarrian dagoen artxibo 
digital segurua ezartzeko. Toki entitateen aniz-
tasuna dela-eta, izaerari, biztanle kopuruari eta 
baliabideei dagokienez, beharrezkoa da artxi-
boen arloan eskumena duen departamentuaren 
aholkularitza, espediente elektronikoen kontser-
bazioa eta artxibo digital seguruko tresnen era-
mangarritasuna ziurtatzeko.

DESKRIBAPENA

Toki entitateek autonomia osoz jarduten dutenez 
beren espediente eta dokumentu elektronikoak 
kudeatzeko eta artxibo digital seguruan gordetze-
ko erabiliko dituzten tresna informatikoak zehaz-
ten, Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Zerbit-
zuak foru agindu bat idatzi eta onesteko lan egin 
du, Nafarroako toki entitateen artxibo digital se-
guruaren baldintza teknologiko eta funtzionalak 
eta auditoretza eredu bat zehazteko.

Onespen prozesua Nafarroako Udal eta Kontze-
juen Federazioaren, Toki Administrazioaren eta 
Despopulazioaren Zuzendaritza Nagusiaren eta 
Telekomunikazio eta Digitalizazioaren Zuzenda-
ritza Nagusiaren iritziarekin alderatu zen.

Behin erreferentziazko Foru Agindua onetsi ondo-
ren, betetzeari buruzko auditoretza bat egin da, 
Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioaren 
lankidetzarekin, EsPúblico enpresaren GESTIONA 
tresna ezarrita duten lau udalekin: Cintruénigo, 
Cortes, Obanos eta Azkoien. Era berean, ANIM-
SA enpresa publikoa gonbidatu da espedienteak 
kudeatzeko eta artxibo digitalerako tresnaren au-
toebaluazio bat egitera, Foru Aginduaren eskaki-
zunen arabera; autoebaluazio hori 2021eko aben-
duan osatu zen. Dagozkien azken auditoretza 
txostenen gomendioak baliagarriak dira hobetzen 
ahal diren alderdiak identifikatzeko eta espedien-
teak eta artxibo digitala kudeatzen esku hartzen 
duten toki entitateetako langileak identifikatzeko, 
interesekoak izanen direnak Nafarroako Udal eta 
Kontzejuen Federazioaren hurrengo ekimeneta-
rako, Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Zer-
bitzuarekin lankidetzan.

Araudiaren kostua 10.502,80 eurokoa izan da eta, 
auditoretzarena, 17.998,75 eurokoa.

HELBURUA

Ekimenaren helburua toki entitateei artxibo 
digital seguruaren baldintza teknologiko eta 

funtzionalak helaraztea izan da, barnean ego-
kitzeko informazioa izan dezaten eta tresna in-
formatikoak kontratatzeko oinarri izan daitezen. 
Auditoretza ereduak, bestalde, identifikatutako 
betekizunak gaur egun nola betetzen diren jakin 
nahi du, eta, ondorioz, hobetzeko ekintza zehat-
zak proposatu.

EGINDAKO JARDUERAK

Baldintzak zehazteko, Kultura eta Kirol kontsei-
lariaren maiatzaren 24ko 18/2021 Foru Agindua, 
Nafarroako toki entitateen artxibo digital segurua-
ren teknologia eta funtzio baldintzak eta audito-
retza eredua onartzen dituena, argitaratu da.

2021eko azken hiruhilekoan Cintruénigo, Cortes, 
Obanos eta Azkoiengo udalen inguruko audito-
retza txostenak egin dira, baita ANIMSA enpresa 
publikoaren autoebaluazioari dagokion txostena 
ere.
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5. NAFARROAKO GOBERNUAREN IKUS-ENTZUNEZKO ARTXIBO DIGITALERAKO PLATAFORMA BAT EZARTZEKO SOLUZIO TEKNOLOGIKOAK ETA BALDINTZAK 
IDENTIFIKATZEA

Nafarroako Foru Komunitateko administrazioak 
gero eta ikus-entzunezko baliabide gehiago ekoiz-
ten ditu, ikus-entzunezkoen sektoreko entitate eta 
profesionalek ekoitziak; hori dela eta, horiek kont-
serbatzeko eta ezagutarazteko estrategiak eta 
baldintzak zehaztu behar dira, ikus-entzunezko 
artxibo biltegi digital batetik eskainitako funtzio-
naltasun zehatz batzuen oinarrian.

DESKRIBAPENA

Kultura Zuzendaritza Nagusiak – Vianako Print-
zea Erakundeak Kultur Ekintza Zerbitzuaren 
Ikus-entzunezko proiektuen eta proiektu digitalen 
atalari eta Artxiboen eta Dokumentu Ondarea-
ren Zerbitzuari proiektu bat koordinatzeko eska-
tu zioten, ikus-entzunezko edukia biltegiratu eta 
zabaltzeko eskura dauden irtenbideen beharrak, 
ezaugarri teknikoak eta merkatu baldintzak iden-
tifikatzeko, kudeatutako ikus-entzunezko edukien 
ezaugarrien, lortu nahi diren erabileren, dauden 
formatuen, horiek kudeatzen dituzten bulegoen 
eta etorkizunean ustiatzeko borondatearen ara-
bera. Eskura dauden soluzioak ebaluatu ondoren, 
estrategia zehatz bat proposatu da tresna ego-
kienak abian jartzeko eta ikus-entzunezko edu-
kia aukeratu eta kargatzeko, deskribatu eta ka-

talogatzeko, eta eskuratu eta zabaltzeko prozesu 
gakoak deskribatu dira.

Abiapuntua esparru funtzionalak 948 Set Proiektu 
Pilotua, Ikus-entzunezko Artxiboa eta Nafarroako 
Filmoteka izan dira, nahiz eta Kultura Zuzendarit-
za Nagusiko zerbitzu guztiek parte hartu duten, 
Telekomunikazio eta Digitalizazio Zuzendaritza 
Nagusiko Departamentuetako Informazio Siste-
men Zerbitzuaren laguntzarekin.

Proiektuak 2022an DSpace tresna inplementat-
zen hastea aurreikusten du, Kulturaren beharren 
zerbitzurako ikus-entzunezko artxibo digitalerako 
plataforma gisa, Artxiboen eta Dokumentu Onda-
rearen Zerbitzuaren bultzadapean.

2021ean proiektuaren kostua 18.846,80 eurokoa 
izan da.

HELBURUA

Proiektuaren helburua izan da ikus-entzunezko 
eduki digitalak kontserbatzeko eta zabaltzeko 
baldintzak eta soluzioak ezartzea Kultura Zuzen-
daritza Nagusia - Vianako Printzea Erakundean, 
ikus-entzunezko artxibo digitaleko plataforma bat 
ezartzeko aurretiko urrats gisa.

EGINDAKO JARDUERAK

2021eko apirilean, AGTIC enpresari Ikus-entzu-
nezko Artxiboko soluzioak jasotzen zituen aholku-
laritza txostena egiteko eskatu zitzaion, eta irai-
lean entregatu zuen.

2021eko urrian ASSESSTIC enpresari ikus-ent-
zunezko artxibo digitalaren plataforma martxan 
jartzeko prozedura operatiboak idazteko eskatu 
zitzaion:

- Ikus-entzunezko edukia hautatu eta kargatzea.

- Ikus-entzunezko edukia deskribatu eta katalo-
gatzea.

- Ikus-entzunezko edukia eskuragarri jarri eta 
ezagutaraztea.

2021eko abenduan prozedura operatiboak zeu-
den, Kultura Zuzendaritza Nagusia – Vianako 
Printzea Erakundea osatzen duten zerbitzu guz-
tiek azaldutako behar, ikuspegi eta funtzionalta-
sun zehatzekin bat.
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6. LIZARRAKO ERDI AROKO IKERLANEN NAZIOARTEKO ASTEA 2021 ANTOLATZEA

Lizarrako Erdi Aroko Ikerlanen Nazioarteko As-
teak bere 47. edizioa izan zuen 2021ean, “Irau-
teko eraiki. Aberastasun petrifikatua eta gizar-
te identitatea. XI-XIV mendeak” izenburupean, 
uztailaren 20tik 23ra. Edizio hori 2020an egitea 
zegoen programatuta, baina apirilean bertan be-
hera utzi behar izan zen, pandemiaren ondorioz. 
47. edizio hau erresilientzia eta finkapen arike-
ta izan da, ondoz ondoko edizioetan Nafarroako 
kulturaren esparruan erro sakona duen jarduera 
zientifiko moduan lortu den aintzatespenarekin; 
horrek nazioartera zabaltzen ditu Lizarra hiria eta, 
harekin batera, baita Nafarroa ere. Artxiboen eta 
Dokumentu Ondarearen Zerbitzuak antolatzen 
eta koordinatzen du astea, eta, aldi berean, an-
tolaketa eta zientzia batzordeetako idazkaritzaz 
arduratzen da.

DESKRIBAPENA

2016an, Kultura, Kirol eta Gazteriako kontseila-
riak jardunaldiei sostengu emateko egitura alda-
tu zuen; jardunaldien nazioartekotasuna sendotu 
zuen, eraginkortasuna handitzeko antolaketa bat-
zorde bat eta batzorde zientifiko bat sortu zituen, 
eta gizarteko beste eragile batzuen partaidetza 
ekarri zion. Antolaketa Batzordearen buru kont-

seilaria da, eta gainerako batzordekideak hauek 
dira: Lizarrako alkatea (Koldo Leoz), Nafarroako 
Unibertsitate Publikoko errektorea (haren ize-
nean, Eloísa Ramírez), Nafarroako Unibertsita-
teko errektorea (haren izenean, Julia Pavón) eta 
Nafarroako Kultura Kontseiluaren ordezkari bat 
(Roldán Jimeno); baita Artxiboen eta Dokumentu 
Ondarearen Zerbitzuko zuzendaria eta zerbitzu 
bereko teknikari bat ere, idazkari gisa diharduena. 
Batzorde Zientifikoa irakasle eta ikertzaile hauek 
osatzen dute: Pascual Martínez Sopena, Véroni-
que Lamazou-Duplan, Juan José Larrea Conde, 
Ana Rodríguez López, Eloísa Ramírez Vaquero eta 
Julia Pavón Benito. Astearen idazkaritzaz, webgu-
neko informazioaren kudeaketaz barne, Muraria 
S.L. enpresa arduratzen da.

Alderdi zientifikoaren osagarri, Lizarrako herri-
tarrak Asteko protagonista sentitzen dira, hiriak 
sustatutako ekimenetara bertaratuz, hala nola 
lantegi, hitzaldi eta historiaren zabalkunderako 
mahai-inguruetara.

HELBURUA

Lizarrako Erdi Aroko Ikerlanen Nazioarteko Astea-
ren helburu nagusia da, alde batetik, nazioarteko 
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ospea sendotzea eta, bestetik, ikerlari gazteak 
gonbidatzea beren ikerlanen emaitzak, batik bat 
doktoretza tesiak, aurkez ditzaten. Beste alde 
batetik, Lizarrako herritarrek protagonista direla 
sentitu behar dute, historiaren zabalkunderako 
jardueretan parte hartuta.

EGINDAKO JARDUERAK

Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Zerbitzuak 
jarduera hauek egin zituen 2021an, Asteari dago-
kionez:

-  Antolaketa Batzordea bi aldiz bildu zen: 
2021eko otsailaren 12an eta azaroaren 12an.

-  Batzorde Zientifikoa lau aldiz bildu zen: 2021eko 
otsailaren 4an, martxoaren 25ean, uztailaren 
22an eta azaroaren 26an.

-  47. edizioaren aurkezpena 2021eko maiat-
zaren 26an egin zen, Lizarrako Fray Diego 
Kultura Etxean. Ekitaldian parte hartu zuten 
Nafarroako Gobernuko Kultura eta Kirol kont-
seilari Rebeca Esnaolak, Lizarrako alkate Kol-
do Leozek eta Astearen Batzorde Zientifikoko 
koordinatzaile eta kide den Ana Rodríguez 

6. LIZARRAKO ERDI AROKO IKERLANEN NAZIOARTEKO ASTEA 2021 ANTOLATZEA

CSICeko ikertzaileak. 

-  Aste hori uztailaren 20an inauguratu zuten Na-
farroako Gobernuko presidente María Chivitek 
eta Lizarrako alkate Koldo Leozek, eta Artxi-
boen eta Dokumentu Ondarearen Zerbitzuko 
zuzendari Joaquim Llansók itxi zuen uztailaren 
23an, Lizarrako kultura zinegotzi Regino Etxa-
be Díazekin batera.

-  Gobernuko presidentea Angel J. Martín Duque 
irakaslearen omenezko hitzaldira ere joan zen, 
hots, Román Felonesek inaugurazio ekitaldia-
ren ondoren eman zuen hitzaldira, eta ome-
naldiaren hartzaile gisa aritu ziren irakaslearen 
senitartekoak ere han izan ziren.

-  Hamahiru hitzaldi egon ziren, honako irakasle 
hauen eskutik: Ana Rodríguez López, CSIC (Ma-
dril); Rocío Maira Vidal, CSIC (Madril); Agustín 
Azkarate eta Ismael Garcia, UPV/EHU; Sandro 
Carocci, Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”; Inés Calderón Medina, Universidad de 
las Islas Baleares; Alessio Fiore, Università degli 
Studi di Torino; Quitterie Cazes, Université de 
Toulouse-Jean Jaurès; Fabio Giovannini, CSIC 
(Madril); Juan Vicente García Marsilla, Univer-

sitat de València, Caroline de Barrau, Université 
de Perpignan Via Domitia; Jordi Morelló i Ba-
get, CSIC (Bartzelona); Jaime Nuño González, 
Fundación Santa María la Real del Patrimonio 
Histórico de Aguilar de Campoo; eta Javier Mar-
tínez de Aguirre, Madrilgo Complutense Uni-
bertsitatea.

-  Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Zerbit-
zuak, gainera, Trama enpresako José Antonio 
Faro Carballak eskainitako hitzaldia sustatu 
zuen, Kultura Zuzendaritza Nagusiak – Via-
nako Printzea Erakundeak Iratxeko Andre Maria 
monasterioan egindako indusketen emaitzak 
azaltzeko.

-  Ikertzaile eta doktoregai gazte batzuek aurkez-
tutako zortzi ikerlan hautatu ziren.

-  Lizarrako herritarrek Madrilgo Unibertsitate Po-
liteknikoko Miguel Sobrino Gonzálezek irakat-
sitako Erdi Aroko eskulturaren eta hargintza-
ren teknikak, materialak eta tresnak lantegian 
parte hartu zuten Lizarrako Fray Diego Kultura 
Etxean, uztailaren 20an.

-  Aurten, gainera hitzaldiak streaming bidez es-
kaintzeko beharrezko baliabide teknikoak izan 
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ziren, eta arrazoi desberdinengatik eta pande-
miaren ondorioz bertaratu ezin izan ziren in-
teresdunei hitzaldiak jarraitzeko aukera eman 
zitzaien.

Astearen 47. edizioa antolatzeko gastuen aurre-
kontua 35.155 eurokoa izan da 2021ean.

6. LIZARRAKO ERDI AROKO IKERLANEN NAZIOARTEKO ASTEA 2021 ANTOLATZEA
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7. BESTE EMAITZA BATZUK

SARIAK

2021eko ekainaren 5ean, Gaztela eta Leongo 
Artxibozainen Elkarteak (ACAL) Nafarroako Mu-
sikaren eta Arte Eszenikoen Artxiboari Estatuko 
azken hiru urteetako Artxibo Proiektu Onenaren 
saria eman zion.

Era berean, Artxiboen eta Dokumentu Ondarea-
ren Zerbitzuko arduradunak Estatuko profesional 
onenaren saria jaso zuen, baita Musikaren eta 
Arte Eszenikoen Artxiboarekin egindako lanaren-
gatik ere.

NAFARROAKO ARTXIBOZAINEN ELKARTEA-
REKIN LANKIDETZA

Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Zerbitzua 
lankidetzan aritu zen Nafarroako Artxibozainen 
Elkartearekin “Artxibo elektronikoak: trantsi-
zio amaitugabea” izenburua zuen prestakuntza 
ekintza batean. Hori Nafarroako Errege Artxibo 
Nagusian egin zen bi saiotan, goizez eta arratsal-
dez, azaroaren 4an eta 11n. 

Ekintza hori artxibo publiko eta pribatuen errea-
litateak alderatzeko aukera bikaina izan zen, eta 

parte hartu zuten Nafarroako Zerga Ogasuneko, 
Asturiasko eta Euskal Autonomia Erkidegoko or-
dezkariek, baita Nafarroako zenbait erakunde na-
barmenek ere, hala nola Iruña-Tuterako Cáritas 
Diocesana elkarteak, Florette Ibérica S.L. enpre-
sak, Diario de Navarra egunkariak, CINFA Labo-
rategiak edo Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo 
Ofizialaren Nafarroako ordezkaritzak. Saioetan 
mahai-inguruak egin ziren.

PIRINIO ATLANTIKOETAKO DEPARTAMENDU 
ARTXIBOEKIN LANKIDETZA

2021eko irailaren 16an Udal Artxiboei buruzko 
mugaz gaindiko Jardunaldi Profesional bat egin 
zen streaming bidez, Artxiboen eta Dokumentu 
Ondarearen Zerbitzuaren eta Pirinio Atlantikoe-
tako Departamendu Artxiboen arteko lankidetzan 
antolatuta. 

Ekintzan zortzi pertsonak esku hartu zuten eta bi 
ardatz zituen: instituzioen ikuskapena eta udal 
artxibozainen esperientziak. Nafarroaren aldetik, 
Balduquena enpresako Carlos Maiza eta Zerbit-
zuko zuzendaria izan ziren hizlariak.
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7. BESTE EMAITZA BATZUK

2021EKO UHOLDEEN ONDORIOENGATIK TOKI 
ENTITATEEI LAGUNTZA EMATEA

Abenduaren 10ean, Nafarroako ibai ibilguetan 
ohiz kanpoko emari gorakada egon zen, aurreko 
egunetan euri asko egin zuelako. Horren ondorioz, 
uholdeak gertatu ziren eta horiek eragin zuzena 
izan zuten Burlatako eta San Adriángo artxiboe-
tan. 

Zerbitzuak aholkularitza protokolo bat eta jar-
duketa plan bat jarri zituen eragindako toki entita-
teen eskura, Nafarroako Errege Artxibo Nagusiko 
dokumentuak zaharberritzeko kontratuaren titu-
larra den Barbáchano eta Beny enpresen bidez, 
uholdeek dokumentu ondarean izandako inpak-
tuaren ondoriozko larrialdi egoerari aurre egiteko. 

Artxiboko bi zaharberritzaileak Burlatako udalera 
bidali ziren larrialdia arta zezaten, egoerak iraun 
zuen bitartean, abenduaren 28ra arte. Uholdeak 
San Adriángo udal artxiboan izan zuen inpaktua, 
udalerriak zuzenean bere gain hartzea erabaki 
zuena, ikuskapen bisitetan baloratuko da.

ENTITATEENTZAKO DIRULAGUNTZAK

2021ean, Artxiboen eta Dokumentu Ondarea-
ren Zerbitzuaren gastuen aurrekontutik bi diru-
laguntza izendun eman ziren, Nafarroako Par-
lamentuaren ekimenez; bata, 25.900 eurokoa, 
Euskal Herriko Txistulari Elkarteari –Nafarroa– 
eman zitzaiona, 1521. urtearen urteurrena gogo-
ratzeko; bestea, 25.000 eurokoa, Noaingo Batai-
la Elkarteari eman zitzaiona.
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JOURNÉE PROFESSIONNELLE TRANSFRONTALIÈRE 
SUR LE THÈME DES ARCHIVES COMMUNALES

16 septembre 2021 – 10h-15h30

JORNADA PROFESIONAL TRANSFRONTERIZA SOBRE EL TEMA DE ARCHIVOS MUNICIPALES
16 de septiembre del 2021 – 10h-15h30

HERRI ARTXIBOEN GAIAZ, MUGAZ GAINDIKO LAN JARDUNALDIAK
2021ko irailaren 16 – 10:00etatik-15:30era

Les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, en collaboration avec les Archives 
royales et générales de Navarre vous proposent un webinaire sur le thème des « Archives 
communales » de part et d’autre des Pyrénées, le 16 septembre 2021 de 10h à 15h30.
Réservez dès à présent cette date sur votre calendrier. Le programme et le lien de connexion 
seront transmis début septembre.
Bon été.

El Archivo departamental de los Pirineos Atlánticos, en colaboración con el Archivo real y 
general de Navarra te invitan a un webinario sobre el tema de los Archivos municipales por 
ambos lados del Pirineo, el 16 de septiembre del 2021 de 10h a 15h30.
Reserva ya esta fecha en tu calendario. Te transmitiremos el programa y el enlace de 
conexión a principios de septiembre.
Te deseamos un feliz verano.

Pirinio Atlantikoetako Artxiboa, Nafarroako artxibo erreala eta orokorrarekin, sesio bat 
proposatzen dizu Herri artxibo  Pirinioko bi aldetan, 2021ko Irailaren 16an 10:00etatik-
15:30era
Egutegian data atxik ezazu orain. Egitaraua eta Internen bidez konektatzeko lotura Irailaren 
hastapenean igorriko dizugu.
Uda on pasa,

Webinaire

k

,
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4.1.5  BALANTZEA

KALITATE TEKNIKOA

Kultura Zuzendaritza Nagusia – Vianako Print-
zea Erakundearen Kulturaren Plan Estrategikoa 
2017-2023, oro har, eta aldi osorako, erreferente 
nagusia da Artxiboen eta Dokumentu Ondarea-
ren Zerbitzuak egindako jarduketen planifikazio, 
segimendu eta ebaluaziorako. Zerbitzuari gor-
detako ekintzak Plan horrek “Artxiboen jarduera 
eta haien balio katea garatzea” (formalki, E9.L5 
kodea) deritzon ildoan jasotzen dira, Nafarroako 
Artxiboen esparruan gauzatzen diren jarduerak 
hobetzeko.

Zehazki, Planean bost artxibo ekintza aurreikus-
ten dira:

1. Musikaren eta Arte Eszenikoen Artxiboa garat-
zea.

2. Administrazioaren Artxiboaren eraikinean jar-
dutea, eta artxibo digitala garatzea, Nafarroako 
Gobernu guztiari eragiten dion administrazio 
elektronikoa ezartzeko.

3. Difusio historikoa dinamizatzea Nafarroako 
Errege Artxibo Nagusitik eta Foru Komunitate-
ko Administrazioaren artxibotik.

4. Nafarroako toki entitateen artxibo sistemak an-
tolatzen eta kudeatzen laguntzea.

5. Nafarroako Artxiboaren errolda eta erregistroa 
sustatzea, Nafarroako Artxiboen maparekin ba-
tera.

Plan Estrategikoan definitutako ekintza guztiak 
artatu dira 2021ean zehar, eta 2022an eginen 
diren jarduketa nagusien inspirazio iturri dira, 
2023an Planaren azken ebaluazioa egiteari begi-
ra.

Planean aurreikusitako ekintzak eta planaren osa-
garri diren beste batzuk (2021ekoak) baloratze-

ko, kontuan hartu behar da pandemiaren ondoz 
ondoko olatuek eragindako inpaktua; izan ere, 
nahiz eta artxiboei balio handiagoa eman dien, 
herritarren eskaerei erantzuteko agortzen ez den 
ezinbesteko informazio iturri gisa, lehentasuna 
eman zaie sarbide ez-presentzialari eta komuni-
kaziorako bide telematikoen eta online zabaltzeko 
proposamenen hedapenari. Bestalde, osasun eta 
higiene neurriek zenbait difusio ekimenen helme-
na mugatzen jarraitu du, presentzialitateari dago-
kionez.

Nabarmentzekoa da, 2021ean, Nafarroako Gober-
nuaren ikus-entzunezko artxibo digitala kudeatu, 
kontserbatu eta zabaltzeko Zerbitzuak orientazio 
berri bat izan duela, 2022an eta 2023an ezartzea 
aurreikusten dena, eta Nafarroako toki entitateen 
artxibo digital segururako baldintzak ezarri direla, 
baita hura ikuskatzeko tresna bat ere, epe labur, 
ertain eta luzerako ikuspegiarekin, egungo Plan 
Estrategikoak eta 2024an eginen diren ekint-
za berriak kontuan hartzeko ezarritako denbora 
muga gainditzen duena.

HERRITAR PROIEKZIOA

Pandemiaren ondoz ondoko olatuek Zerbitzuaren 
jardueran izandako eragina gorabehera, 2021ean 
Nafarroako Artxibo Garaikidean eta Nafarroako 
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Errege Artxibo Nagusian garatu diren jarduketek 
agerian uzten dute herritar proiekzioa duten pro-
gramak finkatzen ari direla. Hona hemen zenbait 
adibide: Nafarroako Funts Garaikideen eta Orain-
goen programa (Nafarroako Artxibo Garaikideak 
artxibo sozial gisa duen dimentsioa finkatzen du, 
jatorri pribatua duten funts berriak jasoz); difu-
sio historikoko programak (bereziki erakusketak, 
bai aldi baterakoak eta bai formatu txikiagoekin 
diseinatuta daudenak); artxibo digitaleko pro-
gramak (Foru Komunitateko Administrazioak 
formatu elektronikoan sortutako dokumentazioa 
kontserbatzeko beharrak asetzeko, irudi digitala 
online zabaltzeko eta ikus-entzunezko eta soinu 
funtsak kontserbatzeko); Nafarroako Musika eta 
Arte Eszenikoen Artxibo programa (musikaren, 
dantzaren eta antzerkiaren esparruetako doku-
mentu funtsak, Nafarroako Errege Artxibo Nagu-
sian kontserbatzen direnak); Nafarroako Fotote-
ka (argazkiak ezagutarazteko espazio esklusibo 
gisa ulertuta). Horiek guztiak trakzio elementuak 
dira dokumentu ondarea gorde eta zabaltzeko, 
berriena barne, Nafarroako orainaren etorkizu-
neko ebidentzia moduan. 

 
EFIZIENTZIA SOZIALA

Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Zerbitzuak, 
2021ean, 2.150.721 euroko gastu aurrekontua ku-

deatu du (langileria gastuak kanpo utzita). Aurre-
kontu hori Zerbitzuaren jarduera estrategikoak eta 
jarraitutasun jarduerak egiteko erabili da, zeinak 

zuzendaritzak eta zerbitzuak dituen bi atalek egin 
baitituzte. Nafarroako Errege Artxibo Nagusia eta 
Nafarroako Artxibo Garaikidea.
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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 epe labur, ertain 
eta luzean:

- lurraldetasuna bultzatzea Nafarroako doku-
mentu ondarea balioesteko jardueretan, titu-
lartasun publiko eta pribatuko dokumentazioa 
barneratzen duen 360 graduko ikuspegiarekin.

- Legezko araudiaren berrikuspena, Artxibo eta 
Dokumentuei buruzko apirilaren 4ko 12/2007 
Foru Legea eguneratuz, Estatuko esparru le-
geetara egokitzeko (gardentasuna, datuen ba-
besa, administrazio prozedura eta araubide ju-
ridikoa).

- 75/2006 Foru Dekretuaren, Dokumentuen 
Ebaluaziorako Batzordea arautzen duenaren, 
berrikuspena, Administrazio elektronikoa eta 
Nafarroako toki entitateak ezartzearen ondo-
riozko dokumentu kudeaketako beharrei erant-
zun azkarra emateko gai den funtzionamendu 
arineko organo aholku-emailea izan dadin.

- Legez zehaztutako Nafarroako Artxiboen Errol-
da eta Erregistroaren eta Artxiboen Maparen 
eguneraketa bultzatzea.

- Artxibo digital seguruko plataformak ezar dai-
tezen sustatzea Nafarroako toki entitateetan, 
behar bezala ezartzen direla egiaztatuz, urteko 
auditoretza programa baten bidez.

- Herritarrek dokumentu ondarean sarbidea izan 
dezaten sustatzea, dokumentuak digitalizatuz 
eta eskura jarriz, Kulturaren Atari Digitalean eta 
Artxibo Irekian

- Ikus-entzunezko artxibo plataforma digital bat 
ezartzea sustatzea, Kulturak ekoitzitako bi-
deoak eta soinu erregistroak kontserbatzeko 
eta ezagutarazteko, baita, epe ertainean, Na-
farroako Gobernuaren departamentuek ekoitzi-
takoak ere.

- Nafarroako Foru Komunitateko Administra-
zioaren artxibo digital seguruaren funtziona-
mendu eraginkorra eta finkapena sustatzea, 
Nafarroako Artxibo Garaikidearen kargura.

- Bultzada ematea Nafarroako Artxibo Garaiki-
dea delako atalaren herritartasun alderdiari, 
Nafarroako oraintsuko iraganaren eta oraina-
ren erreferentziazko erakundea delako, pertso-
nalitate eta erakunde garrantzitsuetatik funts 
pribatuak lortzearen bidez, eta ikuspegi sozial 
batekin, Nafarroako funts garaikideen eta ora-
ingo funtsen programan sartzeko.

- Administrazio elektronikoak aurrera egitea sus-
tatzea (Zero Paper proiektua), Foru Komunita-
teko Administrazioan dauden paperezko artxi-
boen identifikazio eta kontrolaren bidez, eta, 
horren osagarri, arauak ematea kudeaketari 
eta ixteko izapideei dagokienez artxibo digitala 
ezarri ondoren, eta Nafarroako Artxibo Garaiki-
dera eramatea planifikatzea, epe luzean kont-
serbatzeko.

- Nafarroako Errege Artxibo Nagusiaren artxiboa 
kudeatzeko, deskribatzeko eta ezagutarazteko 
tresna modernizatzea sustatzea.

- Nafarroako Errege Artxibo Nagusia finkatzea, 
Nafarroako erreferentzia historiko eta kultura-
leko erakundea izaki, hedapen jardueren bidez, 
ezagutza sortzen, dokumentu ondarea balioes-
ten eta herritarren artean Nafarroaren nortasun 
historikoa berresten lagun dezaten.

- Nafarroako Errege Artxibo Nagusian Fotote-
ka programa finkatzea, erreferentea delako 
ondare fotografikoa kontserbatu, zabaldu eta 
balioesteko, interes berezia jarrita jatorri priba-
tuko irudiak lortzeko ahaleginean.

- Nafarroako Errege Artxibo Nagusian Nafa-
rroako Musikaren eta Arte Eszenikoen Artxiboa 
programa finkatzea, lurraldean eta nazio osoan 
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erreferentziazko artxibo proiektua delako, mu-
sika, dantza eta antzerki esparruetako doku-
mentu ondarea kontserbatu, zabaldu eta ba-
lioesteko.

Erronketako batzuk lortzeko, Nafarroan finkatuta 
dauden beste entitate adierazgarri batzuen lanki-
detza beharrezkoa da, batez ere Nafarroako Udal 
eta Kontzejuen Federazioarena Nafarroako toki 
entitateentzako interesgarriak diren ekimeneta-
rako, eta Nafarroako Artxibozainen Elkarteare-
na, talde profesionalaren prestakuntzari loturiko 
alderdietarako. Prestakuntza hori dokumentu eta 
artxiboen kudeaketako joera modernoei buruzkoa 
izanen da eta, bereziki, unibertsitate tituludun 
gazteen prestakuntza sustatuko da, Administra-
zioko zein sektore pribatuko profesionalen be-
launaldi erreleboa bermatzeko, epe labur eta er-
tainean. Era berean, kezkagarria den alderdi bat 
dago: distantzia handia dago, artxibo zentroetan 
hautematen diren behar errealei dagokienez, ar-
txiboetan kultura bitartekotzan eskumenak di-
tuzten adituak laneratzearen eta Nafarroan eza-
rritako unibertsitateek sustatutako prestakuntza 
ildoen artean.

NEAN. De Val funtsa



4.2 NAFARROAKO ERREGE ARTXIBO NAGUSIA
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4.2.1 AURKEZPENA 

Nafarroako Errege Artxibo Nagusia Nafarroako 
artxibo historikoa da. Nafarroako Erresumako 
gobernu instituzioek eta administrazioak 1836ra 
arte sortutako dokumentazioa eta Nafarroako 
probintziak urte horretatik 1982ra arte sortutakoa 
zaintzen ditu. Nafarroako Foru Komunitateko Ad-

ministrazioaren artxibo historikoa ere bada. Gai-
nera, Estatuko zenbait ministeriorekin sinatutako 
hitzarmenen bitartez, Estatuko Lurralde Adminis-
trazioak, 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 Erresumako erakundeen funtsak 
gorde, kontserbatu eta zabaltzea.

b) Kontserbatzen dituen dokumentuak jendearen 
eskura jartzea.

c) Nafarroako Foru Komunitateko administrazioak 
bere jardunean sortu edo bildutako dokumen-
tazioa jasotzea ohiko transferentzia bidez, eba-
luatu eta administrazio indarra galdu ondoren, 
kultura balioa edo ikerketarako balioa duela 
iritziz gero.

d) Titularrek utzitako beste funts batzuk gordet-
zea, hitzarmen bidez ezarritako baldintzetan.

e) Gordetzen dituen dokumentu funtsei tratamen-
du teknikoa ematea.

f) Dokumentuen kontserbazio egokia bermatzea 
eta, behar bada, zaharberritzea.

g) Nafarroako dokumentu ondarearen zabalkun-
de programak sustatzea.

h) Dokumentuen kudeaketaren inguruan agintzen 
zaizkion bestelako eginkizunak.
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Nafarroako Errege Artxibo Nagusiak zenbait jar-
dunbide ditu bere bi helburu nagusiak betetzeko: 
Nafarroako ondasun dokumentalaren kontser-
bazioa 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, dohaintza, gordailutzea 
eta erosketa.

- Funtsen antolaketa eta dokumentuen deskri-
bapena: teknikari taldeak egindako lan nagu-
siak dira, eta haien inguruan planifikatzen dira 
aribidean dauden artxibo proiektuak, zaindu-
tako dokumentazioan sarbidea izatea errazte-
ko.

- Dokumentuak zaharberritzea: zaharberritze 
lantegian alerik kaltetuenak eta kontserbazio 
egoerarik txarrenean daudenak lantzen dira, 
kontserbatuko direla bermatzeko, eta irakurga-

laren 15era bitartean izan ezik, aldi horretan 
udako ordutegi murriztua baitago, 9:00etatik 
15:00etara.

- Erakusketak eta zabalkundea: gordetako 
dokumentu ondarea ezagutarazteko egiten 
dira, besteak beste, aldi baterako erakusketak 
—erakusketa aretoan—; hileroko mikroerakus-
ketak — beheko galerian—; mintzaldi zikloak; 
musika entzunaldiak eta liburuen aurkezpe-
nak —ekitaldi aretoan—; ikasleendako bisita 
didaktikoak; erabiltzaileendako prestakuntza 
lantegiak —erabilera anitzeko aretoan—; eta 
bisita gidatuak. Erabilera horietarako, eraikina 
irekita egoten da, 10:00etatik 14:00etara eta 
17:00etatik 20:00etara, urteko egun guztie-
tan.

rriak izan daitezen ahalbidetzeko. 

- Dokumentuak digitalizatzea: digitalizatze lan-
tegiak dokumentuen kalitate handiko kopia di-
gitalak lortzen ditu, erabiltzaileek ezagut deza-
ten, haien egoera arriskuan jarri gabe.

- Dokumentuen kontsulta eta erreprografia: 
herritarrei kontsulta eta erreprografia zerbit-
zuak ematen zaizkie, Liburutegiko Kontsulta 
Aretoan eta Irakurketa Aretoan; astelehene-
tan eta ostiraletan, 09:00etatik 15:00eta-
ra, eta astearte, asteazken eta ostegunetan 
09:00etatik 17:00etara, ekainaren 15etik irai-
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Honako ekintza hauek azpimarratzen ditugu, 
erakundeak 2021. urtean egindako nabarmene-
nak direla iritzita.

- Konponketa lanak: 
Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiaren adminis-
trazioarekiko auzien salak Nafarroako Gobernua-
ren alde eman zuen epaiaren ondorioz, zeinaren 
bitartez 84/2012 Foru Agindua berresten bait-
zen, eta eraikitzaileari, proiektugileari eta obra 
zuzendariari Nafarroako Errege Artxibo Nagusia-
ren eraikinaren eraikuntza akatsak konpontze-
ko eskatzen baitzitzaien, akordio bat sinatu zen 
Kultura Zuzendaritza Nagusia - Vianako Print-
zea Erakundearen eta UTE Capitanía enpresaren 
artean, obrak gauzatzeko baldintzak ezartzeko. 
Lanak maiatza eta abendua bitartean luzatu zi-
ren eta honako hauek egin ziren: patioko beiratea 
desmuntatzea eta altzairu galvanizatuzko eta zu-
rezko moldurazko profileria kentzea; barnealdea 
iragazgaiztea; altzairu herdoilgaitzezko profileria 
jartzea; haritzezko moldurak jartzea; bigarren so-
lairuan emisio gutxiko beirak jartzea, oraingoen 
ordez; eraikinaren estalki guztietako kobrezko 
erretenak berrikustea eta aldatzea; estalkiak ira-
gazgaiztea eta biltegietako dorreetako beirateak 
zigilatzea. Horrekin guztiarekin, Nafarroako Erre-
ge Artxibo Nagusiak irudi berritu eta saneatuare-
kin amaitu zuen urtea, patio beiratuan eta doku-
mentu gordailuetako dorreetan.
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- Prozesu judizialak: 
2021ean Errege Auzitegietako prozesu judi-
zialak katalogatzeko lanak amaitu ziren, 1992an 
hasi eta 2010. eta 2012. urteetan bakarrik eten 
zirenak. Scriptum S.L. enpresak ia hogeita ha-
mar urte horietan egindako lanari esker, XV. eta 
XIX. mende bitarteko prozesu judizialei dagoz-
kien 344.424 deskribapen fitxa prestatu dira, 
zehazki, Errege Kontseiluaren 118.026 fitxa eta 
Gorte Nagusiaren 226.396 fitxa. Hori NEANen 
kontserbatzen den dokumentu serie handiena 
da. Errege Kontseiluaren eta Gorte Nagusiaren 
prozesu judizial horiek katalogatzen amaitu 
ondoren, deskribapen lanekin jarraitu zen Erre-
ge Kontseiluko Artxibo Sekretuko dokumentu 
prozesalekin eta beste organo batzuen antzeko 
serieekin, hala nola Gerraren Auditoretza Na-
gusiaren, Nafarroako eta Euskal probintzietako 
Lurralde Entzunaretoaren eta Ofizialen Auzite-
giaren serieekin.

- Udal dokumentuak zaharberritzea: 
Nafarroako Errege Artxibo Nagusian gordetzen 
diren dokumentuen gainean etengabe egiten 
diren artxibo tratamenduko lanetan, salbuespe-
nez, tokia uzten da kanpo entitateetatik datozen 
zaharberritze eta digitalizazio eskaerei erant-
zuteko. 2021ean zehar, kanpoko dokumentu 
ondarearen arretak sei toki entitateri lagundu 
zion —Beire, Berriozar, Gares, Zangoza, Viana 

eta Bidaurretari— azken urteetan martxan ja-
rritako kanpaina handienetako batean. Guztira 
90 udal dokumentutan esku hartu zen. Haien 
artxibo zentroetako aparteko piezak ziren, za-
harberritzeko eta kalitatez digitalizatzeko esku 
hartze espezifikoa eskatzen zutenak, etorkizu-
nean kontserbatzea bermatuko bazen.

- Hobekuntzak Kontsulta Aretoko arretan:
2020an pandemiaren inpaktuak jendearent-
zako arreta berrantolatzeko orduan eragindako 
berrikuntzak sendotu egin zituen kontsulta zer-
bitzuak. Berritasun horien artean, nabarment-
zekoak dira: aurretiko zitaren sistema; kontsulta 
erabiltzaile eta eguneko 10 instalazio unitateta-
ra mugatzea, gehienez ere –bi kasuetan, neurri 
malguak dira–; itzulketetarako eta aurretiazko 
erreserbetarako mahai berria instalatzea. Neu-
rri horiei esker, eskaerak denbora gehiagoz ku-
deatzen ahal dira, lanak hobeki antolatzen ahal 
dira eta zerbitzu publiko askoz eraginkorragoa 
eta kalitate handiagokoa ematen ahal da. Ho-
rrekin guztiarekin, erabiltzaileek asebetetze 
maila hobea dute eta nabarmen hobetzen da 
teknikarien eta laguntzaileen eguneroko lana. 
Gainera, aretoko laguntzaileek, Sedena S.L. 
enpresako langileek, askoz eraginkorragoa den 
erreserben kontrolerako sistema bat diseina-
tu zuten, egunero eguneratzen dena; horri es-
ker, dokumentazioa erabiltzaileak iritsi aurreko 

egunean prestatzen ahal da, itxaronaldiak eta 
gordailurako desplazamenduak nabarmen mu-
rriztuz.

 
- Irudien eskaerak gora egitea: 

2021ean, aurreko ekitaldian, pandemia be-
te-betean, zehaztutako joera finkatu egin zen; 
hain zuzen ere, modu esponentzialean egin zu-
ten gora erabiltzaileek eskatutako erreprografia 
eskaerek. Zehazki, 2021. urtean zehar, 60.162 
irudi entregatu ziren, hots, inoizko kopururik 
handiena. Horietatik, 38.332 berriki sortuak 
izan ziren, eta hori ere inoizko kopururik handie-
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na da. Gorakada horren ondorioz, Nafarroako 
Errege Artxibo Nagusiko Digitalizazio eta La-
guntza Teknikoko Zerbitzuaren kontratuari atxi-
kitako langileen lanak berrantolatu egin behar 
izan ziren, herritarrei zerbitzu optimoa eskaint-
zen jarraitzeko.  

- Inoizko kopururik handienak: 
Esandako guztiaren ondorioz, nabarmendu 
behar da 2021ean inoiz baino kopuru handia-
goak lortu zirela zenbait esparrutan, eta horrek 
argi adierazten du zer-nolakoa den Nafarroako 
Errege Artxibo Nagusiko teknikarien jarduna 
eta erakundearen dinamismoa. Hori, bereziki, 
jendaurreko arretaren esparruan gertatu zen: 
2.704 informazio eta kontsulta eskaera jaso eta 
ebatzi ziren posta elektronikoaren bidez, eta 
60.162 irudi eman ziren; horietatik 38.332 sor-
tu berriak ziren; horiek guztiak inoizko zifrarik 
handienak izan dira.

- Bitartekotza: 
Nabarmentzekoak dira urtean zehar egindako 
bitartekotza jarduerak, parte hartu duten pert-
sona eta ekintza guztiekin, Nafarroako Kultura-
ren Plan Estrategikoaren segimenduan sartzeko: 

• Elkarrizketa pertsonalak: teknikariek aholkula-
ritza eta ikerketa pertsonalerako gida eskatzen 
duten herritarrei egindako elkarrizketak. 

94 elkarrizketa 94 pertsonari.

• Posta elektroniko bidezko eskaerak: izaera his-
torikoko gaiei, dokumentuen kokapenari edo 
artxibo informazioari buruz jasotako eskaerak, 
langile teknikoek artatuak.
Informazioa eskatzeko 1.114 mezu.

• Ikertzaileen arreta presentziala: teknikariek 
artatutako dokumentazioa kontsultatzeko lan 
saioak, Nafarroako Errege Artxibo Nagusiko 
kontsulta gelan eta irakurketa gelan. 
5.237 lan saio, 5.237 pertsonak eginak.

• Bisita gidatuak: Nafarroako Errege Artxibo Na-
gusiaren instalazioetarako bisitak, langile tek-
nikoek artatuak, hezkuntza edo kulturako kole-
ktiboek eskatuta.
19 bisita gidatu egin dira eta 375 pertsonari 
eman zaio arreta.

• Erakusketen bisita gidatuak: aldi baterako 
erakusketetarako bisita gidatuak, gidari batek 
artatuta.
16 bisita gidatu egin dira eta 157 pertsonari 
eman zaio arreta.

• Dohaintza-emaileen arreta: kultura ondasu-
nen jabe diren familia edo pertsonek egindako 
dokumentu funts edo piezen dohaintzak.

Dokumentu funts edo piezen 24 dohaintza, 37 
pertsonak eginak.

• Ikastaroak eta beste prestakuntza ekintza bat-
zuk: Talde teknikoak egindako ikastaroak eta 
beste prestakuntza ekintza batzuk, erabiltzaile 
eta ikertzaileei zuzenduak:
1 ikastaro egin zen eta 16 lagun izan ziren.

• Emandako hitzaldiak: 4 hitzaldi eman ziren eta 
350 pertsona bertaratu ziren.

• Egindako kontzertuak: 3 kontzertu egin ziren  
eta 530 pertsona bertaratu ziren.
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Nafarroako Errege Artxibo Nagusiak 25.000 me-
tro lineal dokumentu baino gehiago gordetzen 
ditu, eta haietan biltzen dira historiako mila urte. 

Dokumentazioa dokumentu funtsetan antolatzen 
da, gehienetan erresumaren administraziotik, 
foru administraziotik, estatuko lurralde admi-
nistraziotik, toki administraziotik, administrazio 
judizialetik edo fede publikotik iritsitakoak; bai-
na jatorri pribatua dutenak ere badira: eklesias-
tikoak, pertsonalak, familiarrak eta enpresetatik 
etorritakoak. Erakundearen zeregin nagusietako 
bat da zaindutako dokumentu ondarea handit-
zea, Nafarroaren eta bertako jendeen historiaren 
oinarrian dauden lekukotasunak kontserbatzen 
ahalegintzeko.

2021ean funts sarreren ohiko zifrak berreskuratu 
ahal izan ziren, koronabirusaren pandemiari au-
rre egiteko hartutako urruntze sozialeko politikek 
hein handienean eragindako ekintza ildoa izan 
ondotik. Zehazki, 38 sarrera izan ziren, erosketa, 
transferentzia, gordailu eta, bereziki, dohaintza 
bidez jasoak.

1. DOKUMENTUEN SARRERAK
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XEDEA

Dokumentu funtsak jasotzea, dela transferentzia, 
dela dohaintza, dela erosketa bidez, Artxiboan 
gordeta dagoen Nafarroako Dokumentu Ondarea 
handitzeko asmoz.

1. DOKUMENTUEN SARRERAK

- Nafarroako Probintziako Foru Diputazioa: 3.552 
instalazio unitate. Nafarroako Probintziako Foru 
Diputazioaren funtseko Nafarroako Artxibo Ga-
raikidetik transferituak, osasun dokumentazioa 
eta amen etxeko dokumentazioa izan ezik.

- Nafarroako Probintziako Foru Diputazioaren 
funtsa. 1 erregistro liburu eta 1954 eta 1986 
bitarteko ordainsari taulak. Funtzio Publikoko 
Zuzendaritza Nagusiaren Lanpostuak Antolat-
zeko Ataletik transferitua.

- Nafarroako Probintziako Foru Diputazioa - Bi-
deen Zuzendaritza: 10 kutxa. Lurralde Kohe-
siorako Departamentuaren artxibo zentraletik 
transferitua.

- Nafarroako Probintziako Foru Diputazioa - Pre-
sidenteordetzaren funtsa: 2 kutxa. Nafarroako 
Gobernuaren Funtzio Publikoko Zuzendaritza 
Nagusiaren bulegoko artxibotik transferitua.

- Nafarroako Probintziako Foru Diputazioa - Bi-
deen Zuzendaritza eta Herri Lan Zuzendaritza: 
5 kutxa. Lurralde Kohesiorako Departamentua-
ren artxibo zentraletik transferitua.

- Nafarroako Gobernuaren funtsa - Kultura 
Zuzendaritza Nagusia: 4 argazki karpeta, dia-

positiba-proiektagailu bat, Agustin González 
Aciluren 2 partitura, inprimatutako argitalpen 
multzo bat, ikus-entzunezko multzo bat eta 
Argitalpen Bulegoaren bilduma diskografikoa 
osatzen duten 965 CD. Kultura Zuzendaritza 
Nagusia - Vianako Printzea Erakundearen Ba-
liabideen eta Garapen Estrategikoaren Ataletik 
transferitua.

- Nafarroako Gobernuaren Funtsa - Nafarroako 
Orkestra Sinfonikoa: Iruñeko Santa Cecilia kont-
zertu sozietateko 183 partitura; haren artxiboa 
Nafarroako Orkestra Sinfonikoak gordetzen du.

- Cadreitako Nekazaritza Ganberaren funtsa: 16 
instalazio unitate, 13 karpeta, 1 fitxategi.

- Luzaideko Nekazaritza Ganberaren funtsa: 9 
instalazio unitate.

- San Adriángo Nekazaritza Ganberaren funtsa: 
10 instalazio unitate, 6 karpeta, 26 liburu, 1 fi-
txategi.

- Ledeako Nekazaritza ganberaren funtsa: 30 
instalazio unitate, 5 liburu.

- Elizondoko Nekazaritza Ganberaren funtsa: 5 
bilgarri kutxa eta 2 instalazio unitate.

EGINDAKO JARDUERA

TRANSFERENTZIAK

Zainduta dauden funtsetan dagoena osatzen dute 
Foru Komunitateko Administrazioaren Artxibotik 
eta beste administrazio unitate batzuetatik jasot-
zen diren instalazio unitateek. 2021ean, honako 
funts eta dokumentu hauek jaso ziren transferent-
zia bidez:
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DOHAINTZAK

Partikularrek emandako dohaintzak dira zain-
dutako dokumentu ondarea handitzeko bide na-
gusia. Gehienetan, familiek emandako artxiboak 
dira, edo Nafarroaren historiako pertsona ospet-
suek emandakoak; horietako batzuk musikaren 
edo argazkiaren esparruan nabarmendutakoak 
dira. 2021ean, 19 dokumentu funts eta 5 liburutegi 
hauen dohaintza jaso zen.

- “El Lebrel Blanco” antzerki funtsa, El Lebrel 
Blanco antzerki taldearen 50. urteurrenean do-
haintzan emana eta Aurrekontuen, Ondarearen 
eta Politika Ekonomikoaren zuzendari nagusiak 
urtarrilaren 8an emandako 8/2021 Ebazpena-
ren bidez onartua. 

- “José Galle” argazki funtsa, Mª Pilar Fuente 
Calvok, Francisco Javier Galle Fuentek eta Fer-
nando Galle Fuentek emana eta Aurrekontu, 
Ondare eta Politika Ekonomikoaren zuzendari 
nagusiak urtarrilaren 8an emandako 11/2021 
Ebazpenaren bidez onartua. 

- “Zabalza Sarrasín familia” eta argazki funtsa, 
Ane Zabalza Seguínek emana eta Aurrekon-
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tuen, Ondarearen eta Politika Ekonomikoaren 
zuzendari nagusiak otsailaren 22an emandako 

57/2021 Ebazpenaren bidez onartua. 
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- “Fernando Remacha” musika funtsa, Margarita 
Remacha Gonzálezek emana, eta Aurrekontu, 
Ondare eta Politika Ekonomikoaren zuzendari 
nagusiak martxoaren 15ean emandako 89/2021 
Ebazpenaren bidez onartua. 

- “Francisco Rodrigo” musika funtsa, Francisco 
Rodrigo Artok emana, eta Aurrekontu, Ondare 
eta Politika Ekonomikoaren zuzendari nagusiak 
martxoaren 17an emandako 92/2021 Ebazpena-
ren bidez onartua. 

- “Emilio de Uña” musika funtsa, María José Quin-
tana de Uñak emana, eta Aurrekontu, Ondare eta 
Politika Ekonomikoaren zuzendari nagusiaren 
martxoaren 22ko 93/2021 Ebazpenaren bidez 
onartua. 

- Martínez de Ubago Liburutegiaren funtsa, Jai-
me Martínez de Ubago y Escuredok emana, eta 
Aurrekontuen, Ondarearen eta Politika Ekono-
mikoaren zuzendari nagusiak matxoaren 22an 
emandako 94/2021 Ebazpenaren bidez onartua. 

- “Jesús Mª Baztán” argazki funtsa, Jesús Mª Ba-
ztán Bordonabak emana, eta Aurrekontuen, On-
darearen eta Politika Ekonomikoaren zuzendari 
nagusiak maiatzaren 25eko emandako 168/2021 
Ebazpenaren bidez onartua. 
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- Gárriz Navarcorena familiaren argazki funtsa, Mª 
Teresa Gárriz Navarcorenak emana eta Aurrekon-
tuen, Ondarearen eta Politika Ekonomikoaren 
zuzendari nagusiak maiatzaren 25ean eman-
dako 169/2021 ebazpenaren bidez onartua. 

- “Domingo López de Urrelo” funts pertsonala, M. 
Dolores Mauleón Torresek emana, eta Aurrekon-
tuen, Ondarearen eta Politika Ekonomikoaren 
zuzendari nagusiak ekainaren 23an emandako 
200/2021 Ebazpenaren bidez onartua. 

- “Xabier Berruezo” dokumentu bilduma, Xabier 
Berruezo Gambartek emana, eta Aurrekontu, 
Ondare eta Politika Ekonomikoaren zuzendari 
nagusiak ekainaren 23an emandako 201/2021 
ebazpenaren bidez onartua. 

- Iruñeko harresien planoa, Mª Rosa Elías Arcalís 
eta Enric Olivé Serretek emana, eta Aurrekon-
tuen, Ondarearen eta Politika Ekonomikoaren 
zuzendari nagusiak abuztuaren 11n emandako 
233/2021 Ebazpenaren bidez onartua. 

- Arteaga familiaren funtsa, Mª Luisa Arteaga 
Gomisek emana, eta Aurrekontu, Ondare eta 
Politika Ekonomikoaren zuzendari nagusiak aza-
roaren 9an emandako 292/2021 ebazpenaren 
bidez onartua. 
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- Kartografia bilduma, Vicente Galbete Martinico-
renak emana, eta Aurrekontu, Ondare eta Poli-
tika Ekonomikoaren zuzendari nagusiak aza-
roaren 9an emandako 293/2021 ebazpenaren 
bidez onartua. 

- “Javier Laspeñas Irurzun” bilduma, Javier Las-
peñas Salinasek emana, eta Aurrekontu, Ondare 
eta Politika Ekonomikoaren zuzendari nagusiak 
azaroaren 12an emandako 297/2021 ebazpena-
ren bidez onartua. 

- Oreja familiaren argazki funtsa, Jesús Mª Oreja 
Buldáinek eta Izaskun Arratíbel Pastorrek ema-
na, eta Aurrekontuen, Ondarearen eta Politika 
Ekonomikoaren zuzendari nagusiak azaroaren 
12an emandako 298/2021 Ebazpenaren bidez 
onartua.

- “Valentín Larrea Yturbe” musika funtsa, honako 
dohaintza-emaile hauek emana: Ana Mª Bera-
zadi Larrea, Javier Berazadi Larrea, Mirentxu 
Berazadi Larrea, Marisa Berazadi Larrea, Juan 
José Berazadi Larrea, Fausto Berazadi Larrea, 
Mª Teresa Berazadi Larrea eta Elena Berazadi 
Larrea, eta Aurrekontu, Ondare eta Politika Eko-
nomikoko Zuzendari nagusiaren azaroaren 15eko 
303/2021 Ebazpenez onartua. 
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- “José Martínez Berasáin” argazki funtsa, Mª Án-
gela Martínez Urmenetak emana, eta Aurrekon-
tuen, Ondarearen eta Politika Ekonomikoaren 
zuzendari nagusiak azaroaren 15ean emandako 
304/2021 ebazpenaren bidez onartua. 

- “Fernando Remacha” musika funtsa, Aurelio Sa-
gaseta Arízteguik emana, eta Aurrekontuen, On-
darearen eta Politika Ekonomikoaren zuzendari 
nagusiak azaroaren 15ean emandako 305/2021 
Ebazpenaren bidez onartua.

Dohaintzan emandako liburutegiei dagokienez, 
honako hauek jaso ziren:

- “Jesús Mª Aranguren Lumbreras” bilduma he-
merografikoa, Jesús M. Aranguren Lumbrerasek 
emana, eta Aurrekontuen, Ondarearen eta Poli-
tika Ekonomikoaren zuzendari nagusiak urtarri-
laren 7an emandako 5/2021 Ebazpenaren bidez 
onartua. 

- “Javier Navarro” soinu bilduma eta bilduma bi-
bliografikoa, Miguel Ángel Navarro Oteizak ema-
na, eta Aurrekontu, Ondare eta Politika Ekono-
mikoaren zuzendari nagusiak urtarrilaren 8an 
emandako 10/2021 Ebazpenaren bidez onartua. 

- “Ángel García-Sanz Marcotegui” bilduma he-
merografikoa, Ángel García-Sanz Marcoteguik 
emana, eta Aurrekontu, Ondare eta Politika Eko-
nomikoaren zuzendari nagusiak otsailaren 26an 
emandako 68/2021 Ebazpenaren bidez onartua. 

- “Mariezkurrena Liburutegia” bilduma hemero-
grafikoa, David Mariezkurrena Iturmendik ema-
na, eta Aurrekontu, Ondare eta Politika Ekono-
mikoaren zuzendari nagusiak maiatzaren 25ean 
emandako 167/2021 Ebazpenaren bidez onartua. 

- “Baldomero Barón Liburutegia” bilduma biblio-
grafikoa, Mª Cristina Barón Calvok, Miguel Ángel 
Barón Calvok eta José Félix Barón Calvok ema-
na, eta Aurrekontu, Ondare eta Politika Ekono-
mikoaren zuzendari nagusiak azaroaren 22an 
emandako 318/2021 Ebazpenaren bidez onar-
tua. 

EROSKETAK

Nafarroako Errege Artxibo Nagusiak, noizean be-
hin, jabeek salgai jartzen dituzten dokumentu pie-
za bereziak edo dokumentu funtsak erosten ditu. 
2021ean, 6 funts, 3 bilduma eta 19 dokumentu 
solte erosi zituen:
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-  Serafín Húder funtsa: Serafín Húder Lasalaren 
bildumako XIX. eta XX. mendeetako musika 
klasikoko, operako eta zarzuelazko pianola bi-
ribilkiak (Iruña, 1874ko uztailaren 29a / 1962ko 
martxoaren 25a).

-  Montesako Markesen funtsa, XVI. eta XIX. men-
de bitarteko dokumentu solteak. 

-  Faltzesko markesen funtsa - Nafarroako Erre-
ge Kontseiluaren nobletasun agiriaren funtsa, 
Nafarroako Karlos I.a erregeak Azkoiengo ba-
serritarren aurka eta Faltzesko markesaren alde 
eman zuen errege horniduraren bidez emana, 
Iruñean, 1552ko otsailaren 12an, larre eta pe-
txa-lurren zedarritzearen gainean. 

-  Ana María Soret Urrizalqui funtsa, zenbait 
dokumenturekin, hala nola erizaintza ziurtagi-
riak eta partiturak. XX. mendea.

-  Echávarri familiaren argazki funtsa, Olatzagu-
tiakoa, beirazko plaketako 29 argazki negatiboz 
osatua. 1930. hamarkada. 

-  190 pianola biribilki, XIX. eta XX. mendeetako 
musika klasikokoak. Ez da jatorririk ageri. 

-  63 zezenketa kartel, 1948 eta 1977 bitarteko da-
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tekin, Nafarroako zenbait udalerritakoak. 1948 
eta 1977 bitartean. Ez da jatorririk ageri.

-  Banco Hispano Americanoren Nafarroako zen-
bait sukurtsaletako 15 argazki. 

-  Teodoro Ruiz de Galarreta funtsa, 49 argazki 
estereoskopiko. 

-  Teodoro Ruiz de Galarreta funtsa, 6 argazki es-
tereoskopiko. 

Gainera, honako dokumentu solte hauek erosi ziren: 

-  Victoriano Esáin Elcanoren kaparetasun agiria. 
Iruña, 1819. Paperean. 65 orri. 

-  Úriz y Redínen kaparetasun agiria, Nicolás Ven-
tura Antonio de Úrizek eta beste batzuk fiskala-
ren eta Urozko lekuaren aurka lortua. Iruña, 
1777. Paperean inprimatua, 70 orri. 

-  Tuterako eta Zaragozako herritar Domingo Fer-
nández Colón eta semeen kaparetasun agiria, 
fiskalaren eta ondarearen eta erresumako di-
putazioaren aurka. Iruña, 1819. Koadernatua, 
paperean inprimatua, 63 orri. Bi zuhaitz genea-
logiko eransten ditu. 

-  José Javier Manuel Lapoyaren eta beste bat-
zuen kaparetasun agiria, fiskalaren eta onda-
rearen aurka, Erresumako Diputazioaren aurka 
eta Azagra eta Azkoiengo herrien aurka. Iruña, 
Paulino Longás, 1817. Inprimatua, 36 orri. Lapo-
yatarren armarri koloreztatua duen pergaminoa 
du. Belus gorrizko koadernaketa zilarrezko itxi-
turekin.

- Armen, nobleziaren eta Iribarren deituraren 
leinuaren ziurtagiria, Juan de Mendozak, Kar-
los II.aren arma erregeak, emana. Pergaminoa, 
44 orri + 1 h, Juan de Mendoza arma erregearen 
ziurtagiria duen paper zigilatua. Eskuizkribua. 
Iribarrentarren ezkutua du, baita Baztango bes-
te txikiago batzuk eta Revillatarren leinuaren 
ezkutua ere. Larru marroizko koadernaketa, 
urrezko hariz markatua, lau angeluetan urre 
koloreko loreekin eta erdiko lore handiarekin. 

-  Orbaibarko noblezia liburua, jauregietako ar-
marriekin eta etxe nobleekin ilustratua. 1713. 
Iruñean Fco. Antonio de Neyrak 1714an argita-
ratu zuen lanaren inprenta proba. 8 maior. 15 
HB + 105 ezkutu grabatuta. Ezkutu horietako 
askok legenda eskuz idatzita dute, lehen orri 
zuriko testuaren esku beraz. Garaiko pergami-
noz koadernatuta. 
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-  Aragoin Nafarroa omentzeko Jaialdi Artistiko 
Bikainaren kartela. Iruñeko zezen plaza, 1933ko 
uztailaren 14a. 

-  5 kartel, Italiari eta nazio lagunei omenaldi 
handia, Iruñeko FET eta JONSen Koadro Artis-
tikoaren aldetik 5 ale, Lekunberrin, Martzillan, 
Altsasun, Sesman eta Garesen 1937an data-
tuak. 

-  Kartela, Italiari eta nazio lagunei omenaldi 
handia, Iruñeko FET eta JONSen Koadro Artis-
tikoaren aldetik. Agoitzen, [1937ko] irailaren 
5ean. 

-  Sancho de Caparroso Iruñeko merkatariak bere 
emazte Pascuala de Lesacarengandik jasotako 
dotearen ordainketa gutuna: 400 libera karlin 
estu, bost arintzadako pieza bat Magdalenan 
eta ezkontzako soinekoak eta ohea, eta beste 
540 libera karlin estu, Juan Pérez de Lesayana-
ren eta Tayanaren oinordetzan jasotakoak. Iru-
ñean, 1472ko apirilaren 10ean. 

-  Kartela, “Espainiar gauaren adorazioa. Iruñeko 
Atala 1907, Urrezko ezteiak 1957”. 

-  Kartela, “Ezer ez Jainkorik gabe. Berpiztu. Li-
zarrako Erregeordetza Nazional Karlista”. Lege 
Gordailua B-16.370 1977. 

-  Zenbait eskuizkribuz eta liburuxkaz osatutako 
sorta. 

- Liburutegia jomuga duten monografiak: 105 
ale; horietatik, 35 funts zaharrekoak ziren.

-  Zeta horizko tafetan grabatua. Bideko Ama Bir-
jina irudikatzen du, San Fermin eta San Satur-
ninorekin batera, baita armarri bat ere, Iruñeko 
eta Nafarroako armekin, koartelatuta. 

-  Lekukotza kronika, La Constitución 29 eta Amé-
rica 14 infanteria erregimentuek 1926ko irailaren 
5ean, igandean, Iruñeko plazan izandako ger-
taeretan izan zuten esku-hartzeari buruzkoa. 
Iruña, 1926ko urria. 
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GORDAILUAK

Gordailutzeak aukera ematen dio Nafarroako Erre-
ge Artxibo Nagusiari dokumentu funts jakin batzuk 
jasotzeko, funtsen jabeek haien titularitatea galdu 
nahi ez dutelarik; era horretan, interesdunen es-
kura jartzen ahal dira dokumentu horiek. Gainera, 
Nafarroako Artxiboa Estatuko Lurralde Adminis-
trazioaren artxibo historikoa da, eta horren ondo-
rioz, estatuko erakundeetako dokumentu funtsak 
ere jasotzen dira gordailuan. 2021ean, honako 
dokumentu funts hauek jaso ziren gordailuan:

-  Nafarroako Laneko eta Gizarte Segurantzako 
Ikuskatzailetzaren Lurralde Zuzendaritzaren 
Funtsa. 1997. eta 2004. urte bitarteko lan istri-
puen espedienteen 408 instalazio unitateren 
entrega. 

-  Nafarroako Ekonomia eta Ogasuneko Or-
dezkaritza Bereziaren funtsa. Dokumentazioa 
Nafarroako Errege Artxibo Nagusian zegoen 
gordailututa, baina aurreko hitzarmena amai-
tu zenean, beste bat onetsi behar izan zen, 
2021eko uztailaren 29an sinatu zena, Nafa-
rroako Ekonomia eta Ogasuneko Ordezkaritza 
Bereziaren Artxibo Historikoa gordailuan entre-
gatzeko Nafarroako Errege Artxibo Nagusiari, 
zaindu eta helburu kulturalekin erabil dezan. 

1. DOKUMENTUEN SARRERAK
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2021eko azaroaren 30ean EAOn argitaratua. 

-  Notario protokoloak: Nafarroako Errege Artxi-
bo Nagusiak 100 urte bete dituzten eta barruti 
bakoitzeko notario artxiboetan gordetzen diren 
notario protokoloak jasotzen ditu urtero. Iru-
ñeko notario barrutiko protokoloak Notarioen 
Elkargoak berak entregatu zituen otsailaren 
15ean. Gainerako barrutien kasuan, Moreno 
Vallés enpresa otsailaren 5ean, ostiralean, 
Tafallako, Lizarrako eta Agoizko notario artxi-
boetara desplazatu zen 2019ko eta 2020ko 
liburukiak jasotzera. Dokumentazioa, guztira 
80 protokoloz osatua, Artxiboan gordailutu 
ostean, Berta Elcano teknikariak instalatu eta 
antolatu zuen. 

•  Iruñeko Notario Barrutia: 27 ale (1920).
• Agoizko Notario Barrutia: 5 ale (1919) eta 5 ale 

(1920).
• Lizarrako Notario Barrutia: 14 ale (1919) eta 15 

ale (1920).
• Tafallako Notario Barrutia: 7 ale (1919) eta 7 ale 

(1920).

- Misterio de Obanos Fundazioa: 2021eko ekai-
naren 15ean, lankidetza hitzarmena sinatu zu-
ten Misterio de Obanos Fundazioak eta Kultura 
Zuzendaritza Nagusia - Vianako Printzea Erakun-

deak, NEANen Misterio de Obanos Fundazioaren 
artxiboa gorde eta zaintzeko, Musikaren eta Arte 
Eszenikoen Artxiboaren programaren barruan. 
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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. 

2021ean honako dokumentu hauek hartu ziren 
aldi baterako gordailuan, zaharberritu eta digita-
lizatzeko, haien jabeekin lankidetzan:

-  Gares: 32 pergamino; horien artean, nabar-
mentzekoak dira hiribilduaren 1261eko ureztat-
zeari buruzko idazki bat, Hiribilduko XV. men-
deko ordenantzak eta hiribilduaren pribilegio 
liburua, Garesko Udal Artxibotik datozen beste 
liburu eta dokumentu batzuen artean. Garesko 
Udalak gordailutu eta ondoren berriro jaso-
takoak, zaharberritu eta digitalizatu ondoren. 

-  Beire: 11 pergamino; besteak beste, nabarment-
zekoak dira Beireko Kontzejuarekiko 134ko be-
tebeharra edo Donemiliagako Kofradiaren or-
denantzak, eta Beireko Udal Artxibotik datozen 
paperezko 4 dokumentu. Beireko Udalak gor-
dailutu eta ondoren berriro jasotakoak, zahar-
berritu eta digitalizatu ondoren. 

1. DOKUMENTUEN SARRERAK

-  Viana: Katastroko 36 plano oihaleztatu, Dioni-
sio Casañalek 1908an eginak eta Vianako Udal 
Artxibotik datozenak. Vianako Udalak gordai-

luan eman eta ondoren berriro jasotakoak, za-
harberritu eta digitalizatu ondoren. 

-  Zangoza: Pregoi liburua (1611-1628), diruzai-
naren liburu bat barne (1571-1572), Zangozako 
Udal Artxibokoa. Zangozako Udalak gordailutu 
eta ondoren berriro jasotakoa, zaharberritu eta 
digitalizatu ondoren. 

-  Berriozar: Erdi Aroko musika notazioa duen 
pergaminoa, 1566ko Nafarroako Errege Kont-
seiluaren auzia babesten zuena, Berriozarko 
Udal Artxibokoa. Berriozarko Udalak gordailutu 
eta ondoren berriro jasotakoa, zaharberritu eta 
digitalizatu ondoren. 

-  Bidaurreta: Bidaurre. Ureztalur berria. Lursail 
berrantolamenduko eremua, Iruñean egina, 
1953an, Bidaurreko Udal Artxibotik. Bidaurreko 
Udalak gordailuan eman eta ondoren berriro ja-
sotakoa, zaharberritu eta digitalizatu ondoren. 

-  Xabier: Xabierko Frantziskoren gutuna Ignazio 
Loiolakoa eta Jean Codure aitei, Lisboan idat-
zia 1541eko martxoaren 18an, Xabierko Gaztelu 
Museotik. Xabierko Gaztelu Museoak gordailu-
tu eta ondoren berriro jasotakoa, zaharberritu 
eta digitalizatu ondoren. 

4.2.4 PROGRAMA ESTRATEGIKOAK: DOKUMENTU FUNTSAK
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-  Garinoain: Nafarren Ohorezko liburua, Garinoa-
ingo Murugain liburutegikoa. Erakunde horrek 
gordailutua eta jabeei itzulia, zaharberritu on-
doren. 

-  Iruñeko Katedrala: Andre Maria Erregina ko-
roatzeko espedientearen kartelak eta planoak: 
Lozano de Sotésen bi kartel, Muro Urrizaren 
hiru kartel, 18 plano paperean eta 1 plano lan-
dare paperean (1946an datatuak); Iruñeko Ka-
tedraleko Artxiboan daude gordeta. Iruñeko 
katedraleko artxiboak gordailutu eta ondoren 
berriro jasotakoak, zaharberritu eta digitalizatu 
ondoren. 

1. DOKUMENTUEN SARRERAK

MAILEGUAK

Nafarroako Errege Artxibo Nagusiak produkzio 
unitateek beren administrazio lanak egiteko mai-
leguan eskatzen dituzten dokumentuak lagatzen 
ditu aldi baterako, baina baita dokumentu funtse-
tako pieza hautatuak ere, kultura erakundeek in-
teres publikoko erakusketetan erakusteko eskat-
zen dituztenak. 2021ean zenbait dokumentu jarri 
ziren erakunde hauen eskura:

Mailegua unitate ekoizleei:
-  Iruñeko Artxibo Judizial Nagusia: Iruñeko Lehen 

Auzialdiko eta Instrukzioko 2. Epaitegiko insta-
lazio unitate bat.

-  Notario protokoloak: 6 notario protokolo Iruñe-
ko Notarioen Elkargoari emanda, eta 5 protoko-
lo Agoizko notariotzari.

-  Nafarroako Laneko eta Gizarte Segurantzako 
Ikuskatzailetzaren Lurralde Zuzendaritza: 5 es-
pediente.

-  Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofiziala: 2 
espediente.

Erakusketetarako maileguak: 
-  Hatchwell Biblia: Hatchwell bibliaren faksimi-

lea aldi baterako uztea Iruña eta Tuterako Art-

zapezpikutzari, Tuterako Dekanoaren Jauregiko 
Museoan erakusteko bost urtez, 2017. urtetik 
hasita.

-  Karlismoaren Museoko erakusketa: “Argia garai 
ilunetan. Osasuna eta humanitarismoa gatazka 
belikoetan”. Nafarroako Probintziako Foru Di-
putazioaren funtseko Iruñeko Blokeoaren albu-
ma eta borrokalarien hiru fitxa entregatu ziren.

-  Karlismoaren Museoko mikroerakusketa, José 
Ignacio Uranga jeneral karlistaren figuraren in-
guruan. Zaratiegui funtseko gutun bat entrega-
tu zen.

Behin betiko irteerak:
-  Convergencia de Demócratas de Navarra alder-

diaren dokumentu funtsa, 2021eko apirilaren 
21ean Nafarroako Artxibo Garaikidean entrega-
tu zena, Nafarroako Funts Garaikideen eta Ora-
ingoen programan sartzeko.

4.2.4 PROGRAMA ESTRATEGIKOAK: DOKUMENTU FUNTSAK
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Urtero dokumentu berriak sartzen dira Nafa-
rroako Errege Artxibo Nagusian, talde teknikoak 
egiten dituen antolaketa eta deskribapen lanen 
xede izateko. Signatura berri horiek aipatzen 

2. ARTXIBO ERREGISTRO BERRIAK

duten dokumentuaren deskribapena jasotzeko 
prestatutako erregistro deskribatzaileei lotuta 
daude, eta, batzuetan, horien irudi digitalizatua 
duten objektu digitalei lotzen zaizkie.
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XEDEA

Datu base informatikoetan artxibo signaturak 
sortzea.

EGINDAKO JARDUERA

2021. urtean, 11.543 instalazio unitate sortu ziren 
Archidoc aplikazioan, artxibo signaturei dagoz-
kienak; horietako gehienek ez dute lotutako obje-
ktu digitalik. Gehienak funts judizialei, Alesbesko 
Udalaren funtsari eta musikaren eta arte eszeni-
koen funtsei dagozkie.

Horrekin batera, Fototekari 4.026 irudi erantsi 
zitzaizkion guztira, etorkizunean deskribatzeko, 
argazki funts eta bildumetatik zetozenak.

Nabarmentzekoa da, halaber, ezohiko migra-
zio prozesu baten barruan, Fototeka aplikaziora 
30.798 irudi inportatu zirela dagozkien deskri-
bapen erregistroei lotuta, beste administrazio uni-
tate batzuetako aplikazioetatik sortuak.
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Lan teknikoaren oinarrietako bat funts berriak, oro 
har pertsonalak edo familiakoak izaten direnak, 
identifikatzea da, dohaintzaz edo erosketa bidez 
jasotako ezohiko sarreren bidez jasoak; baita Na-
farroako Errege Artxibo Nagusiko Funts eta Bildu-
mak Antolatzeko Taula osatzea ere, eta lehendik 
gordetako funtsak berrantolatzea, barne egitura 
hobetzeko.

XEDEA

Zaindutako dokumentu funtsa berrantolatzea.

EGINDAKO JARDUERA

2021ean zehar, Errege Auzitegiei esleitu gabeko 
Aro Modernoko dokumentu judizialak identifikat-
zeko lan handia egin da eta, horri esker, honako 
funts hauek integratu ahal izan dira: 
- F544 Gerrako Jendearen Ikuskaritza Orokorra.
- F545 Nafarroako eta Aragoi Garaiko Gerra Ikus-

karitza Orokorra.
- F546 Nafarroako Erresumako eta Euskal Pro-

bintzietako Justizia Auzitegi Nagusia.
- F547 Iruñeko Merkatuko Alkatea.
- F548 Tabako Errentaren Auzitegia.
- F568 Errege Ofizialen Epailea.

3. FUNTSAK BERRANTOLATZEA

Gainera, gaizki identifikatuta zeuden edo data-
zioan akatsak zituzten notario funtsak berrikusten 
jarraitu zen, eta horrek honako funts hauei eragin 
zien: 

- Atarrabiako Notariotza, Pedro José Zabaleta, 
1712-1750. 

- Doneztebeko Notariotza, Miguel Joaquín Eche-
verría 1834-1835; 2. eta 3. Karpetetan Bernardo 
Iruritaren eta José Mari Goyenecheren idazkiak 
daude.

- Azkoiengo Notariotza, Gabriel Mañano y Agui-
rre, 1662-1687, lehen Gabriel Mañeru gisa iden-
tifikatua. 

- Jaizko Notariotza, Martín de Lizarrondo, 1569-
1610. Honako hauen dokumentazioa identifika-
tu da: Julián Viguria, 1605; Ramiro Asiain, 1575; 
Miguel Aguirre, 1624; Juan Martínez de Abárzu-
za, 1552-1569. 

- Lizarrako Notariotza, Juan Martínez de Abárzu-
za, 1543-1582. 

- Iruñeko Notariotza, Tomás Pérez, 1713, Larra-
gako herritarra; Diego Gonzálezen 20 idazki 
ditu. 

- 16016158: Mélidako kontu liburua, 1526-1547. 
066433 prozesuan txertatua.

- 16016137: Aurizko taula liburuak, 1564, 1565 eta 
1566. 068451 prozesuan txertatuak.

4.2.4 PROGRAMA ESTRATEGIKOAK: DOKUMENTU FUNTSAK
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Fototeka proiektuaren helburua, alde batetik, par-
tikularren artean sakabanatuta dagoen ondare 
fotografikoa berreskuratzea da, eta, bestetik, he-
rritarren eskura jartzea artxibo tratamendu oso 
baten bidez, hau da, aleak identifikatuz, garbituz, 
zaharberrituz, digitalizatuz eta fitxa deskribatzai-
leak eginez. 

Horri esker, gaur egun 26 argazki funts, 23 fami-
lia funts eta funts pertsonal, 6 administrazio funts 
eta elkarteen 5 funts zaintzen dira, iraupen luzeko 

4. “FOTOTEKA” PROGRAMA

programa batean. Horretan, Muraria S.L. Enpre-
sako teknikariek lan egiten dute, baita erakundeko 
beste ekipo tekniko batzuk ere, hala nola Zahar-
berritze eta Digitalizazio ekipoak. Prozesu horre-
tan, irudi fotografikoak eta haiei erantsitako des-
kribapenak Artxibo Irekia bilatzailean argitaratzea 
izanen da azken urratsa.

XEDEA

Gordetako argazki historikoen artxibo tratamendu 
integratua.

EGINDAKO JARDUERA

Honako dokumentu funts hauetako 2.934 argazki 
digitalizatu eta deskribatu dira: 
-   Bilduma: 3 argazki.
- Nafarroako Foru Diputazioa - Bideak funtsa: 3 

argazki.
- Nafarroako Foru Diputazioa - Protokoloa funt-

sa: 1 argazki.
- Agoizko Lehen auzialdiko eta instrukzioko epai-

tegiaren funtsa: 16 argazki.
- Santos Laspiur funtsa: 48 argazki.
- Daniel López funtsa. 35 argazki.
- Eugène Villard funtsa: 23 argazki.
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- Diego Quiroga y Losada funtsa - ETNOGRAFIA: 
438 argazki.

- Diego Quiroga y Losada funtsa - PAISAIA: 686 
argazki.

- Azparren anaien funtsa: 381 argazki.
- Laureano Landa funtsa: 1.083 argazki.
- Juan Sarrasín funtsa: 217 argazki.

Beste 1.681 argazkiren deskribapena prestatzen 
ere lan egin zen: 
- Azparren anaien 381 argazki. 
- Laureano Landaren 1.083 argazki.
- Juan Sarrasínen 217 argazki.

Gainera, deskribatutako 30.798 fitxa inportatu 
ziren, baita Nafarroako Gobernuko beste unitate 
batzuetako argazkiak ere: 
- Nafarroako Foru Diputazioaren funtsa - Vianako 

Printzea Erakundearen argitalpenak: 2.060 fi-
txa eta irudi.

- Nafarroako Gobernuaren funtsa - Vianako Print-
zea Erakundearen argitalpenak: 3.883 fitxa eta 
irudi, Nafarroako Foru Diputazioaren jarraipena.

- Nafarroako Gobernuaren Funtsa - Prentsa bu-
legoa: 24.855 fitxa eta irudi.
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2021ean, Nafarroako Errege Artxibo Nagusiaren 
programarik zaharrena amaitu zen, 30 urtetik 
gora eman ostean Nafarroako Errege Kontsei-

5. “ERREGE AUZITEGIAK” PROGRAMA

luak eta Nafarroako Gorte Nagusiak XV. eta XIX. 
mendeen artean gauzatutako prozesu judizialak 
sailkatzeko eta deskribatzeko lanean. 2021ean 
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zehar, iraupen luzeko programa hau amaitzeko 
geratzen ziren azken prozesu judizialen deskri-
bapena osatu zen, eta Scriptum S.L. enpresako 
langileak ari ziren bertan, erakundeko beste tal-
de tekniko batzuez gain.

XEDEA

Nafarroako errege auzitegien prozesu judizialak 
deskribatzea.

EGINDAKO JARDUERA

XIX. mendeko 2.492 prozesu judizial deskriba-
tu dira, Ochoa eta Huarte eskribautegietakoak; 
horiek Nafarroako Gorte Nagusiaren funtsekoak 
eta Nafarroako Errege Kontseiluaren eguteraren 
idazkaritzakoak ziren.

- Ochoa. Epaituak. XIX: 1.004 prozesu, 341669 
eta 342672 bitartekoak, + 53 prozesu, 344110 
eta 344162 bitartekoak.

- Uharte. XIX. mendeko epaitu kriminalak: 1.424 
prozesu, 342673tik 344098ra.

- Egutera. Zenbait mendetan egiteke zeudenak: 
11 prozesu, 344099tik 344109ra.
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“Errege Auzitegiak” programa amaitu ondoren, 
beste programa tekniko bat jarri da abian, doku-
mentu funts desberdinetan gordetako prozesu ju-
dizialak deskribatzeko. Programa iraupen luzekoa 
da, eta Scriptum S.L. enpresako langileak ari dira 
bertan, erakundeko beste talde tekniko batzuez 
gain.

XEDEA

Dokumentu funtsetako prozesu judizialak des-
kribatzea.

EGINDAKO JARDUERA

Honako serie eta funts hauetako 4.124 prozesu ju-
dizial deskribatu dira:
- Gortearen Artxibo Sekretua: 158 prozesu, AS-

C_0001etik ASC_0158ra.
- Iruñeko Lurralde Entzutegia, 1820-1823: 55 

prozesu, 344163tik 344217ra.
- Gerrako Jendearen Ikuskaritza Orokorra: 3.794 

prozesu, AGG_00001etik 03794ra.
- Errege Ofizioen Epailea: 110 prozesu, 

JOR_0001etik JOR_0110era.
- 7 prozesu pergamino: TR_009183, TR_088164, 

TR_219093, TR_130885, TR_009478, 
TR_241674.

6. PROZESU JUDIZIALAK PROGRAMA

4.2.4 PROGRAMA ESTRATEGIKOAK: DOKUMENTU FUNTSAK
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“Kontuak” programa Nafarroako Errege Artxibo 
Nagusiak gordetzen duen dokumentaziorik os-
petsu, ezagun eta ikertuenaz arduratzen da, eta 
helburu du lehendik egindako deskribapenak 

7. “KONTUAK” PROGRAMA

berrikustea eta zuzentzea, eta dokumentuak be-
rriro digitalizatzea, gaurko bitartekoekin, orain 
dela hogei urtetik goiti egindako digitalizatzea 
hobetzeko. Programa iraupen luzekoa da, eta 
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Muraria S.L. enpresako teknikariak ari dira ber-
tan, erakundeko beste talde tekniko batzuez 
gain. Prozesu horretan, Kontuen Ganberako 
dokumentuen irudiak eta haiei erantsitako des-
kribapenak Artxibo Irekia bilatzailean argitarat-
zea izanen da azken urratsa.

XEDEA

Nafarroako Kontuen Ganberaren funtseko doku-
mentazioa deskribatzea eta digitalizatzea.

EGINDAKO JARDUERA

“Kontuak” programan 3.399 dokumenturi 
buruzko deskribapen lanak egin dira, zehazki:
- Paper Solteak, 2. seriea: 17.etik eta 18.era arteko 

paper sortak eta 1. eta 7. eranskinak: 2.597 des-
kribapen eginak.

- “Kontuak” programako dokumentuak: 1 eta 4 
tiradera bitartean: 802 deskribapen

Aldi berean, Paper Solteen 1. saileko dokumen-
tuak zaharberritzen eta digitalizatzen jarraitzen 
dute, etorkizunean Artxibo Irekia delako web-bi-
latzailean iraultzeko.



ARTXIBOEN 
ETA DOKUMENTU 
ONDAREAREN

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 46 funts, dantza-
ren arloko 5 funts, eta antzerkiko 11 funts, eta guz-
tien gainean etengabe ari da lan egiten dokumen-
tu horiek herritarren eskura jartzeko. 

Programa iraupen luzekoa da, erdi mailako tekni-
kari liburuzainak koordinatuta, eta Scriptum S.L. 
enpresako langileak ari dira bertan, erakundeko 
beste talde tekniko batzuez gain.

XEDEA

Musika eta arte eszenikoen arloetako funtsak an-
tolatzea eta deskribatzea.

EGINDAKO JARDUERA

Honako funts hauetako 4.825 dokumentu des-
kribatzeko lanak egin dira:
- Nafarroako Gobernuaren funtsa - Kultura Ekint-

za: 88 fitxa.

8. “AMAEN” PROGRAMA

- Alonso Nájera funtsa: 112 fitxa.
- Txistularien elkartearen funtsa: 704 fitxa.
- Lizarrako Bandaren funtsa: 13 fitxa.
- Belén Otxotorena funtsa: 26 fitxa.
- Erdi Aroko musika bilduma: 4 fitxa.
- Emilio de Uña funtsa: 32 fitxa.
- Estanislao Luna funtsa: 25 fitxa.
- Esther Esparza funtsa: 26 fitxa.
- Zubeldía Familia funtsa: 119 fitxa.
- Arteaga Familia funtsa: 345 fitxa.
- Huarte-Montpensier funtsa: 765 fitxa.
- Eslava kasinoaren funtsa: 482 fitxa.
- Valeriano Ordóñez funtsa: 657 item.
- Lumbreras Familia funtsa: 31 fitxa.
- Marco-Garmendia familia funtsa: 211 fitxa.
- Fernando Remacha funtsa: 113 fitxa.
- Misterio de Obanos funtsa: 210 fitxa.
- Iráizoz Astiz Familia funtsa: 60 fitxa.
- Faro-Bueno funtsa: 388 fitxa.
- Santos Laspiur funtsa: 29 fitxa.
- Teresa Catalán funtsa: 243 fitxa.
- Valentín Larrea funtsa: 115 fitxa.
- Ventura Ruiz funtsa: 27 fitxa.

4.2.4 PROGRAMA ESTRATEGIKOAK: DOKUMENTU FUNTSAK
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“Udal Kontuak” programa arreta berezia jartzen 
ari da dokumentu sail horretako espedienteen 
antolaketan eta deskribapenean, bertan islatzen 
baita zer eginkizun bete zuen Errege Kontseiluak 
XVII. mendetik XIX. mendera bitartean, Nafa-
rroako erresumako udalerriek aurkeztutako kon-
tuak ikuskatzeko eta onesteko zeuzkan eskume-
nen bitartez. 

Dokumentazio horrek funtsezko informazioa ema-
ten du jakiteko nolakoa izan zen Nafarroako he-
rrien eta haietako tokiko ogasunen historia. 

Artxibo arloko goi mailako teknikari bat ardurat-
zen da jarduera horretaz.

XEDEA

Nafarroako Errege Kontseiluko udal kontuen es-
pedienteak antolatzea eta deskribatzea.

EGINDAKO 

Sail guztia osatzen duten 7.000 espedienteetatik, 
71 antolatu, ordenatu eta deskribatu dira.

9. “UDAL KONTUAK” PROGRAMA
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Programa berri bat jarri da abian, estatuaren ti-
tulartasunekoa den dokumentu serie bat, notario 
funtsetan gordetzen diren notario eskrituren in-
bentarioak, deskribatzeko eta digitalizatzeko.

XEDEA

Notario eskrituren inbentarioak antolatu, digitali-
zatu eta deskribatzea.

EGINDAKO JARDUERA

Agoizko notario barrutiko honako inbentario 
hauek antolatu dira:
- Oibarko notariotza: 24 inbentario.
- Aurizko notariotza: 12 inbentario.
- Kasedako notariotza: 9 inbentario.
- Otsagabiko notariotza: 9 inbentario.
- Erronkariko notariotza: 22 inbentario.

10. “NOTARIOTZA PROTOKOLOAK” PROGRAMA
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Nafarroako Errege Artxibo Nagusiak mila doku-
mentu figuratibo inguruz osatutako bilduma bat 
gordetzen du: mapak, planoak, diseinuak, ikus-
pegiak, estanpak, kartelak eta diplomak, gehie-

11. “KARTOGRAFIA ETA IKONOGRAFIA” PROGRAMA

nak eskuz eginak, espediente eta notario eskri-
turetan jasotzen zirenak. Dokumentazio hori ez 
da ohikoa, figuratiboa baita eta ez testuala, eta 
horregatik, tratamendu espezifikoa merezi duten 

4.2.4 PROGRAMA ESTRATEGIKOAK: DOKUMENTU FUNTSAK

pieza bereziak dira. Dokumentuak identifikatu, 
deskribatu, zaharberritu eta digitalizatu egin 
dira, eta Artxibo Irekia web-bilatzailean esku-
ragarri daude. 2021ean, beste 267 dokumentu 
sartu ziren bilduma horretan. Artxibo arloko erdi 
mailako teknikari bat arduratzen da jarduera ho-
rretaz.

XEDEA

Dokumentu figuratiboak identifikatzea, deskribat-
zea, zaharberritzea eta digitalizatzea.

EGINDAKO JARDUERA

Honako bilduma hauei dagozkien zenbait funtse-
tako 267 dokumentu figuratibo identifikatu, za-
harberritu, deskribatu eta digitalizatu dira: 
- Mapen eta planoen bilduma: 163 dokumentu.
- Erretratu bilduma: 12 dokumentu.
- Kartel bilduma: 88 dokumentu.
- Bando bilduma: 4 dokumentu.
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Azken urteetan Nafarroako Errege Artxibo Na-
gusia Heraldika bilduma berri bat egiten hasi da, 
eta hor jasotzen dira hainbat funtsetan gordetako 
heraldika ale ugarien irudi digitalizatuak. Alde ba-
tetik, hor daude XVI. mendetik XIX.era bitarteko 
armarri 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 hainbat 
auzi armarrien edo kaparetasun aitortzaren gai-
neko salaketak dira, eta orri horietan “Nafarroako 
armen errege” titulua zuen funtzionarioak egin-
dako diseinuak aurkitu izan dira. 

Dokumentu horiek identifikatu, deskribatu, zahar-
berritu eta digitalizatzeko lanak egiten ari dira, 
ondoren Artxibo Irekian jartzeko.

2021ean, beste 17 irudi sartu ziren bilduma horre-
tan. Artxibo arloko erdi mailako teknikari bat ar-
duratzen da jarduera horretaz.

12. “HERALDIKA” PROGRAMA
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XEDEA

Dokumentu figuratiboak identifikatzea, deskribat-
zea, zaharberritzea eta digitalizatzea.

EGINDAKO JARDUERA

Errege Auzitegietako prozesu judizialetako 17 he-
raldika diseinu identifikatu, zaharberritu, deskri-
batu eta digitalizatzeko lanak egin dira. 
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“Kodex eta kartularioak” izena eman zaio Nafa-
rroako Errege Artxibo Nagusiak kodexak jasotzeko 
sortu zuen bildumari. Kodex gehienak eskuizkri-
buak dira, eta batzuk apainduak edo “argituak” 
ere bai, eta hainbat dokumentu funtsetatik heldu 
dira, besteak beste, Kontuen Ganberatik, Errege 
Kontseilutik, Erresumatik, eta Leire, Iratxe, Oliba 
eta Fiteroko Monasterioetatik. Kodexak sailkatu-
ta daude haien tipologia edo gaien arabera: foru 
kodexak, errege kartularioak, monjeen kodexak, 
armarri liburuak, kaparetasun agiriak, kronikak, 
liturgia kodexak, kodex hagiografikoak, ordenant-
zak eta abar.

XEDEA

Kodexak eta kartularioak katalogatzea eta digita-
lizatzea.

EGINDAKO JARDUERA

3 kodex berri digitalizatu dira, eta 16 ale deskri-
batu (6 kaparetasun agiri, 7 epai koadernatu, 1 
kronika historiko eta 1 kofradia liburu), etorki-
zunean Artxibo Irekia delako web-bilatzailean 
iraultzeko.

13. “KODEX” PROGRAMA
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14. BESTE DOKUMENTU FUNTS BATZUEN DESKRIBAPENA

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

2021ean egindako lanetatik hauek nabarmentzen 
dira: 
- Kontuak. Alferrikako paperak: 422 erregistro 

deskribatzaile.
- Errege Kontseilua - Askotariko paperak/aboka-

tuak: 437 erregistro deskribatzaile.
- Errege Kontseilua - Askotariko paperak/medi-

kuak: 193 erregistro deskribatzaile.
- Nafarroako Foru Diputazioa - Udal Administra-

zioko Zuzendaritza - Udal aurrekontuak: 208 
erregistro deskribatzaile.

- Nafarroako Foru Diputazioa - Bideen Zuzendarit-
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za: bidezainen 338 garbiketa espediente.
- Alesbesko Udal Artxiboa: 1.626 erregistro deskri-

batzaile.
- Notario protokoloak: 80 erregistro deskribatzaile.
- Irigarai Familia funtsa: 20 erregistro deskribat-

zaile.
- Juan Rena funtsa: 21 erregistro deskribatzaile.
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Nafarroako Errege Artxibo Nagusiak duen liburu-
tegian katalogatutako 17.971 ale daude, Funts 
Zaharreko 7.306 izenburu barne, baita, instalazio 
unitateko, hemerotekako 8.975 fitxa ere. 

Urtero egiten dira erositako edo dohaintzan eman-
dako ale berriak katalogatzeko lanak, gordailuak 
berrikusten dira, eta eskurapen berriak iragartze-
ko zerrendak prestatzen dira. 

Lan horien buru liburutegiko erdi mailako tekni-
kari bat dago, Sedena S.L. enpresako langile la-
guntzaileen laguntza jasotzen duena, eta, Funts 
Zaharraren katalogazioari dagokionez, Ex-Libris 
enpresakoena.

XEDEA

Liburutegi osagarriko ale bibliografikoak eta he-
merografikoak katalogatzea.

15. LIBURUTEGIAREN KATALOGAZIOA

EGINDAKO JARDUERA

Honako ale hauen gaineko katalogatzeko lanak 
egin dira:
- Monografia modernoak: 288 erregistro deskri-

batzaile.
- Funts zaharra: 764 erregistro deskribatzaile.
- Hemeroteka - Diario de Noticias: 144 erregistro 

deskribatzaile.
- Hemeroteka - Diario de Navarra: 144 erregistro 

deskribatzaile.
- Hemeroteka - Gara: 48 erregistro deskribatzaile.
- Hemeroteka - Berria: 64 erregistro deskribat-

zaile.

4.2.4 PROGRAMA ESTRATEGIKOAK: DOKUMENTU FUNTSAK
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16. DOKUMENTUAK ZAHARBERRITZEA
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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 S.A. enpresako teknikariak.

XEDEA

Kontserbazio egoera txarrean dauden dokumentuak 
zaharberritzea.

EGINDAKO JARDUERA

2021ean, zaharberritze taldea gordetako doku-
mentu funtsetako dokumentuak zaharberritzen 
aritu zen, baita kanpoko erakundeen jabetzako 
dokumentuak zaharberritzen ere, zeinak aldi ba-
terako eman baitziren, zaharberritze lanak egi-
teko. Hona hemen zaharberritutako unitateen 
kopuruak, guztira:
- Zaharberritutako paper orriak: 5.840 paper orri.
- Pergaminoak: 356 pergamino orri.
- Esku hartutako argazkiak: 366 argazki.
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17. DOKUMENTUAK DIGITALIZATZEA
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2.799 irudi (2.659 berriak).
• Kanpo erabiltzaileen eskaerak: 1.247 eskaera: 

57.363 irudi (35.673 berriak).

2021ean erabiltzaileen eskaeren goranzko joerak 
iraun egin zuen. Erabiltzaileek eskatutako 38.332 
irudi sortu berriak inoizko zifra handiena izan dira, 
eta 88.654 irudi sortu berri dira guztira, 2020an 
baino 20.000 gehiago eta errekor absolutua, digi-
talizazio programa hasi zenetik.

Dokumentuak digitalizatzea da Nafarroako Errege 
Artxibo Nagusiak gordetako dokumentu ondarea 
zaintzeko egiten dituen inbertsio nagusietako bat. 
Kalitate handiko kopiak lortuta, gainera, etorkizu-
neko kontserbazioa ez ezik, zuzeneko kontsulta 
ekipoen bidez eta, bereziki, Artxibo Irekia web-bi-
latzailea erabiltzearen bidez, sarbidea izateko eta 
kontsulta librea egiteko aukera bermatzen zaie 
ikertzaileei. 

Eginkizun horiei 1998an heldu zitzaien, eta orduda-
nik etengabe egin dira, eta milioitik gora irudi lortu 
dira. Programa hau ezinbestekoa da instituzioaren 
funtzionamendurako, eta bertan lanean ari dira 
INETUM ESPAÑA S.A. enpresako teknikariak.

XEDEA

Zaindutako dokumentazioaren kalitate handiko 
erreprodukzioak lortzea.

EGINDAKO JARDUERA

2021ean, 88.654 irudi sortu berri egin ziren, eta 
apartatu hauetan banatzen dira:  
 - Barne plangintzaren bidez digitalizatuak: 

50.322 irudi sortu berriak (9.937 dok.). Ho-
nako programa eta funts hauek izan ziren la-

nen ardatza:
• Fototeka programa: 1.888 irudi (1.841 doku-

mentu).
• Kontuak programa: 8.969 irudi (845 dokumen-

tu).
• Errege Auzitegiak programa: 1.959 irudi (58 

dokumentu).
• Lurrak eta Jendeak programa: 7.282 irudi (370 

dokumentu).
• Elkarteak programa: 109 irudi (4 dokumentu).
• Notario Protokoloak Programa: 11.124 irudi (58 

dokumentu).
• Kartografia/Ikonografia programa: 463 irudi 

(154 dokumentu).
• Heraldika programa: 43 irudi (8 dokumentu).
• Kodex programa: 274 irudi (7 dokumentu).
• AMAEN programa: 2.298 irudi (167 dokumen-

tu).
• Nafarroako Foru Diputazioaren funtsa: 6.230 

irudi (6.001 dokumentu).
• Beste funts batzuk: 1.765 irudi (30 dokumentu).
• Kanpo funtsen digitalizazioa: 7.118 irudi (292 

dokumentu).
• Jarduerak: 714 irudi.

- Erabiltzaileek eskatuta digitalizatuak: 60.162 
irudi (38.332 berriak).

• Barne erabiltzaileen eskaerak: 56 eskaera: 
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18. IRTEERAK ETA IKUSKAPENAK
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rien instalazioetara pianola biribilkien bilduma 
bat eta zenbait dokumentu jasotzera. 

Irailaren 22an: San Balendin Berriotxoakoaren 
komentura, Atarrabian, Iruñeko Santiago komen-
tutik zetozen Erdi Aroko bulak ikuskatzeko. 

Urriaren 4an: Antsoaingo etxe partikular batera, 
bilduma partikular baten interesa baloratzera. 

Urriaren 7an: Berriozarko Emausko Trapuketarien 
instalazioetara pianola biribilki bilduma bat jasot-
zera. 

Urriaren 7an: etxe partikular batera, Mariano An-
sóren artxiboko dokumentazioa jasotzera. 

Urriaren 19an: Garesko etxe partikular batera, 
Morondo familia artxiboaren interesa baloratzera. 

Urriaren 26an: Irisarrira, Bi Nafarroen Biltzarrera.

Abenduaren 11n: Burlatako Udalera, udal artxi-
boko uholdea baloratzeko. 

Abenduaren 13an: Burlatako Udalera, udal artxi-
boko uholdea baloratzeko. 

Nafarroako Errege Artxibo Nagusiko teknikariek 
ikuskapenak egiten dituzte dokumentuen eroske-
ta posibleak aztertzeko, baita bisita profesionalak 
ere, beste artxibo eta esparru espezializatu bat-
zuetara.

XEDEA

Ikuskapenak eta bisita teknikoak egitea.

EGINDAKO JARDUERA

Urtarrilaren 19an: Goizuetara, familia artxibo bat 
bisitatzera eta Kulturako zinegotziarekin elkarri-
zketa egitera. 

Otsailaren 3an: Nafarroako Artxibo Zentralera, 
Nafarroako Artxibo Nagusira transferitzen ahal 
den Probintziako Foru Diputazioaren funtsaren 
dokumentazioa berrikustera. 

Otsailaren 18an: Otsagabira, Koleto etxera, Marco 
Garmendia familia artxiboa jasotzera. 

Otsailaren 26an: Deikaztelura, Landa etxera, 
Landatarren familia artxiboa jasotzera. 

Apirilaren 8an: Deikaztelura, Landa etxera, Mar-
cotarren familia artxiboa jasotzera. 

Apirilaren 28an: Deikaztelura, Landa etxera, Mar-
cotarren familia artxiboa jasotzera. 

Maiatzaren 18an: Etxalatz jauregira. 

Ekainaren 4an: Deikaztelura, Landa etxera, Mar-
cotarren familia artxiboa jasotzera.

Ekainaren 15ean: Parlamentura, Kontuen Gan-
bera sortu zeneko 40. urteurreneko Nafarroako 
Artxibo Nagusiko faksimileen erakusketara bisita 
gidatua egitera. 

Ekainaren 17a: Garesera, Vínculo Etxera, “Santia-
gora oinez. Begirada gogoetatsua” erakusketaren 
ibiltaritzaren inauguraziora. 

Ekainaren 18an: Oltzara, Sánchez-Marco familia 
artxiboaren zati bat jasotzera. 

Irailaren 8an: Otsagabira, Koleto etxera, Marco 
Garmendia familia artxiboa jasotzera. 

Irailaren 22an: Berriozarko Emausko Trapuketa-
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Abenduaren 14tik 23ra: Burlatako Udalera, udal 
artxiboko erreskate operazioan koordinatu eta jar-
dutera. 

Abenduaren 17an: San Adriángo Udalera, udal ar-
txiboko uholdea baloratzeko. 

Abenduaren 18an: Logroñoko Irudiaren Etxera, 
Nafarroako Fototeka aurkeztera argazki histori-
koei buruzko kongresu batean. 

Abenduaren 22an: Nafarroako Liburutegira, Li-
buru Zaharren aleetan hezetasunek izandako era-
gina baloratzera. 

Abenduaren 23an: San Adriángo Udalera, udal 
artxiboko uholdea baloratzera, eta Nafarroako Li-
burutegira, Liburu Zaharren aleetan hezetasunak 
izandako eragina baloratzera. 

Abenduaren 27an: Burlatako Udalera, udal artxi-
boko erreskate operazioan koordinatu eta jardute-
ra. 
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4.2.5 KULTURAREN ZABALKUNDEA

Herritarrenganako arreta, ikertzaileendako 
aholkularitza, eta kontsulta eta erreprografia zer-
bitzuak ematea dira Nafarroako Errege Artxibo 
Nagusiaren eginkizun nagusiak.

Zerbitzu horiek bertaratzen diren erabiltzai-
leei ematen zaizkie, erakundearen liburutegiko 
kontsulta aretoan eta irakurketa aretoan, eta 
bertaratu gabe, kontsultak eta informazio eta 
erreprografia eskaerak beste komunikazio bide 
batzuk erabiliz, bidaltzen dituzten erabiltzaileei 
ere bai. 

Lan horien buru talde teknikoaren zati handi bat 
dago, batez ere artxiboetako erdi mailako tek-
nikari bat eta liburutegiko erdi mailako tekni-
kari bat, Sedena S.L. enpresaren laguntzarekin. 
Enpresa horrek jendaurreko arreta ematen du eta 
kutxak emateko zerbitzu osagarriak eskaintzen 
ditu.

XEDEA

Arreta pertsonalizatua eta kontsulta eta errepro-
grafia zerbitzuak ematea Nafarroako Errege Artxi-
bo Nagusia erabiltzen dutenei.

EGINDAKO JARDUERA

KONTSULTA ZERBITZUA

Lan saio presentzialak: aretoen okupazio zifrak 
pixkanaka berreskuratu ziren 2020. urtearekin 
alderatuz, baina COVID-19aren pandemiaren on-

URTEKO LAN-SAIOEN KOPURUA
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dorioek eragina izaten jarraitu zuten, urtearen zati 
handi batean edukierak nabarmen murriztu zire-
lako. 

Zehazki, aretoak % 50eko edukierarekin ireki zi-
ren urtarrilaren 1etik irailaren 30era bitartean; 
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% 100eko edukiera urriaren 1etik aurrera berres-
kuratu zen.

Kopuruak hauek izan ziren:
- Guztira: 5.237 bertaratze: beraz, egunean 18 

ikerlari, batez beste.
- Guztira, 4.427 saio egin ziren Kontsulta Aretoan 

eta 810, Liburutegian.
- Erregistraturiko ikertzaile berriak, guztira: 375.

Aipatu 5.237 pertsonei emandako zuzeneko la-
guntzaz gain, 2021ean teknikarien taldeak ondo-
ren aipatzen diren arreta pertsonalizatuko ekint-
zak egin zituen (kopuruak oso handiak dira, posta 
elektroniko bidez jasotako informazio eta kontsul-
ta eskaerak ugaritzearen ondorioz, beharbada, 
oraindik ere kontsulta presentzialak zalantzak 
eragiten zituelako).

Posta elektronikoz artatutako kontsultak: 
2.704 eskaera artatu dira, hots, inoizko zifrarik 
handiena, beharbada, pandemiak eragindako 
kontsulta presentzialen murrizketak berarekin 
ekarri dituen aldaketen ondorioz azaltzen ahal 
direnak.

ARRETA PERTSONALIZATUA

Kontsulta zerbitzua
Erreprografiatzeko eskaerak
Posta elektronikoz artatutako kontsultak
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Barne kontsultak: administrazio publikoetako 
unitateetatik iritsitako 45 eskaera artatu ziren.

Aholkularitza pertsonalizatua: 94 elkarrizketa 
eginda.

Kontsulta presentzialak: 2021ean, dokumen-
tu unitateen kontsulta presentziala hein batean 
berreskuratu zen, baina pandemiak eragindako 
aipatu arazoak zirela-eta, ez ziren lortu aurreko 
urteetan ohikoak ziren zifrak. 

Zehazki, guztira 32.132 dokumentu kontsultatu zi-
ren, honela banatuta:

 - 23.235 dokumentu, zuzenean kontsultatuak.

 - 8.897 dokumentu digitalizatu birtualki kontsul-
tatuak, aretoan eskura dauden ekipoen bitartez.

32.132 dokumentu horietatik, kontsultatuenak no-
tario protokoloak izan ziren, 9.929 kontsultarekin 
–aurreko urtean baino 3.000 kontsulta gehiago–, 
eta bigarren aldiz gainditu zituzten –lehen aldia 

URTEAN KONTSULTATUTAKO DOKUMENTUAK
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FUNTS KONTSULTATUENAK
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Notario protokoloak: 9.929
Errege Auzitegiak - prozesuak: 7.360
Kontuak: 4.468
NFD: 2.514
Epaitegietako funtsak. XIX-XX: 1.343
Kartografia eta ikonografia: 1.066
Hemeroteka 769
Beste batzuk: 4.683

2019an izan zen– Errege Kontseiluaren eta Gor-
te Nagusiaren prozesu judizialak, hau da, Nafa-
rroako Erresumako Errege Auzitegi Pribatiboak, 
7.360 kontsulta jaso zituztenak.

Entrega denborak: eskaera egiten zen unetik ins-
talazio unitatea entregatu arte erabiltzaileek itxa-
ron beharreko batez besteko denbora 8 minutuan 
zehaztu zen, ausazko laginketa sistematikoaren 
bidez hautatutako 794 entrega txartelekin egin-
dako laginketa batetik lortutako datuen arabera.

Kanpo utzitako kontsultak: izapidetutako 32.132 
kontsultetatik, sarbide salbuetsia duten dokumen-
tuen kontsulta fisikoa egiteko eskari bat baimen-
du zen. Dokumentu digitalizatuak dira, aplikazio 
informatikoaren bidez kontsultatu beharrekoak. 
Ikertzaileak jatorrizko dokumentua fisikoki ikusi 
behar badu, baimena eskatu behar du.

Erantzukizun adierazpena behar duten kontsul-
tak: izapidetutako 32.132 kontsultetatik, doku-
mentazioa kontsultatzeko 29 eskari baimendu 
ziren, aurrez konfidentzialtasun konpromisoa si-
natuta, datu pertsonalak zituzten dokumentuak 
baitziren, eta beste 22 eskari, aurrez sinatuta kon-
fidentzialtasun konpromisoa, sormen lanetarako 
sarbideari dagokionez. Bi kasu horietan, sarbide 
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libreko dokumentuak izanik ere, bertan aurkitzen 
dira, edo datu pertsonalak, zabalduz gero pertso-
nen ohorea kaltetu bailiteke, edo sormen lanak, 
non, zabalduz gero, haien gaineko jabetza intele-
ktualaren eskubidea urratu bailiteke. Arrazoi ho-
rregatik, kontsulta egiteko aurrez sinatu behar da 
datu horiek ez zabaltzeko konpromisoaren adiera-
zpena.

Kontsulta birtualak Artxibo Irekian: Guztira: 
346.749 orrialde kontsultatuta.

ERREPROGRAFIA ZERBITZUA

Erreprografiatzeko eskaerak: Guztira: 62.328 ko-
pia hornitu dira, guztira egindako 1.619 eskaera-
tan, honela banatuta:
- 60.646 kopia digital, hots, erakundeak erregis-

tratutako zifrarik altuena.
- 1.682 kopia paperean: azken hamarkadetan 

erregistratutako zifrarik baxuena.
- Erreprografiako diru-sarrerak guztira: 17.232,31 

euro.

Entrega denborak: erreprografiatzeko eskaera 
egiten zen unetik dokumentu erreprodukzioa en-
tregatu arte erabiltzaileek itxaron beharreko batez 
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besteko denbora bi aste baino gutxiago izan zen 
kasuen % 51n, eta hiru aste baino gutxiago, ka-
suen % 65ean, ausazko laginketa sistematikoaren 
bidez hautatutako 330 erreprografiatzeko eskae-
rarekin egindako laginketa batetik lortutako da-
tuen arabera. Horrek esan nahi du 3 erreprografia 
eskaeratik 2 Artxiboen eta Dokumentu Ondarea-
ren Zerbitzuko Zerbitzuen Gutunean adierazitako 
epeetan entregatu zirela.

Argitaratzeko baimenak: artatutako 1.247 errepro-
dukzioko kanpo eskaeretatik, Artxiboko dokumen-
tuak erreproduzitzeko 74 baimen eman ziren, ar-
gitalpen bidez edo erakusketa nahiz webguneetan 
zabaltzeko baimena eskatu zuten ikertzaileentzat. 
Halako baimenak ematen hasi zirenetik inoiz izan 
den zifrarik altuena da, eta horrek agerian uzten 
du herritarrek hein handi batean berrerabili egiten 
dituztela Nafarroako Artxibo Nagusitik jasotzen di-
tuzten dokumentuak.

Osorik erreproduzitzeko baimenak: kanpotik ja-
sotako 1.247 erreprodukzio eskaeretatik, 13ren ka-
suan, kopiatu beharreko unitateen erreprodukzio 
osoak emateko baimena eskatu zen. Tamaina 
handiko instalazio unitateak dira, eta horien erre-
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produkzioa justifikatzen duen arrazoi bakarra iker-
keta pertsonala da.
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EGINDAKO JARDUERA

2021ean, bertaratze zifra globalek aurreko zori-
gaiztoko urtean galdutakoaren zati bat baino ez 
zuten berreskuratu. 

Dibulgazio jardueren araberako zenbatekoa 
10.753 pertsona izan zen. Horiei gehitzen bazaiz-
kie kontsulta aretoak eta irakurketa aretoak izan 
zituzten 5.237 erabiltzaileak, baita ikastaroetara 
eta saioetara joan ziren 2.052 pertsonak eta bisi-
ta gidatuetako 375 pertsonak ere, erakundeak ur-
tean 18.417 bisita izan zituen guztira. Zifra horiek 
agerian uzten dituzte, oraindik ere, COVID-19aren 
pandemiaren ondorioak.

Nafarroako Errege Artxibo Nagusia ezagutarazte-
ko lanaren xede nagusia da zaintzen duen doku-
mentu ondarearen ezagutza sustatzea, instituzioa 
herritarrengana hurbiltzea eta Nafarroaren histo-
ria ezagutaraztea. 

Zabalkunde jarduera guztiak unibertsalak eta 
doakoak dira, eta teknologia berriek gero eta leku 
handiagoa dute jarduera horietan, izan ere, Ar-
txibo Irekia deritzon web-bilatzailearen erabilera 
gero eta handiagoa da.

Gainera, erakundea bera ezagutzea sustatzen da, 
erabiltzaileak —egungoak zein ondoren izan li-
tezkeenak— 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.

Dibulgazio jarduerak 10.753

Dokumentuen kontsulta 5.237

Ikastaroak eta prestakuntza saioak 2.052

Bisita gidatuak 375

GUZTIRA 18.417
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1. ALDI BATERAKO ERAKUSKETAK: 2021EAN, 
ERAKUSKETA ARETOAN HONAKO ERAKUSKE-
TA TEMATIKO HAUEK EGIN ZIRENBISITEN BANAKETA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

“Gerra” erakusketa: 7.556
“Santiagora oinez” erakusketa: 1.828
“Karlos, Vianako Printzea” erakusketa: 913
Dokumentu kontsulta: 5.237
Ikastaroak: 2.052
Bestelakoak: 831

- “Santiagora oinez. Begirada gogoetatsua”
Noiz: 2021eko martxoaren 26tik ekainaren 6ra.
Komisarioa: Fermín Miranda García, Nafarroako 
Unibertsitateko Erdi Aroko historiako irakasle ti-
tularra.
Bisitariak, guztira: 1.828 pertsona (horietatik, 77 
Nafarroaz kanpokoak)
Katalogoa: 98 orrialde.
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Martxoa, 26az geroztik 141 141 0

Apirila 617 614 3

Maiatza 714 670 44

Ekaina, 13ra arte 356 326 30

Urtarrila, 3ra arte 141 141 0

GUZTIRA 1.828 1.751 77

2. ERAKUSKETAK ETA KULTURA JARDUERAK
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dokumentuak maileguan eskatu zitzaizkien Na-
farroako Liburutegiari (1), Lizarrako Udalari (2), 
Iruñeko Andre Maria Nagusiaren Katedralaren 
Artxiboari (3) eta Orreagako Andre Mariaren Ko-
legiatako Artxiboari (8), horietan halako bitxiak 
zirelarik: Iruñeko katedraleko Liburu Biribila, 
Orreagako Andre Mariaren Ospitalearen zuzkidu-
ra, Aragoiko Jaime I.aren pribilegio bat edo Orre-
agako Ospitale berriaren planoak.

Webgunean jarri zen bideo bat ere prestatu zen.
Katalogo bat argitaratu zen, eta erakusketa ka-
talogoen lerro nagusiak baino formatu eta heda-
pen txikiagoko katalogo lerro berri bat inaugu-
ratu zen, gaztelaniaz eta euskaraz.

Bisitariak, guztira: 1.828 bisitari, honela banatuta.

Ibiltaritza: 
- Gares: ekainaren 9tik abuztuaren 3ra. Daturik 

gabe.
- Zangoza: abuztuaren 4tik 19ra. 546 bisitari.
- Viana: abuztuaren 20tik irailaren 5era.   

663 bisitari.
- Orreaga: irailaren 7tik 29ra. 2.191 bisitari.
- Los Arcos: urriaren 1etik 31ra. Daturik gabe.
- Lizarra: azaroaren 5etik 21era. Daturik gabe.

2021 Done Jakueren Urtea - Urte Santu Konpos-
telarraren ondorioz antolatutako erakusketa. 
Done Jakue Bidearen historiari lotutako hainbat 
alderdiren ibilbidea planteatu zen, ikuspegi go-
goetatsu batetik eta erromesaldien irakurketa 
unibertsala eginez. Erakusketa zortzi gaitan ba-
natu zen, eta grafikoki irudikatu ziren zortzi pane-
letan, azalpen testuekin. Panel horiek erakusketa 
aretoan zeuden, eta beira-arasetan instalatutako 
artxibo dokumentuek zuten protagonismoa.

Honako gai hauek jorratzen zituzten:
- Ibiliz egiten da bidea.
- Zubiz zubi.
- Populatu, fabrikatu, salerosian aritu.
- Erromesentzako artea?
- Erromesei ostatu ematea.

- Penitentzia egin eta barkatzea.
- Bideko beste santuak.

-  “Nor dago (edo ez) Santiagoko apostoluaren 
hilobian?”
Erakusketa osatzeko, beira-arasak jarri ziren are-
toan, modu perimetralean banatuta. Egitura te-
matiko horren beraren azpian, XI. eta XIX. men-
deen arteko 32 dokumentu bildu ziren, zehazki 
1054. eta 1806. urteen artekoak. Dokumentu 
gehienak Nafarroako Errege Artxibo Nagusikoak 
ziren (18), eta ale hauek zituzten: Garesko, Zan-
gozako eta Iruñeko San Saturninoko foruak, Kar-
los III.aren kontabilitate agiriak, Iratxeko Zekorra, 
Orreagako Kanta eta XVIII. mendearen amaie-
rako bi konpostelar, besteak beste, bi erromesek 
bidea egin zutela ziurtatzen zutenak. Gainerako 
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- “Karlos, Vianako Printzea (1421-1461)”
Noiz: 2021eko maiatzaren 24tik ekainaren 27ra.
Komisarioa: Eloísa Ramírez Vaquero, Nafarroako 
Unibertsitate Publikoko Erdi Aroko historiako ka-
tedraduna.
Irudiak: Claudia Cañada Echevarne
Bisitariak, guztira: 913 pertsona (horietatik, 103 
Nafarroaz kanpokoak). 

Ibiltaritza:
- Viana: uztailaren 2tik 25era: 312 bisitari
-  Erriberri: abuztuaren 13tik irailaren 19ra:   

45.204 bisitari
-  Fitero: irailaren 1etik urriaren 8ra daturik gabe.
- Zangoza: irailaren 23tik urriaren 12ra: 170 bi-

sitari
- Tutera: urriaren 15etik azaroaren 1era:  

daturik gabe.
- Lizarra: azaroaren 5etik 21era. daturik gabe.
- Iruña, MECA: Azaroaren 20a: daturik gabe.
- Gares: abenduaren 1etik 20ra: 301 bisitari.

1421eko maiatzaren 29an, Peñafielen, Nafa-
rroako Zuria eta Aragoiko Joanen seme eta 
Nafarroako Karlos III.a errege noblearen biloba 
Karlosen jaiotzaren VI. mendeurrena dela-eta 
antolatutako erakusketa. Laginaren tratamen-

dua ez zen ohikoa izan, askotariko ikusleentzako 
erakargarriagoa izan zedin. 
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Paneletako eszenak jasotzen zituen esku kata-
logo bat editatu zen, gaztelaniaz eta euskaraz. 

Komisarioak erakusketaren edukiari buruzko 
hitzaldia eman zuen.

Bisitariak, guztira: 913 bisitari, honela banatuta:

- “Gerra. 1521eko Nafarroako indarkeria eta ga-
tazkak bizitzea”
Noiz: 2021eko ekainaren 25etik abenduaren 
31ra.
Komisarioa: José Miguel Escribano Páez, Sevi-
llako Pablo de Olavide Unibertsitateko Historia 
modernoko irakaslea.
Bisitariak, guztira: 7.556 ikasle.
Katalogoa: orriak.

Salbuespenez, erakusketa Nafarroako Artxibo 
Nagusiko Ekitaldi Aretoan kokatu zen eta hamar 
panelez osatuta zegoen. Horietan, Vianako Kar-
losen bizitzako mugarrien ibilbidea planteatzen 
zen, figura horren konplexutasun osoa eta bizit-
zea egokitu zitzaion garai nahasiak ulertzeko.

-  Karlos, Vianako Printzea.
-  Karlos Peñafielen jaio zen. Peñafiel, 1421eko 

maiatzaren 29an.
-  Vianako Printzearen titulua. Tutera, 1423ko ur-

tarrilaren 20a.
- Printzea eta herensugea. Erriberri, 1433.
- Karlos eta Ines. Lizarra, 1439ko iraila. 
- Zuria erreginaren hileta. Iruña, 1441.
- Oibar. Errendizioa. Oibar, 1451.
- Napolesko gortean. Napoles, 1457ko martxoa.
- Bartzelonan familia sartzea. Bartzelona, 1460.
- Poblet, azken jomuga. Poblet, 1461.

Izaera didaktiko eta familiar hori zela-eta, Via-
nako Printzearen bizitzari buruzko kontakizun 
bat prestatu zen, haurrei zuzendua. Horretan, 
paneletako eszena berak irudikatzen ziren, 
irudi zehatz eta koloreztatuekin, testu molda-
tuarekin, eta, gainera, kontakizunari buruzko 
haurrentzako jarduera koaderno bat prestatu 

zen, biak ere webgunearen bidez doan deskar-
gatzekoak. 

Panelen ondoan zenbait beira-arasa jarri ziren, 
paneletan lantzen ziren gaiei buruzko dokumen-
tuak erakusteko. Jatorrizko hamabost dokumen-
tu izan ziren, Nafarroako Errege Artxibo Nagu-
sian gordetako Vianako Printzearen dokumentu 
ondaretik hautatutako piezak, hala nola titulua 
emateko pribilegioa, Clevésko Inesekin ezkont-
zeko gastuak, Zuria erreginaren hileta gastuak, 
Nafarroako Erregeen Kronika, eta berak eskuz 
idatzitako ordainketa aginduak. 

Dokumentu guztiak kontsultagarriak ziren, Na-
farroako Errege Artxibo Nagusiaren webguneari 
loturiko QR kode baten bidez.

HILABETEA BISITA KOPURUA NAFARROATIK NAFARROAZ KANPOTIK

Maiatza, 24az 261 220 41

Ekaina, 27ra arte 652 590 62

GUZTIRA 913 810 103
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Musika: La Capella Reial de Catalunya (Carlos 
V. Mille Regretz: La Canción del Emperador) eta 
Secretvm (Salga la luna).
Kontzertua: La morte de la ragione. 1521 in-
guruko kanta eta dantza gortesauak”. Secretvm, 
Baluarte, larunbata, 2021eko azaroaren 27a.
Katalogoa: prestatzen.

Noaingo bataila 1521ko ekainaren 30ean izan 
zen eta erabakigarria izan zen Nafarroako erre-
sumaren patua zehazteko. Batailaren bosgarren 
mendeurrena zela-eta, erakusketa bat egin zen, 
bataila bere testuinguru historikoan kokatzeko 
eta gatazka beliko orok hori jasaten zuen gizar-
tearentzako, zehazki, Nafarroako gizartearent-
zako, zituen ondorioetan arreta jarriz. 

Erakusketa lau bloketan antolatu zen, gerraren 
errealitatea ikuspegi osagarrietatik jorratzeko. 

- Gerraren bideak: gatazkek estatu modernoen 
eraikuntzan izan zuten zereginaz eta XVI. 
mendean europar hegemoniaren alde izan-
dako borrokaz. 

- Gerra deritzon zoritxarra: garai hartako Euro-
pan batailak izandako oihartzuna gogoratzen 
du. Halaber, herritar zibilek jasandako kalteak 
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10 bisita egin ziren: 121 lagun bertaratu ziren. 

Bisita guztiak gaztelaniaz egin ziren, 10 pertso-
nako talde baten kasuan izan ezik, euskaraz egi-
tea eskatu baitzuen.

Katalogoa 2022n prestatzeko geratu zen.

Bisitariak, guztira: 7.556 bisitari, honela banatu-
ta:

eta porrotak, erbesteratzeek eta garaituen 
patuak ekarritako giza drama nabarmentzen 
ditu. 

- Gerra eta gizartea: gatazkek gizarte mugikor-
tasunean, soldaduen bizitzan edo emaku-
meek gerretan zuten rolean izandako ondorio 
sozialak aztertzen ditu.

- Gatazka amaitu, bakea hasi: gatazkak behin 
betikoz ebaztean eta botere publikoek bakea 
eraikitzeko ezarritako adiskidetze politiketan 
izan ziren jardunbideak eta oztopoak jorratzen 
ditu.

Guztira, 52 dokumentu erakutsi ziren. Horieta-
tik, 28 Nafarroako Errege Artxibo Nagusitik ze-
tozen; 14, Simancasko Artxibo Nagusitik; 3, In-
dietako Artxibo Nagusitik; 2, Portugalgo Arquivo 
Nacional da Torre do Tombo artxibotik; 2, Biblio-
thèque Nationale de France liburutegiko Eskui-
zkribu Departamentutik; bat, Paueko Archives 
Départementales des Pyrénées-Atlantiques ar-
txiboetatik (Frantzia); bat, Valladolideko Archivo 
de la Real Chancillería artxibotik; eta bat, Espai-
niako Artxibo Historikotik. 

Erakusketa osatzeko, bilduma partikularretako 
pieza beliko garaikideen erakusketa bat egin 
zen, hala nola bi eskuko ezpata bat, ezpata bat, 
kapezete bat eta armadura erdia, baita gazte-
luetan eta Nafarroako gotorlekuetan induskatu-
tako pieza arkeologikoak ere. Irudi grafikoa Ori-
zko jauregiko horma pinturen bidez osatu zen. 
Pintura horiek Nafarroako Museoan gordetzen 
dira, eta Saxoniako gerra eta Mühlbergeko ba-
taila irudikatzen dituzte.

HILABETEA BISITA KOPURUA NAFARROATIK NAFARROAZ KANPOTIK

Ekaina, 25etik aurrera 294 228 66

Uztaila 1140 688 452

Abuztua 2070 644 1426

Iraila 922 467 455

Urria 1380 704 676

Azaroa 730 413 317

Abendua 963 579 384

Urtarrila, 2ra arte 57 37 20

GUZTIRA 7.556 3.760 3.796

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/BB19179F-D807-443F-A7BA-205251FDAF2F/473035/BLOQUE04.pdf
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2. HILEROKO MIKROERAKUSKETAK

Lauzpabost dokumentuz osatutako hileroko 
erakusketa txikiak dira, eta gaiek zerikusia dute 
efemerideekin edo oroitzapen ospakizunekin, 
gaurkotasuneko edo artxibo arloko berriekin, eta 
badaude toki interesekoak ere. 

2021ean honako hauek egin ziren:
- VURTARRILA: José Ramón Castro artxibozai-

naren jaiotzaren 125. urteurrena (1896).
- OTSAILA: Izurritearen garaia.
- MARTXOA: Nafarroako Aurrezki Kutxaren sor-

kuntzaren urteurrena (1921).
- APIRILA: Felipe Gorritiren heriotzaren 125. ur-

teurrena (1896).
- MAIATZA: Tenochtitlanen konkistaren bosga-

rren urteurrena (1521).
- IRAILA: Beotibarko batailaren 700. urteurrena 

(1321).
- URRIA: Emilio Arrietaren jaiotzaren berrehun-

garren urteurrena (1821).
- AZAROA: Iruñeko Ganbera Koralaren 75. urteu-

rrena (1946).
- ABENDUA: Annualko Hondamendiaren urteu-

rrena (1921).

3. MINTZALDI ZIKLOAK

Nafarroako Errege Artxibo Nagusiaren beste jar-
duera eta programa tekniko batzuei lotutako zi-
kloak, dibulgazio solasaldiak eta aurkezpenak. 
2021ean zehar, honako ziklo hau egin zen: 

Gerra. 1521eko Nafarroako indarkeria eta ga-
tazkak bizitzea. Aldi baterako erakusketaren hit-
zaldi zikloa, honako esku-hartze hauekin: 

- José Miguel Escribano Páez, Igoaldi eta beheral-
di bortitzak mugako erresuma batean. Nafarroa 
1521ean. Azaroaren 3an, 19:00etan. 90 lagun 
izan ziren.

- Alfredo Floristán Imízcoz, Justizia eta errukita-
suna. Barkamen errealak eta Nafarroako erresu-
maren baketzea. Azaroaren 10ean, 19:00etan. 
90 lagun izan ziren.

- Peio J. Monteano Sorbet, Nafarrak 1521ean. 
Azaroaren 17an, 19:00etan. 90 lagun izan ziren.

- Mercedes Galán Lorda, Konkistaren ondorioak 
nafar zuzenbidean. Azaroaren 24an, 19:00etan. 
80 lagun izan ziren.
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4. JARDUERA ZIKLOAK

• Artxiboen Nazioarteko Astea: bisita gidatuak 
egin ziren Artxiboen Nazioarteko Egunean, eta 
Errege Artxibo Nagusiaren sustapen bideoa ar-
gitaratu zen Youtubeko Nafarroako Kultura Ka-
nalean. Lehen egunean, 1.000 ikustaldi baino 
gehiago izan zituen (erabat kopuru ezezaguna 
kanal horretako ikus-entzunezkoetan), Iruñeko 
Ganbera Koralarekin aurrez grabatutako kont-
zertu bat argitaratu zen, eta dantza dokumen-
tazioari buruzko webinar bat eskuragarri jarri 
zen.

• Ondarearen Europako Jardunaldiak: bisita gi-
datuak programatu ziren “Gerra. 1521eko Nafa-
rroako indarkeria eta gatazkak bizitzea” erakus-
ketan, irailaren 25ean, larunbatean, eta urriaren 
2an, larunbatean, 12:00etan. Ekitaldi Aretoan 
Ondare Historikoaren Zerbitzuak sustatutako 
jarduera bat egin zen, hots, “Vianako Printzea-
ren jaiotza festarako errege gonbidapenak” hau-
rrentzako lantegia, Tea en la Azotearen eskutik, 
irailaren 25ean, larunbatean, eta urriaren 2an, 
larunbatean, 11:30ean.

• Udazken Artximusikala: Urri Artximusikala 
programa zabaldu egin zen, Udazken Artximu-
sikal bihurtzeko. Zenbait ekitaldi egin ziren. 

Besteak beste, nabarmentzekoak dira Baluarte 
Fundazioak antolatutako bi kontzertu: Emilio 
Arrietaren ahots eta pianorako lanaren kont-
zertua urriaren 14an, Sonia de Munck sopra-
noak eta Miguel Huertas piano-jotzaileak inter-
pretatuta. 

Urriaren 27an José Castelen lanaren kontzertua 
egin zen, Nafarroako Orkestra Sinfonikoaren ha-
ri-hirukoteak, Nikola Takov eta Malen Aranzábal 
biolin-jotzaileek eta Carlos Frutuoso biolontxe-
lo-jotzaileak osatuak, interpretatuta. Gainera, 
Jakiunderen hitzaldiak egin ziren berriro ere, 
oraingoan, “Filosofiaren soinuari” buruz. 

Azkenik, “Gerra. 1521eko Nafarroako indarke-
ria eta gatazkak bizitzea” erakusketaren espa-
rruan, kontzertu bat programatu zen urriaren 
27an, 19:00etan, Baluarteko Ganbera Aretoan: 
“La morte de la ragione. 1521 inguruko kanta eta 
dantza gortesauak”, Secretvm taldearena (Iñigo 
Casalí, Sergio Barcellona, Paulino García, Sor-
kunde Idigoras, Jesús Fernández eta Maurizio 
Piantelli).
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- Nafarroako Fonotekaren aurkezpena.

Nabarmentzekoa da “Gerra” erakusketaren kont-
zertura, azaroaren 27an Baluarteko Ganbera Are-
toan egin zenera, doako sarrerarekin, 400 pertso-
na inguru bertaratu zirela.

5. EKITALDIAK: EKITALDI ARETOAN    
ETA BILERA ARETOAN 

2021ean, 81 ekitaldi eta bilera egin ziren Kultura 
Zuzendaritza Nagusia - Vianako Printzea Erakun-
deko eta Nafarroako Foru Komunitateko Adminis-
trazioko zenbait unitatek eskatuta, guztira 2.052 
lagun bildu zirela haietara. 

Guztien artetik, hauek azpimarratzen ahal ditugu:
- NEAN. Nafarroako Paleografiaren Lantegia.
- NEAN. “Game of Thrones” lantegi didaktikoa.
- NEAN. “Gerra” hitzaldi zikloa.
- NEAN. Historia eskolak. Nafarroako Unibertsi-

tatearekiko lankidetza.
- 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: Emilio Arrieta, kontzertua.
- Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Zerbit-

zua: José Castel, kontzertua.
- Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Zerbit-

zua: Lizarrako Erdi Aroko Ikerlanen Nazioarteko 
Asteko Batzordea.

- Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Zerbit-
zua: Ebaluazio batzordea.

- Ondare Historikoaren Zerbitzua: Ondarearen 
Europako Jardunaldiak - Tea en la Azotea.

- Baliabideen eta Garapen Estrategikoaren Atala: 
argitalpenak aurkeztea.
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· La exposición “Carlos Príncipe de Viana, 1421-
1461”, contribución del Archivo Real y General 
de Navarra al VI Centenario, “Pregón SIGLO 
XXI”, III Época, 62, 2022, 114-118. or.

3. IKERTZAILEEN ARTEKO TOPAKETAK

- IX. Kontaiguzu zure historia topaketak: bertan 
behera utzita COVID-19arengatik.

4. JARDUERA DIDAKTIKOAK

- Lankidetza institutu eta ikastetxeekin: giza 
zientzietako batxilergoko ikasleak artatzen dira, 
baita Administrazioko prestakuntza modulue-
tako ikasleak ere, ondoren aipatzen diren bisita 
gidatuen zerrendan ikusten ahal den bezala.  

Bisita horiez gainera, 2021ean zehar honako 
lantegi hauek egin ziren: 
·  Espainiako Gerra Zibilari buruzko lantegia 

dokumentuekin. 
- Navarro Villoslada BHI, 20 ikasle, 2021eko 

otsailaren 1a.
- Lizarraldea BHI, 16 ikasle, 2021eko mar-

txoaren 30a.
- Lizarraldea BHI, 16 ikasle, 2021eko mar-

txoaren 30a (euskarazko taldea).

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 baliat-
zen laguntzeko. 

Era berean, jarduera didaktikoak eskaintzen diz-
kie historiaren lehen iturrien ezagutzan sakont-
zeko 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

- Nafarroako Paleografiaren VI. Lantegia: 
udazkenean, XVI. eta XVII. mendeetako Nafa-
rroako idazketari buruzko lantegia berreskura-
tu ahal izan zen, urriaren 24an, 27an, 29an eta 
azaroaren 4an eta 6an. 

 Gainerako prestakuntza lantegiak bertan be-
hera utzi ziren, haien datek bat egin zutelako 
2021ean izandako pandemiaren zenbait olatu-
rekin.

2. EZAGUTZAREN TRANSFERENTZIA

- Honako artikulu hauen argitalpena:
· La exposición “Caminar a Santiago. Una mira-

da reflexiva”, contribución del Archivo Real y 
General de Navarra al Año Jacobeo 2021, “Es-
tafeta Jacobea” 134, 2021, 26-28. or.
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- Calasanz Ikastetxea, 40 ikasle, 2021eko 
maiatzaren 12a. 

·  Lantegi didaktikoa “Erregerik gabeko erresu-
ma. Game of Thrones”
- Hijas de Jesús - Jesuitinas Ikastetxea: Aben-

duak 1 eta 2. 70 ikasle.

- Lankidetza Nafarroako Unibertsitatearekin 
eta Nafarroako Unibertsitate Publikoarekin 
Artxiboko hirugarren solairuko aretoa erabiltze-
ko, kanpo eskolak emateko dokumentazioa era-
biliz. Nafarroako Unibertsitateko Historia, Ar-
tearen Historia eta Geografia Departamentuko 
zenbait irakaslek eman zituzten eskolak.  
· UN: Grado de Historia. Julia Pavón: 10 alum-

nos, 25 de octubre de 2021.
·  UN: Grado de Historia. Julia Pavón: 30 alum-

nos, 27 de octubre de 2021.
·  UN: Grado de Historia. Julia Pavón: 30 alum-

nos, 15 de noviembre de 2021.

- Bisita gidatuak unibertsitate, institutu eta ikas-
tetxeetako ikasleentzat eta kultura kolektiboe-
tako kideentzat, teknikarien eskutik. Ikastetxe-
tatik hezkuntza xedez egindako bisita gidatuen 
eskaera guztiak artatu ziren, Bisitak 19 egunetan 
egin ziren, 375 pertsonarentzat guztira; gehie-
nak ikasle gazteak ziren. 

Artatutako 375 lagunetatik, gehienek gaztela-
niaz egin zuten bisitaldia, 16k izan ezik, bisita 
euskaraz egin baitzuten.

DATA ENTITATEA BERTARATUTAKOAK

2021/02/01 Navarro Villoslada BHI 20 lagun

2021/03/29 Elortzibar BHI 14 lagun

2021/03/30 Lizarraldea BHI 16 lagun

2021/03/30 Lizarraldea BHI 16 lagun

2021/04/29 Osasun Mentaleko Zentroa 10 lagun

2021/05/12 Calasanz ikastetxea 40 lagun

2021/06/07 María Inmaculada LHIP 12 lagun

2021/06/09 Artxiboen Nazioarteko Eguna 20 lagun

2021/06/21 Espainiako Gurutze Gorria 4 lagun

2021/09/28 Gurutze Plaza BHI 15 lagun

2021/10/01 Gurutze Plaza BHI 20 lagun

2021eko urriaren 14a Gurutze Plaza BHI 28 lagun

2021/10/22 Convive Oskia Adinekoentzako Zentroa 15 lagun

2021eko urriaren 26a Barcelona Architecture Center 30 lagun

2021/10/27 NUP. Historia Gradua 53 lagun

2021/11/04 Osasun Mentaleko Zentroa - Osasunbidea 20 lagun

2021/11/22 María Ana Sanz LHI 20 lagun

2021/12/07 Aldabako auzokideak 10 lagun
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EGINDAKO JARDUERA

1. WEBGUNEAK

Une honetan, zenbait webgunek dute lotura Na-
farroako Errege Artxibo Nagusiaren jarduerare-
kin.

Zabalkundeari dagokionez, funtsezko zeregina 
betetzen dute Nafarroako Errege Artxibo Nagu-
siaren eta herritarren arteko komunikazio bideek, 
bereziki Internetek ematen dituen aukeren bidez, 
baita beste komunikabide batzuen bidez ere, 
egindako jardueren berri izateko aukera ematen 

baitiote erabiltzaileari.

XEDEA

Jarduerei eta egindako zerbitzuei buruzko infor-
mazioa ematea.

www.agn.navarra.es
Informazioa ematen du instituzioari, ordu-
tegiei, ematen diren zerbitzuei, gordetzen 
diren dokumentuei eta egindako zabalkun-
de jarduerei buruz. 2021ean zehar 24.905 
bisita izan zituen guztira, hau da, 500 bisita 
gehiago, eta instituzioak Interneten dauzkan 
baliabideak kontsultatzeko inoizko bisita 
kopururik handiena.

www.amaen.es/eu
Webgunean Nafarroako Musikaren eta Arte 
Eszenikoen Artxiboaren programari, funtsei 
eta zabalkunde handiko atalei (hala nola Na-
farroako Fonoteka eta Multimedia) buruzko 
informazioa eskaintzen da.

www.fototecanavarra.es/eu
Webgunean Nafarroako Fonotekaren pro-
gramari eta funtsei buruzko informazioa es-
kaintzen da, eta Artxibo Irekian eskuragarri 
dauden funtsetarako zuzeneko estekak ditu. 
Webguneetan 377.171 bisita izan ziren guztira.
Bisita kopurua: 20.442 (1.47 bisita/bisitari).
Ikusitako orri kopurua: 377.161 (18.45 orri/bi-
sita).

http://www.agn.navarra.es/
https://www.amaen.es/eu
http://www.fototecanavarra.es/eu
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2. ARTXIBO IREKIA

Artxibo Irekia bilatzailea da Nafarroako lineako 
artxibo baliabide nagusia. Kontsulta publikoko 
dokumentu historikoen deskribapenak zuzenean 
kontsultatzeko aukera ematen du, baita haien irudi 
digitalizatuak ikusteko eta doan deskargatzeko ere. 

2021ean, webgune horrek horrelako datuekiko 
herritarren ohiko interesari eutsi zion, bisitatu-
tako orriak 346.749 izanak erakusten duen beza-
la, hau da, 2020an baino 30.000 bisita gehiago 
izan ziren; dena den, kopuru horrek adierazten du 
2019an baino 50.000 bisita gutxiago izan zirela. 

Datuok berriz ere berresten dute bilatzaile hori 
dela Nafarroako lineako, doako eta sarbide uni-
bertsaleko artxibo baliabide nagusia.

2021. urtean, Artxibo Irekia bilatzailean, sarbide 
libreko dokumentazioan datu berrien iraulketa 
bakarra egin zen: 

Dokumentu figuratiboak: 71 dokumentu. 2014an 
Artxibo Irekian argitaratutako dokumentu figu-
ratiboen bilduma handitu egin zen, 71 ale berri 
erantsita, 975 dokumentura iristeko.

ARTXIBO IREKIA WEBGUNEKO KONTSULTAK
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3. GIZARTE SAREAK

- Twitter: Kultura Zuzendaritza Nagusiak  @cul-
tura_na ekontuaren 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 
zabaltzen ditu Liburutegiaren eta Artxiboaren 
beraren jarduerak. Bere kontagailuaren ara-
bera, blogak 12.103 bisita izan zituen guztira 
2021ean.

4. INFORMAZIO ALDIZKARIA

Nafarroako Errege Artxibo Nagusiaren beste zen-
baki bat argitaratu zen: Informazio aldizkaria, 9. 
zk.-a, 2020, Calameo eta ISSUU plataformeta ar-
gitaratua, www.agn.navarra.es webgunetik eta Na-
farroa Kultura webgunetik zuzenean eskuragarria.

4. KOMUNIKAZIO EKINTZAK

www.agn.navarra.es

5. BERRITASUN BIBLIOGRAFIKOAK

Nafarroako Errege Artxibo Nagusian 9 hileko bu-
letin prestatu ziren berritasun bibliografikoen 
gainean, eta 9 buletin, aldizkarien laburpenen 
gainean, Artxiboko kideen artean elektronikoki 
banatzeko eta erabiltzaileen eskura jartzeko.

6. PRENTSA OHARRAK

Nafarroako Errege Artxibo Nagusiak 21 prentsa 
ohar prestatu zituen, hots, aurreko urteetan ar-
gitaratutakoak baino gutxiago. Prentsa oharrak 
kontseilariaren Kabinetera eta Komunikaziora bi-
dali ziren, eta www.navarra.es atari instituziona-
lean argitaratu ziren. 

Honako hauek dira:
 - Annualko Batailaren urteurrenari buruzko mi-

kroerakusketa.
 - Iruñeko Ganbera Koralaren 75. urteurrenari 

buruzko mikroerakusketa.
 - Nafarroako Artxiboak 1521eko Noaingo Bataila-

ri buruzko hitzaldi ziklo bat antolatu du.
 - Nafarroako Artxiboak José Castelen obrak in-

terpretatzen diren kontzertua antolatu du.

https://twitter.com/cultura_na
https://twitter.com/cultura_na
http://www.agn.navarra.es
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 - Emilio Arrietaren (1821) berrehungarren urteu-
rrenari buruzko mikroerakusketa.

 - Nafarroako Artxiboak Emilio Arrietaren obrak 
interpretatzen diren kontzertua antolatu du.

 - Nafarroako Artxiboak gordailuan jaso du Miste-
rio de Obanos Fundazioaren funtsa

 - Beotibarko Batailari buruzko mikroerakusketa (1321).
 - “Karlos, Vianako Printzea” erakusketak Vianan 

ekin dio bere ibiltaritzari.
 - Noaingo Batailari buruzko erakusketa, Nafa-

rroako Artxiboan.
 - “Santiagora oinez” erakusketak Garesen ekin 

dio bere ibiltaritzari.
 - Nafarroako Gobernuaren artxiboek Artxiboen 

Nazioarteko Eguna ospatu dute.
 - Vianako Printzeari buruzko erakusketa, Nafa-

rroako Artxiboan.
 - Mexikoren Konkistaren V. Mendeurrenari 

buruzko mikroerakusketa.
 - Nafarroako Artxiboak Nafarroako Fonoteka 

aurkezten du.
 - Felipe Gorriti musikariaren 125. urteurrenari 

buruzko mikroerakusketa.
 - Nafarroako Aurrezki Kutxaren urteurrenari 

buruzko mikroerakusketa.
 - Nafarroako Artxiboak Kartografia eta ikonogra-

fia historikoari buruzko ale berriak argitaratu 
ditu interneten.

4. KOMUNIKAZIO EKINTZAK

(Diario de Navarra, 59. or.).
 - Urtarrilaren 24a: “Documentos históricos (1). 

Los navarros, a través del Archivo” (Diario de 
Navarra, 62-63. or.).

 - Urtarrilaren 25a: “Documentos históricos (y 2). 
Qué puedo hacer en el Archivo” (Diario de Na-
varra, 48. or.).

 - Otsailaren 13a: “La historia de la peste, en el Ar-
chivo de Navarra” (Diario de Noticias, 62. or.).

 - Otsailaren 13a: “La historia de la peste negra en 
Navarra, en el Archivo General” (Diario de Na-
varra, 56. or.).

 - Martxoaren 3a: “El Archivo incrementa la co-
lección en internet: el Archivo Real y General de 
Navarra aumenta la cartografía e iconografía 
histórica en su buscador web Archivo Abierto” 
(Diario de Navarra, 53. or.).

 - Martxoaren 5a: “El Archivo digitaliza nuevos fon-
dos de cartografía” (Diario de Noticias, 58. or.).

 - Martxoaren 12a: “El centenario de la creación 
de la Caja de Ahorros de Navarra, en el Archivo 
General” (Diario de Navarra, 51. or.).

 - Martxoaren 27a: El Archivo Real ofrece una mi-
rada reflexiva sobre la ruta jacobea” (Diario de 
Noticias, 60. or.).

 - Martxoaren 27a: “El Archivo reúne interrogan-
tes en torno al Camino de Santiago” (Diario de 
Navarra, 61. or.).

 - Nafarroako izurritearen historiari buruzko mi-
kroerakusketa.

 - José Ramón Castro Álava historialari eta artxi-
bozainari buruzko mikroerakusketa.

 - Nafarroako Artxiboak XVIII. mendeko auziei 
buruzko 95.000 fitxa argitaratu ditu.

21 prentsa ohar horien ondorioz, guztira 39 al-
biste agertu ziren bertako idatzizko prentsan, eta 
erakundeak Nafarroako Foru Komunitateko infor-
mazio kulturaleko berrietan presentzia izaten la-
gundu zuten. Honako hauek dira: 
 - Urtarrilaren 3a: “El Archivo recibe una donación 

de El Lebrel Blanco” (Diario de Noticias, 61. or.).
 - Urtarrilak 3: “El Archivo recibe documentos re-

lacionados con El Lebrel Blanco” (Diario de Na-
varra, 47. or.).

 - Urtarrilaren 6a: “El Archivo de la Música sigue 
creciendo” (Diario de Navarra, 48. or.).

 - Urtarrilaren 7a: “El Archivo de Navarra publica 
18 fondos de música, danza y teatro” (Diario de 
Noticias, 55. or.).

 - Urtarrilaren 8a: “Así pleiteaban los navarros del 
XVIII: el Archivo incorpora 95.000 fichas de pro-
cesos judiciales en Navarra” (Diario de Navarra, 
44-45. or.).

 - Urtarrilaren 13a: “El Archivo de Navarra recuer-
da al historiador José Ramón Castro Álava” 
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 - Apirilaren 16a: “Fonoteca navarra, para conser-
var el patrimonio musical navarro. Un proyecto 
de Fundación Baluarte, Cultura y el Archivo Ge-
neral de Navarra” (Diario de Navarra, 56-57. or.).

 - Apirilaren 17a: “La Fonoteca Navarra se pone 
en marcha con 29 composiciones: la Fundación 
Baluarte y el Archivo de Navarra han acordado 
continuar reforzando el proyecto” (Gara, 33. or.).

 - Apirilaren 16a: “Agenda. Nuevas exposiciones. 
125º Aniversario del Fallecimiento de Felipe Go-
rriti. Archivo Real y General de Navarra” (Diario 
de Navarra, 75. or.).

 - Apirilaren 18a: “Exposición sobre Felipe Gorri-
ti en el 125º Aniversario de su fallecimiento. El 
Archivo Real y General de Navarra dedica su 
microexposición del mes de abril al músico na-
varro” (Diario de Noticias, 76. or.).

 - Maiatzaren 9a: “La conquista de México centra 
una muestra en el Archivo Real” (Diario de No-
ticias, 76. or.).

 - Maiatzaren 9a: “500 años del asedio de la ciu-
dad de México-Tenochtitlán: el Archivo General 
de Navarra dedica su microexposición de mayo 
a la conquista de México y sus vínculos con Na-
varra...” (Diario de Navarra, 70. or.).

 - Ekainaren 10a: “El Archivo de la Música y de las 
Artes Escénicas, premiado a nivel estatal” (Dia-

4. KOMUNIKAZIO EKINTZAK

(Diario de Noticias, 54. or.).
 - Urriaren 14a: “El Archivo de Navarra celebra hoy 

un concierto homenaje a Emilio Arrieta” (Diario 
de Navarra, 55. or.).

 - Urriaren 20a: “El Archivo dedica una microexpo-
sición a Emilio Arrieta” (Diario de Noticias, 74. or.).

 - Urriaren 21a: “El Archivo de Navarra recuerda al 
músico puentesino” (Diario de Navarra, 55. or.).

 - Urriaren 27a: “Agenda. Música. Concierto José 
Castel. Archivo Real y General de Navarra” 
(Diario de Navarra, 59. or.).

 - Azaroaren 3a: “La Batalla de Noáin centra un 
ciclo en el Archivo de Navarra” (Diario de Noti-
cias, 52. or.).

 - Azaroaren 3a: “El Archivo de Navarra organiza 
un ciclo sobre la batalla de Noáin” (Diario de 
Navarra, 47. or.).

 - Azaroaren 19a: “Agenda. Nuevas exposiciones. 
75º aniversario de la Coral de Cámara de Pam-
plona (1946). Archivo Real y General de Nava-
rra” (Diario de Navarra, 67. or.).

 - Abenduaren 12a: “La batalla de Annual, en la 
microexposición del Archivo” (Diario de Nava-
rra, 39. or.).

 - Abenduaren 13a: “La batalla de Annual prota-
goniza una microexposición en el Archivo” (Dia-
rio de Noticias, 69. or.).

rio de Noticias, 51. or.).
 - Ekainaren 25a: “Cuando se te viene la guerra 

encima: el historiador José Miguel Escribano 
Páez (Madrid, 1985) es el comisario de la expo-
sición que se inaugura hoy en el Archivo Real y 
General de Navarra... (Diario de Navarra, 52-53. or.).

 - Ekainaren 26a: “La guerra en la Navarra de 1521 
centra una muestra en el Archivo“ (Diario de 
Noticias, 69. or.).

 - Ekainaren 26a: “Una exposición muestra el im-
pacto de la guerra de 1521 en la sociedad” (Dia-
rio de Navarra, 54-55. or.).

 - Ekainaren 28a: “Visitantes admiran la variedad 
de escritos hallados sobre la batalla de Noáin: 
la nueva exposición del Archivo de Navarra so-
bre la batalla de 1521 atrae a curiosos y amantes 
de la historia” (Diario de Navarra, 53. or.).

 - Irailaren 17a: “La batalla de Beotibar, en la microex-
posición del Archivo” (Diario de Navarra, 69. or.).

 - Irailaren 17a: “Agenda. Nuevas exposiciones. 
Microexposición 700 aniversario de la Batalla 
de Beotibar (1321). Archivo Real y General de 
Navarra” (Diario de Navarra, 83. or.).

 - Irailaren 30a: “Los fondos del Misterio de Oba-
nos, al Archivo” (Diario de Navarra, 57. or.)

 - Urriaren 12a: “El Archivo acoge un concierto en 
homenaje al compositor navarro Emilio Arrieta” 
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4.2.6 GASTUAK ETA INBERTSIOAK

2021ean, gora egin zuen Nafarroako Errege Artxibo Nagusiaren aurrekontu eskuragarritasunak. Jarraian gastu eta inbertsio esanguratsuenak nabarment-
zen dira.

FUNTSAK DESKRIBATZEA ETA DIGITALIZATZEA 336.221,03 €

Digitalizatzeko kontratua 112.514,00

Kontuak deskribatzeko kontratua 43.000,00

Argazkiak deskribatzeko kontratua 40.500,00

Prozesuak deskribatzeko kontratua 108.000,00

DOKUMENTUAK ZAHARBERRITZEA 117.500,00 €

MUSIKAREN ETA ARTE ESZENIKOEN ARTXIBOA 47.500.00 €

ERABILTZAILEEN KUDEAKETA 164.114,16 €

ERAKUSKETAK ETA ZABALKUNDE JARDUERAK 116.843,82 €

“Karlos, Vianako Printzea” 11.582,66

“Santiagora oinez” 31.180,98

“Gerra” 51.313,02

“Mikroerakusketak” 1.150,92

LIBURUTEGIAREN FUNTZIONAMENDU GASTUAK 4.204,77 €

HARPIDETZAK, LIBURUAK ETA PRENTSA 5.217,35 €

DOKUMENTU FUNTSEN EROSKETA 18.144,00 €

DOKUMENTAZIOA LEKUALDATZEA 2.943,93 €

MANTENTZE GASTUAK 97.570,30 €

Mantentze osorako kontratua 52.272,00

Igogailuak mantentzeko kontratua 2.215,26

Lorategia mantentzeko kontratua 5.903,94

ZAINTZA ETA SEGURTASUNA 186.201,63 €

OBRAK ETA INSTALAZIOAK 146.308,35€

ALTZARIAK ETA EKIPAMENDUA 10.613,83 €

ARTXIBO ZERBITZUAREN INFORMATIZAZIOA 35.815,96 €

KONTSERBAZIORAKO ETA ZAHARBERRITZEKO MATERIALAK 15.295,63 €

BESTELAKO GASTUAK 42.945,73 €

BEROKUNTZA, ARGIA ETA URA 62.173,28 €

Argindarra 33.617,33

Ur garbia eta saneamendua 2.903,36

Gasa 25.651,99

BILERAK, HITZALDIAK, IKASTAROAK ETA JARDUNALDIAK 443,91 €
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4.2.7 ERRONKA NAGUSIAK

Honako hauek dira Nafarroako Errege Artxibo 
Nagusiak hurrengo urteetarako dituen erronka 
nagusiak:

• Nafarroako Errege Artxibo Nagusiko dokumen-
tu funtsen datu base deskribatzaileak aplikazio 
batean bateratzea.

• Archidoc aplikazioa tresna berri batera migrat-
zea, PARES gisa gordetako dokumentu ondarea 
behar bezala kudeatzeko behar diren baldint-
zak beteko dituenera.

darea kontserbatzeko eta ezagutarazteko es-
trategietan.

• Hezkuntzaren arloko lankidetza sendotzea eta 
Nafarroako unibertsitateekiko zeharkako lanki-
detza proiektuak finkatzea.

• Deskribapen tresna eta irudi digitalizatu gehia-
go jartzea Artxibo Irekia web-bilatzailean, Na-
farroako dokumentu ondarea herritarrengana 
hurbiltzeko.

• Gehiago hurbiltzea lurralde osoan toki entita-
teetara eta kultura elkarteetara, Nafarroako 
historian izandako gertaera garrantzitsuak za-
baltzeko ekintzak eskainiz, erakusketen bidez, 
baita bertako dokumentu ebidentziak balioes-
teko ere. 

• Estatu eta lurralde mailan beste erakunde pu-
bliko eta pribatu batzuekin lankidetzan aritzeko 
aukerak identifikatzea, Nafarroako historiari eta 
dokumentu ondareari dagozkien gaietan. 

• Fototeka aplikazioa garatzea, edo zaintzapean 
dagoen argazki ondarea behar bezala kudeat-
zeko aukera berriak baloratzea.

• Nafarroako Errege Artxibo Nagusiaren webgu-
nea modernizatzea:

• Orain arte sustatu diren zabalkunde jarduerak 
finkatzea, erakundearen eta dokumentu funt-
sen ezagutza hobetzeko, herritarrak erakartze-
ko politika 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 zaharbe-
rritzea sustatzea, Nafarroako dokumentu onda-
rea babesteko eta zaintzeko.

• Nafarroako Errege Artxibo Nagusian gordeta 
dauden dokumentu funtsei dagozkien doku-
mentuak Nafarroako Artxibo Garaikidetik trans-
feritzeko bidea urratzen hastea.

• Digitalizatze eta zaharberritze talde teknikoak 
finkatzea, funtsezkoak baitira dokumentu on-



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 Ad-
ministrazioaren artxibo sistemaren funtsezko bi 
elementu dira. 

Organo horiek, Atalak kudeatuta, egiten duten 
lanari esker ezarri eta garatu dira dokumentuak 
kudeatzeko politikak eta arauak gauzatu ahal 
izateko behar diren printzipio metodologikoak, 
teknikak, tresnak eta lanabesak, dokumentu 
horien bizialdi osoa kontuan hartuta, haien eus-
karria, data edo titularra edozein izanda 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 zentra-
letan, behar bezala aplikatzen direla gainbegi-
ratuz.

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) Nafarroako funts garaikideen eta oraingoei 
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, datuen 
babesa bermatuz, indarreko legediaren arabe-
ra.

i) Dokumentazio historikoa Foru Komunitateko 
Administrazioaren Artxibotik Nafarroako Errege 
Artxibo Nagusira transferitzea.

j) Foru Komunitateko Administrazioaren kudeake-
ta elektronikoan Artxibo Digitala ezar dadin 
sustatzea.

k) Etengabeko prestakuntzarako programak disei-
natu eta sustatzea administrazio publikoetako 
artxibo eta dokumentuen ardura duten langile-
entzat.

l) Atalaren jardueren urteko memoria 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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4.3.3 LORPEN NAGUSIAK: JARDUEREN EGITARAUAK

Aurten, artxiboko instalazioak egokitzeko lanekin 
jarraitu da. 

2020an egindako laneko arriskuen ebaluazioak, 
Eraikinaren Autobabeserako Planak eta Suhilt-
zaileen Zerbitzuko Prebentzio, Ikuskapen eta Za-
balkunde Ataleko buruaren bisitak agerian utzi 
zituzten zenbait mailatako arriskuak, batez ere 
suteen aurkako babes sistemen akats eta urrita-
sun batzuk, eta horiek zuzendu egin dira 2021ean. 

Era berean, COVID-19ak eragindako osasun kri-
siak prebentzio eta antolaketa neurri batzuk hart-
zen jarraitzera behartu du.

Gainera, Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen 
Zerbitzuak egindako Irisgarritasun Unibertsala-
ren Diagnostikoaren ondorioz, instalazioetarako 
sarbidea hobetzeko jarduketak egin dira.

DESKRIBAPENA

2021ean zehar, mantentze lanak egin dira gor-
dailuetan, 2020ko lan arriskuen ebaluazioan 
aurkitutako akatsak konpontzeko, baita Eraikina-
ren Autobabeserako Planean eta Suhiltzaile Zer-
bitzuaren Aurreneurri, Ikuskapen eta Zabalkunde 
Atalak aipatutakoak ere.

1. INSTALAZIOAK EGOKITZEA

- Karga-jasogailuen eskaileretan pladurrezko 
sabai aizuna egitea, altzairu galvanizatuzko 
egitura ezkutua jarrita, 15 mm FOC igeltsuzko 
plakaz osatua, 40 mm-ko profilen gainean 40 
cm bakoitza, inc/zuinketa, finkatzeko osaga-
rriak, zintarekin eta pastarekin junturak berdin-
du eta errepasatzeko osagarriak.

- Suebaki ateetan atxikitzaileak jartzea eta su-
teak hautemateko zentralak aldatzea:
• 4 eremutako suteak hautemateko zentralak 8 

eremutara hedatzea - V klasea.
• 2 eremutako suteak hautemateko zentralak
• 24V / 5A elikadura iturri ikuskatua, EN-54an 

ziurtatua
• 24V / 1,5A elikadura iturri ikuskatua, EN-54an 

ziurtatua
• Elektroimana + 50 kg-ko atxikitzailea
• Moldatzeko besoa
• 12V / 7Ah-ko bateria
• 2x1,5 mm2 LZSH pantailadun mahuka mo-

tako eroale gorriak, hodi edo erretilu azpiko 
kanalizazioak, deribazio kutxak eta konexio bi-
dezkoak.

- Suarekiko ate erresistenteak 2., 3. eta 4. solai-
ruetako sute zentralekin erabat lotzeko beha-
rrezkoak diren mekanismo eta osagarriak ins-
talatzea.

HELBURUA

Lanerako eta herritarren zerbitzurako leku ego-
kia erdiestea, eta laneko arriskuen prebentzioari 
buruzko legedian ezarritako baldintzak eta pre-
bentzio jarduerak betetzea.  

Nafarroako Artxibo Garaikidearen instalazioen 
irisgarritasun unibertsala erraztea.

EGINDAKO JARDUERAK

- Luminariak ordezkatzea (presentzia hautema-
tea) 3. gordailuan (14rako pasabidea), 6. eta 7. 
gordailuetan, eta 4. eta 9. gordailuetan.

- Beira hautsiak ordezkatzea (5. gordailua).

- Gortinak kentzea.

- Beirak pintatzea (1., 2., 5., 6., 7. eta 8. gordai-
luak).

- Gordailuak zenbakiekin seinaleztatzea. 

- Eraikineko solairu guztietan igogailua eta kar-
ga-jasogailua ez erabiltzeko ohartarazpena 
seinaleztatzea.
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4.3.3 LORPEN NAGUSIAK: JARDUEREN EGITARAUAK

1. ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES

- 2 solairutarako bideo atezainak instalatzea, 
lehendik zegoen atezain automatikoa kenduta 
aldez aurretik, honako osaketa honekin: kale-
ko kanpo plaka digitala, bi dei-sakagailu, goiko 
eta beheko itxitura eta Z/B telekamera, elika-
gailua eta 2 monitore, ACNren bulegoetan eta 
Osasun Departamentuaren bulegoetan kone-
xio oinarria dutenak.
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4.3.3 LORPEN NAGUSIAK: JARDUEREN EGITARAUAK

Artxibo Garaikideak aurrera jarraitu zuen titu-
lartasun pribatuko dokumentu funtsak berres-
kuratzeko lan ildo berrian, lehen eskuko ikerke-
ta iturria baitira oraindik duela gutxiko memoria 
kolektiboa testuinguru egokian jartzeko.

HELBURUA

Artxiboaren instalazioak, ezagutza teknikoak 
eta tresnak eskaintzea, dokumentazio partikula-
rra bildu, kontserbatu, antolatu eta zabaltzeko, 
oso erraz honda baitaiteke, bai materialengatik, 
bai gordetzeko moduagatik. 

Dokumentazio hori alderdi politikoei, sindika-
tuei, eta era guztietako elkarte nahiz erakun-
deei dagokie -kultura eta kirol arloetakoak, auzo 
elkarteak- baita pertsona ospetsuei, familiei, 
enpresei, bilduma zaleei ere, eta, oro har, azken 
aldiko gizarte nafarraren errealitatea dokumen-
tatzeko baliagarriak diren dokumentuak edo 
pieza interesgarriak gordetzen dituzten herritar 
guztiei.

2. NAFARROAKO FUNTS GARAIKIDEEN ETA ORAINGOEN PROIEKTUA

EGINDAKO JARDUERAK

Jasotako dohaintzak:

 - Iruñeko Udal Ikastola
 - Convergencia de Demócratas de Navarra (CDN)
 - Carmen Bravo Suescun
 - Orreaga Fundazioa
 - Tomás Caballero Pastor
 - Julián Balduz Calvo 
 - Javier Otano Cid
 - Zangozako San Sebastian Ardo Kooperatiba
 - ORTIZ INPRIMATEGIA
 - Ángel Martínez Baigorri
 - Pedro Salaberri Zunzarren
 - Fernando Redón Huici
 - Difusora Cultural Cinematográfica S.A. (GOLEM)
 - Francisco Javier Zuazu Pina
 - Nafarroako Langile Komisioak (CCOO)
 - San Francisco Javier de Liédena Ardo Kooperatiba

1- IRUÑEKO UDAL IKASTOLAREN FUNTSA

2021ean zehar, aurreko urtean hasitako doku-
mentazio entrega osatu zen. Iruñeko Udal Ikas-
tola irakaskuntza euskaraz eman zuen lehenengo 
zentroa izan zen. 1977/1978 ikasturtean sortu zen, 
euskararen egoerak kezkatzen zituen eta beren 
seme-alabak euskaraz ikastea nahi zuten guraso 
talde baten bultzadaz. 
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Lehen urte haietan, eskolak lokal desberdine-
tan eskaini ziren eta, hasiera zaila izan ostean, 
1981/1982 ikasturtean, Udalak ikastolaren ku-
deaketa zuzenean bere gain hartzea erabaki zuen.  

2003/2004 ikasturtean hiru ikastetxeak (Hegoal-
de, Amaiur eta Bernart Etxepare) Nafar Gobernua-
ren mende egotera igaro ziren.

Emandako dokumentazioan biltzen dira, ba-
tez ere, programazioak eta unitate didaktikoak, 
irakasleek beraiek sortutakoak, ikasleen koader-
noak, prentsako ebakinak, argazkiak, bideoak, 
eta beste hainbat material, informazio baliotsua 
ematen dutenak proiektu horren sorrera, gora-
behera, arazo eta bilakaerari buruz, hasiera-ha-
sieratik berritzailea izan baitzen, pedagogiaren 
ikuspuntutik. 

2- CONVERGENCIA DE DEMÓCRATAS DE NA-
VARRA (CDN)

Convergencia de Demócratas de Navarra (CDN) 
zentro-eskuineko alderdi politikoa izan zen, 
1995eko apirilaren 10ean sortua, Unión del Pue-
blo Navarro alderdiaren zatiketa gisa, eta hel-
buru nagusi hauek zituen: proiektu politiko de-
mokratiko bat egiteko tresna izatea, Nafarroako 

2. NAFARROAKO FUNTS GARAIKIDEEN ETA ORAINGOEN PROIEKTUA

herritarren prestakuntza eta parte-hartze poli-
tiko aktiboa bideratzeko balio izatea, proiektu 
politiko demokratikoaren eta haren estrategia 
politikoaren etengabeko hausnarketa eta berri-
kuntza instantzia gisa jokatzea, eta Nafarroaren 
identitatea komunitate politiko bereizi gisa de-
fendatzea, besteak beste. 

2011ko ekainaren 2an, hauteskundeetako emaitzak 
oso txarrak izan zirelarik, afiliatuen bi herenak era-
bakia hartuta, Batzarrak alderdia desegin zuen.

2011ko urrian, Juan Cruz Allik, Convergencia de 
Demócratas de Navarra (CDN) alderdiko ohorezko 
lehendakariak dokumentazioa Nafarroako Errege 
Artxibo Nagusiari eman zion. 

2021eko apirilaren 21ean, dokumentazioa Nafa-
rroako Artxibo Garaikidera eraman zuten, antolat-
zeko, deskribatzeko eta bertan gordetzeko.

3- CARMEN BRAVO SUESCUN

Comisiones Obreras eta Nafarroako Koordinakun-
de feministaren sortzailea da, eta zenbait kargu 
bete ditu Nafarroako CCOOren zuzendaritzan. Na-
farroako Emakumearen Kontseiluko kide izan zen, 
CCOO sindikatuko Emakumearen idazkari konfe-
derala 2004tik 2013ra bitartean, “Trabajadora” 
aldizkariko zuzendari 2004-2013 aldian eta Espai-
niako Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Kontsei-
lukide, 2005 eta 2014 bitartean. Bikain cum laude 
doktorea izan zen, NUPen, 2011n, “Etxekotasune-
tik askapenera.

Emakumeen parte-hartzea Nafarroako gizar-
tean,1951-1991” tesiarekin.

2021eko martxoaren 9an eman zizkion Nafarroako 
Artxibo Garaikideari doktoretza tesia egiteko 1999 
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4.3.3 LORPEN NAGUSIAK: JARDUEREN EGITARAUAK

eta 2004 bitartean grabatu zituen 32 kasete zin-
tak. Zinta horietan zenbait esparru profesional, 
sozial edo politikotan aitzindari izan ziren emaku-
meen lekukotzak jasotzen dira.

2. NAFARROAKO FUNTS GARAIKIDEEN ETA ORAINGOEN PROIEKTUA

dekatuz. Helburu nagusiak hauek dira: kolektibo 
horiei elkartzeko leku bat eskaintzea, elkarren 
arteko harremanetarako, elkar ezagutzeko eta an-
tolatutako jarduerei laguntzeko; lurraren kultura 
aberastasunak eta Nafarroako geografiaren ere-
mu edo merindade bakoitzean agertutako bene-
tako asmoak ezagutaraztea; beste talde batzue-
kiko kultura harremanak bultzatzea; eta “lingua 
navarrorum” identitate ezaugarri gisa erabiltzea 
sustatzea.

Nafarroako Artxibo Garaikideari dohaintzan 
emandako Orreaga funtsak 600 bat orri, buletin 
eta eztabaida dokumentu, 226 eranskailu, 18 kar-
tel eta 5 VHS bideo grabazio ditu, baita elkartea-
ren barne funtzionamenduari buruzko dokumen-
tazioa ere, hala nola Aktak eta batzarren deialdiak, 
eskaerak eta jardueren memoriak. 

Funts horretan daude, halaber, kultura ekitaldie-
tako dokumentuak, hala nola Nafarroaren egune-
koak, Nafarroa dokumentu klandestinoen bitartez 
erakusketakoak, baita 1970ko hamarkadatik au-
rrera nabarmenak izan ziren zenbait erakundere-
nak ere, hala nola ORT, PTE, ETA VI-LKI, LC, EMK 
erakundeenak.

5- TOMÁS CABALLERO PASTOR

Tomás Caballero 1935eko otsailaren 25ean jaio 
zen Alfaron, eta gurasoak Tuteran bizi ziren (Na-
farroa). Beka batekin ikasi zuen bertako jesuiten 
ikastetxean, eta erlijio prestakuntza sakona jaso 
zuen, gero espiritualtasun aktiboko zenbait mu-
gimendutan landu zuena eta bere bizitza publiko 
osoa inspiratu zuena. 1957an Nafarroako Indar 
Elektrikoetan (Fensa) hasi zen lanean. 1964an 
Uraren, Gasaren eta Elektrizitatearen Sindikatuko 
presidente aukeratu zuten, eta Nafarroako Lan-

4- ORREAGA FUNDAZIOA

Irabazi asmorik gabeko elkarte hori Iruñean sor-
tu zen 1998an, Nafarroako 45 kultura elkarte tal-



ARTXIBOEN 
ETA DOKUMENTU 
ONDAREAREN

4.3.3 LORPEN NAGUSIAK: JARDUEREN EGITARAUAK

gileek Kontseiluko presidente izendatu. 1971an 
berriro aukeratu zuten eta, bere eskutik, Espainia 
osoko probintzia kontseilu kritiko eta erresisten-
teena izatera iritsi zen. Iruñeko Udaleko zinegotzi 
izan zen 1970etik 1978ra, eta zinegotzi sozialen 
kide izan zen; horiek lehen gehiengo demokrati-
koa izan ziren Espainiako udaletxe batean.

1974an Foru Kontseiluko kide aukeratu zuten 
Iruñeko merindadeko udalek eta, 1977an, nafar 
hiriburuko halabeharrezko alkate izan zen. Di-
putatuen Kongresurako (Frente Navarro Inde-
pendiente) eta Senaturako (Partido Reformista 
Democrático) zorterik gabeko hautagaia izan zen 
1986an, eta eskuzko lanean eta sindikatuan jarrai-
tu zuen bere enpresan. Iruñeko Oberena kirol eta 
aisia elkarteko buru izan zen (1984-1994). Nafa-
rroan zenbait egunkari eta aldizkaritan ere lanki-
detzan jardun zuen. 

1995ean Iruñeko Udaleko zinegotzi izateko hau-
tatu zuten, Unión del Pueblo Navarro (UPV) al-
derdiko independente gisa eta, 1996an, bere udal 
taldeko bozeramaile izendatu zuten. ETA talde te-
rroristak hil zuen 1998ko maiatzaren 6an.

(V. M. Arbeloa eta J. M.ª Fuente, Vida y asesinato 
de Tomás Caballero, Oviedo, Nobel, 2006.)

2. NAFARROAKO FUNTS GARAIKIDEEN ETA ORAINGOEN PROIEKTUA

Dokumentu funtsa bere seme-alabek dohaintzan 
eman zutenean sartu zen Nafarroako Artxibo Ga-
raikidean. Antolatzeke dagoen arren, behin-behi-
nekoz, 100 instalazio unitate hartzen ditu doku-
mentazioak guztira. Dohaintza horren barruan 
daude hemeroteka, liburutegia eta bere ibilbide 
pertsonal, profesional, sindikal eta politikoari 
buruzko dokumentuak.

6- JULIÁN BALDUZ CALVO

Tuteran 1942an jaiotako politikari eta industria 
ingeniari nafarra. 1979an hasi zuen bere ibilbide 

politikoa, Nafarroako Parlamenturako eta Iruñe-
ko Udalerako PSOEren zerrendetan sartu zenean. 
Hiriko alkate izan zen etapa demokratikoko lehen 
bi legegintzaldietan, eta parlamentari, 1979/1983 
eta 1987/1991 legegintzaldietan. 1986an senatari 
hautatu zuten, baina hurrengo urtean uko egin 
zion aulkiari, Gabriel Urralburu presidente zuen 
Gobernuko Industria, Merkataritza eta Turismo 
kontseilari izendatu zutenean. 1995az geroztik, 
Nafarroako Unibertsitate Publikoari lotuta egon 
da, eta bertako kudeatzailea izan zen 1995-1999 
bitartean.
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2021eko maiatzean Nafarroako funts garaikideen 
eta oraingoen proiekturako elkarrizketa egin zio-
ten. Nafarroako Artxibo Garaikideko funts doku-
mentaletan sartu zen elkarrizketa hori.

7- JAVIER OTANO CID

Tuteran jaio zen 1946ko azaroaren 6an. 
PSN-PSOEren idazkari nagusi izan zen 1994 eta 
1996 artean. Nafarroako Gobernuko lehendakari 
hautatu zuten 1995eko hauteskundeen ondoren, 
baina bere kargu guztiak utzi zituen hurrengo ur-
tean, jakin zenean banku kontu bat zuela Suitzan 

2. NAFARROAKO FUNTS GARAIKIDEEN ETA ORAINGOEN PROIEKTUA

bere izenean. Politika utzi ostean, Gaztelania eta 
Literaturako eskolak ematera itzuli zen Tuterako 
Benjamín de Tudela institutuan.

2021eko maiatzean Nafarroako funts garaikideen 
eta oraingoen proiekturako elkarrizketa egin zio-
ten. Nafarroako Artxibo Garaikideko funts doku-
mentaletan sartu zen elkarrizketa hori.

8- ZANGOZAKO SAN SEBASTIAN ARDO KOO-
PERATIBA

Zangozako Ardo Kooperatiba 1940ko urtarrila-
ren 7an sortu zen. Horren helburu nagusiak ziren 
mahatsaren laborea eta ekoizpena hobetzea, ar-
doa egiteko metodo modernoagoak eta ekono-
mikoagoak erabiltzea, zuzeneko nahiz zeharkako 
salmenta egitea, eraikin, biltegi eta upak alokat-
zea edo eraikitzea, lanerako tresna eta makineria 
erostea, hala nola ongarriak, sulfatoak eta mahas-
tiak lantzeko tresnak, eta orobat, “ardo eta ma-
hats ekoizleen interesak defendatzea, eta elkar-
teko kideen hobekuntza morala eta ekonomikoa, 
idatzizko eta ahozko propaganda bizkortuz, eta 
ikastaroak eta hitzaldiak antolatuz”. 

Bazkideei eta komunitateari 70 urtez zerbitzu 
eman ondoren, 2010ean Zangozako Ardo Koo-

peratibak kooperatiba arteko hitzarmena sinatu 
zuen Ledeako Xabierreko San Frantzisko Ardo 
Upategi Kooperatibarekin, ahaleginak biltzeko 
“ardoa ekoitzi eta komertzializatzeko proiek-
tu komun batean”. Gaur egun likidazio fasean 
dago.

Funtsak era honetako agiriak biltzen ditu: admi-
nistrazio arlokoak (estatutuak, aktak, memoriak, 
bazkideen kudeaketa), giza baliabideen kudeake-
ta, kontabilitatea, ondarea, hala nola ardoa ekoit-
zi, prestatu eta saltzeko jarduerekin lotutakoak. 
Aipagarria da ardogintzan espezializatutako li-
buruen bilduma txiki bat.
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9- ORTIZ INPRIMATEGIA

Ortiz inprimategiaren dokumentu funtsa Na-
farroako Artxibo Garaikidera iritsi zen Lizarran 
dagoen Julio Caro Baroja Nafarroako Museo Et-
nologikotik egindako transferentziaren bidez. 
Dokumentazio hau erosketa bidez eskuratu zen 
2000ko urtarrilaren 26an, Nafarroako Gober-
nuaren Museoen Zerbitzuaren eskutik, antzinako 
inprimategiaren makineriarekin eta beste hainbat 
ekipamendurekin batera.

2. NAFARROAKO FUNTS GARAIKIDEEN ETA ORAINGOEN PROIEKTUA

Nazioarteko Erakusketa Azokaren katalogoa. 

Nabarmentzekoa da 1960ko eta 1970ko hamarka-
detako bisita txartelen, jaiegunetako programen, 
fakturen eta paper gauzen zenbait lagin.

10- ÁNGEL MARTÍNEZ BAIGORRI

Lodosan jaiotako jesuita hau XX. mendeko espai-
niar poeta erlijioso garrantzitsuenetakotzat jotzen 
da. Bere lan poetikoa dozenaka tituluk osatzen 
dute, besteak beste: Romance del mantel de bo-
das (1938), Río hasta el fin (1951), Ángel en el país 
del Águila (1954), Cumbre de la Memoria (1954), 
Dios en blancura (1960), El mejor torero (1961), 
Sonetos irreparables (1964), En la sonrisa del án-
gulo, Nicaragua canta en mí (1968), Árbol de Na-
vidad (1971).

Funtsa 2021eko abuztuan sartu zen Nafarroako 
Artxibo Garaikidean. Dokumentazio eta argazki 
pertsonalez, lehen edizioz, poemaz eta idatziz eta, 
batez ere, hil ostean egin den lanaren zabalkunde 
eta azterketaren testigantzaz dago osatuta.

Funtsa artxiboko 39 kutxak osatzen dute, 1952tik 
hasi eta 1990eko hamarkadako azken urteetara 
arte iristen den kronologia batekin. Dokumen-
tu gehienak gai administratibo-finantzariei eta 
merkataritza gaiei dagozkie. Eta aipagarriak dira, 
orobat, gutunak, bai pertsonalak bai lanbidea-
ren arlokoak, tipografia makineriaren katalogoak, 
1960ko hamarkadakoak, 1970eko hamarkadaren 
hasierako estatu mailako ekoizpenaren eta ekoi-
zleen hainbat katalogo, eta 1963ko Bartzelonako 
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11- PEDRO SALABERRI ZUNZARREN

Iruñean 1947ko maiatzaren 1ean jaiotako mar-
golaria. Bere ibilbide profesionala 14 urte zituela 
hasi zuen, delineatzaile lanetan aritu baitzen arki-
tektura estudio batean. Hurrengo urtean Arte eta 
Lanbide Eskolan ikasten hasi zen, eta han, 1960ko 
hamarkadako garapen artistikoaren erdigunean, 
marrazketa ikasi zuen. “Iruñeko Eskola” deritzon 
artista taldeko zati da. Salaberriren obrak Nafa-
rroako paisaia eta txoko errealak hartu ditu oina-
rritzat. Haren lanetan konposizio geometrikoak 
eta kolore lau eta bizi-biziak konbinatzen dira, 
kontrastearekin eta sorturiko efektu bisualekin 
jolasten duelarik. Bestetik, hiri paisaien margola-
netan, arkitekturak berarengan duen garrantzia 

2. NAFARROAKO FUNTS GARAIKIDEEN ETA ORAINGOEN PROIEKTUA

nabari zaio, eta argi hautematen da, orobat, arki-
tekto aritu zenean egin zituen lanen eragina.

2021eko irailaren 20an, Pedro Salaberri Zun-
zarrenek bere ekoizpen artistikoari loturiko 120 
dokumentu eman zizkion Nafarroako Artxibo Ga-
raikideari. Sortan, besteak beste, erakusketen ka-
talogoak eta eskuliburuak daude, baita artistak 
berak eginiko publizitate kartelak, haren erakus-
keten kartelak eta haren pintura lanen bat dakar-
ten argitalpenak ere.

12- FERNANDO REDÓN HUICI

Fernando Redón Huici bere garaiko arkitekto es-
painiar nabarmenetako bat da.

13- DIFUSORA CULTURAL CINEMATOGRÁFICA 
S.A. (GOLEM)

Iruñean 1982an sortu zen ikus-entzunezko enpresak 
bere webgunean adierazten duen moduan, “Zine-
ma konprometitua ulertzeko modu bat da, ikusleekiko 
topagunea sortzeko asmoa duena, zinema eskaintza 
aberatsa, erakargarria eta askotarikoa eskainiz. GOLE-
Mentzako, zinema estreinatzeko tituluen segida baino 
gehiago da, ikus-entzunezko erakustaldi, banaketa 
eta ekoizpeneko hogeita hamar urtez baino gehiagoz 
nabarmendu duen moduan”.

Film bakoitzaren administrazio dokumentazioak 
(publizitate, itzulpen edo difusio kontratuak, karte-

Funts dokumentala 2021eko irailean jaso zen eta 
antolatzeke dago.
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lak, diapositibak eta aurrerakinak), osatzen du do-
haintzan emandako funtsa. 2021ean zehar, laster 
amaituko diren antolaketa, deskribatze eta digita-
lizazio lanak hasi ziren.

14- FRANCISCO JAVIER ZUAZU PINA 

“Pantxo” Zuazuk ikasle garaian hasitako 551 
eranskailuko bilduma eman dio dohaintzan Funts 
Garaikideari.

2. NAFARROAKO FUNTS GARAIKIDEEN ETA ORAINGOEN PROIEKTUA

15- COMISIONES OBRERAS DE NAVARRA (CCOO)

Sindikatu honek erakunde katolikoetako militan-
te elkarteetan du jatorria, eta, klandestinitatean 

aldarrikapen, propaganda eta salaketa jarduere-
tako dokumentazioa, hala nola Euskadiko Partidu 
Komunistarena (PCE-EPK), Partido Comunista de 
España (PCE) alderdiarena, Sindicato Unitario (SU) 
sindikatuarena edo Partido del Trabajo de España 
(PTE) alderdiarena, besteak beste.

sortutako beste erakunde batzuetako kideekin ba-
tera, aktiboki parte hartu zuen langile batzordeak 
osatzen Nafarroako Foru Diputazioak sustatutako 
industrializazio planen ondoren sortu ziren nafar 
lantegi nagusietan.

1960ko hamarkadatik aurrera, langile mugimen-
dua izaera demokratikoko mugimendu sindikala-
ren egitura sortzen hasi zen, lehenengo Langile 
Komisioak –izaera unitariokoak eta asanblada gi-
sakoak– osatu zituzten industria eta zerbitzuetako 
emakume eta gizonek gidatuta.

Dohaintza osatzen dute sindikatuaren barne an-
tolakuntzako dokumentuek, sentsibilizazio eta 
protesta kanpainek, eztabaida dokumentuek, pro-
paganda, komunikazio eta prentsa materialek, 
sindikatuaren egiturek argitaratutako aldizkako 
buletinek eta monografia bilduma txiki batek. Ga-
rrantzitsua da, halaber, beste erakunde batzuen 

16- SAN FRANCISCO JAVIER DE LIÉDENA 
ARDO KOOPERATIBA

1939an sortutako eta 80 urtetik gorako ibilbidea 
duen bodega honen dokumentu funtsa 2021eko 
azaroan iritsi zen Nafarroako Artxibo Garaikide-
ra. Antolatzeko dago.
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2. NAFARROAKO FUNTS GARAIKIDEEN ETA ORAINGOEN PROIEKTUA

18- BATZARRE

Dohaintzaren II. fasea, nagusiki, eztabaida doku-
mentuz, hauteskunde propagandaz, panfle-
toz eta txostenez osatuta dago. 2021. urtearen 
bukaeran antolatzeko, deskribatzeko eta digita-
lizatzeko lanak hasi ziren, eta datozen asteetan 
amaituko dira.

17- JUAN MARI FELIU DORD

Dohaintzaren III. fasea, nagusiki, mendizaleta-
sunari buruzko dokumentu, diapositiba, argazki 
eta liburuz osatuta dago.
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Proiektuaren webgunearen aurkezpena da eta, 
bertan, dohaintza-emailearen informazioa, funt-
sen eta bildumen edukia eta ezaugarriak, bolume-
na, kronologia, antolaketa sistema eta abar ageri 
dira. 

Halaber, proiektuan parte hartu nahi duten enti-
tate fisiko edo juridikoek jarraitu beharreko proze-
dura adierazten du eta erakundeak emandako 
zerbitzuei buruzko datuak ematen ditu, baita 
sustatzen dituen beste programa eta jarduerei 
buruzko informazioa ere.

3. NAFARROAKO FUNTS GARAIKIDEEN ETA ORAINGOEN WEBGUNEA

https://www.fondoscontemporaneosnavarra.es/eu/
albisteak/

https://www.fondoscontemporaneosnavarra.es/eu/albisteak/
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Memoriadun paisaiak. Natura, Ondarea eta Kultu-
ra proiektua: xedea da Artxiboak gordetzen duen 
dokumentazioaren garrantzia nabarmentzea, in-
teresgarria izaten ahal delako 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

ONDAREAREN EUROPAKO JARDUNALDIAK

Ondarearen Europako Jardunaldiak zirela-eta, bi 
asteburu antolatu ziren “Ondare irisgarria eta inklu-
siboa” lemapean, irailaren 24tik 26ra eta urriaren 
1etik 3ra, eta horietan egin zen “Nafarroako Artxibo 
Garaikidea. Artxibo irekia” ate irekien jardunaldia. 

6 parte-hartzaile izan ziren irailaren 24an eta 
urriaren 1ean egindako bisita gidatuetan.

4. “MEMORIADUN PAISAIAK, NATURA, ONDAREA ETA KULTURA” PROIEKTUA

“MEMORIADUN PAISAIAK” ARGAZKI LE-
HIAKETA 

Aurten “Nafarroako Nekazaritzako Paisaiak” IV. 
Argazki Lehiaketa egin da, antzinako eraikin edo 
nekazaritza establezimenduen (bodegak, siloak, 
errotak eta abar) ondare balioa ezagutarazteko 
eta herritarrak sentsibilizatzeko. 33 lan aurkeztu 
ziren, eta Nafarroako Liburutegi Nagusian ikusgai 
egon ziren, irailaren 24tik urriaren 31ra arte. Bera-
riazko aurrekontu saila esleitua zuenez, Oinarriak 
zehaztu ziren, Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta 
Culturanavarra.es atarian argitaratu ziren, eta 
zenbait prentsa ohar igorri ziren. 

Daniel Andión Espinalen Tu tiempo es hoy argaz-
kiak, Gloria Vázquez Ferrónen El buen augurio ar-
gazkiak eta Marian Rodríguez Roncalen Retorno al 
dulce hogar argazkiak jaso dituzte lehen, bigarren 
eta hirugarren saria, hurrenez hurren.

Publikoaren saria Carmen Berástegui Amatriái-
nen Bodega Ducal: dependencias argazkiak jaso 
zuen.

Argazki horiek Nafarroako Funts Garaikideen eta 
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Oraingoen webgunean argitaratuta daude.

4. “MEMORIADUN PAISAIAK, NATURA, ONDAREA ETA KULTURA” PROIEKTUA

https://www.fondoscontemporaneosnavarra.es/eu/
iv-certamen-fotografico-paisajes-con-memoria-pai-

sajes-agrarios-de-navarra

EERAKUSKETA: GAILURRETIK HARATAGO. 
MENDIZALETASUNAREN JATORRIA NAFA-
RROAN

Erakusketa azaroaren 30ean inauguratu zen Iru-
ñeko Planetarioan. Erakusketaren helburu na-
gusia gordailuetan dauden dokumentu funtsak 
erakutsi eta zabaltzea, eta mendiko kiroletako 
aitzindariei omenaldia egitea zen.

Erakusketarako erabilitako material gehienak 
Nafarroako Artxibo Garaikideko dokumentu 
funtsetatik datoz, batez ere Juan Mari Feliu Dord 
funtsetik, baina baita Nafarroako Errege Artxibo 
Nagusitik, Nicolás Ardanazen argazkietatik (Na-
farroako Museokoak), eta lagapen partikularre-
tatik ere. Azken horien artean, nabarmentzekoak 
dira Amatria Zudaire familiaren Nafarroako Kirol 
Klubaren irteera egutegiak; Roberto Carballeda 
Irisarri mendizale eta Goi Mendiko Eskola Nazio-
naleko irakaslearen argazkiak; Patxi París Aris-
turen argazkiak, Club Tenis Pamplona klubaren 

xendazaletasun taldekoak; eta Javier Ruiz Erreak 
aurkeztutako aldizkari eta argazkiak, Zangozako 
Mendi Klubari dagozkionak.

Era berean, grabazio batzuk egin zitzaizkien Mª 
Puy Alzugaray Garcíari, Paquita Bretos Martínezi, 
Roberto Carballeda Irisarriri eta Juan Mª Feliu 
Dordi, mendi jardueretan izandako hastapenak 
konta zitzaten. 

Erakusketa osatzeko, erlazionatutako zenbait jar-
duera antolatu ziren. Abenduaren 10ean, ostira-
lean, “Izarrak gailurretik” saio berezia proiektatu 
zen Iruñeko Planetarioaren eskutik. Abenduaren 
11n eta 18an eta 2022ko urtarrilaren 15ean, 22an 
eta 29an eta otsailaren 26an, larunbatean, ma-
hai-inguruak egin ziren Mendi eta Eskalada Ki-
rolen Napar Federakundearen eta Nafarroako 
Espeleologia Federazioko mendizale eta profe-
sionalen eskutik. Espedizio handiak, eskalada, 
prebentzio eta erreskate lanak, mendiari buruzko 
argitalpenak, espeleologia eta xendazaletasuna 
jorratu ziren. Azken gai horri buruzko hitzaldian, 
Vianako Printzea Espeleologia Taldeak grabatu-
tako “Excursión por la sierra de Urbasa” (1957) 
dokumentala proiektatu zen.  

Nafar aitzindariei grabatutako dokumentala eta 
mahai-inguruak Nafarroako Funts Garaikideen 
webgunean argitaratu ziren.

https://www.fondoscontemporaneosnavarra.es/eu

https://www.fondoscontemporaneosnavarra.es/eu/iv-certamen-fotografico-paisajes-con-memoria-paisajes-agrarios-de-navarra
https://www.fondoscontemporaneosnavarra.es/eu/mas-alla-de-la-cumbre-origenes-del-montanismo-en-navarra
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Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Zerbitzuak 
lankidetza hitzarmen bat sinatu zuen 2020an Na-
farroako Unibertsitate Publikoko I-Communitas 
institutuarekin, Nafarroako dokumentu ondarea 
zenbait jardueraren bidez ikertzea eta zabaltzea 
sustatzeko.

HELBURUA

Gauzatzen diren jarduera zehatzek honako esparru 
hauekin dute zerikusia: ikasketa amaierako lanak 
eta doktoretza tesiak egitea Nafarroako dokumentu 
ondareari buruz; ikerketen emaitzak mintegietan, 
jardunaldietan eta Estatuko kongresuetan zein na-
zioartekoetan argitaratu eta zabaltzea; Nafarroako 
dokumentu ondarea zaharberritzea, teknikoki tra-
tatzea, ikertzea, digitalizatzea, zabaltzea eta ba-
lioestea kontuan hartzen dituzten Estatuko proie-
ktuak eta/edo mugaz haraindikoak prestatzea, eta 
haietan parte hartzea; eta abar.

EGINDAKO JARDUERAK

2021ean zerbitzu teknikoen kontratu bat si-
natu zen “Nafarroako errealitate soziokultural 
berriari buruzko azterketa kualitatiboak egite-
ko diseinu metodologikoa” proiekturako, Na-

5. NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOAREKIKO LANKIDETZA PROGRAMA 

farroako Artxibo Garaikideak sustatzen duen 
Funts Garaikideen eta Oraingoen programan 
aplikatu beharreko testuinguru metodologikoa 
ezartzeko. Unera arte, dohaintzaren bidez pro-
graman sartutako dokumentu funtsei buruzko 
artxibo metodologia aplikatzeak ikerketa histo-
rikoa egitea ahalbidetzen du, baina metodolo-
gia proaktiboa landu behar da oraindik, etorki-
zuneko belaunaldiei gizartearen bilakaerarako 
garrantzitsutzat jotzen diren gaiei buruz utzi 
nahi zaien ezagutza bera sortzeko; hori ikerketa 
erakundeekiko harreman berriak ezarriz lortuko 

da. Hartara, kontzientzia soziokulturala eta 
hausnarketa historikoa sortu nahi da, Funts Ga-
raikideen eta Oraingoen programaren lan ildo 
bat martxan jartzeko.

Proiektuaren emaitzei esker, ikus-entzunezko 
elkarrizketak eta inkestak egiteko metodologia 
bat izaten ahal da, 2022an aplikatuko dena, pan-
demiaren inpaktuaren ondoriozko itxialdiaren eta-
pan (2020ko martxoaren 14tik ekainaren 21era) 
izandako bizipenei buruz.
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Nafarroako funts garaikideak eta oraingoak iker-
tu eta zabaltzeko programak bultzatzea Batxiler-
goko eta unibertsitateko ikasleen artean.

HELBURUA 

Hezkuntza etapa desberdinetako ikasleek lehen 
mailako iturriak ezagutzea eta haiekin harrema-
netan jartzen laguntzea, haiek erabiltzeari, kriti-
katzeari eta interpretatzeari loturiko gaitasunak 
eskuratuz.

6. DIDAKTIKA PROGRAMA

Horretarako, lankidetza hitzarmenak sinatu dira 
Tuterako Valle del Ebro BHIrekin (2019) eta Ba-
rañain BHIrekin (2021), hezkuntzako ikerketa eta 
berrikuntza lanak errazteko edo erakunde horien 
artean garatzen diren baterako jardueren za-
balkundea sustatzeko, baita erakunde horiek eta 
Artxibo Garaikideak elkarrekin egiten dituzten jar-
dueren ezagutza publikoa sustatzeko ere.

Lan saioak egitea NUPeko Historia eta Ondare 
Graduko unibertsitateko ikasleekin.

EGINDAKO JARDUERAK

Lan bilera Valle del Ebro BHIko ikasle eta tuto-
rearekin, Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzak 
aukeratutako Cascanteko eskolei buruzko (XIX.-
XX. mendeak) lanerako emandako funtsen in-
guruan.

Nafarroako Gobernuaren Kultura eta Kirol Depar-
tamentuaren eta Barañain BHIren arteko lankidet-
za hitzarmena sinatzea, Batxilergoa I+ egiten ari 
diren ikasleekin ikerketa proiektuak garatzeko.

Barañain BHIko ikasle eta tutorearekin lan bilera, 
emakumezkoen kiroleko aitzindariei buruzko lana 
egiteko beharrezko dokumentu funtsei buruz arit-
zeko.

Historia eta Ondarea Graduko unibertsitate ikas-
leekin egindako lantegiak, Gizarteen eraikuntza 
historikoan generoa aztertzeko dokumentu iturriei 
buruzkoak (3 saio, gaztelaniazko eta euskarazko 
taldeetan).
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2015ean, Administrazio prozedurari buruzko eta 
Araubide Juridikoari buruzko 39. eta 40. legeek 
administrazio publikoak beren prozedurak espe-
diente elektronikoak eratuz tramitatzera behartu 
zituzten, eta Artxibo Elektroniko Bakarra izatera, 
bertan dokumentuak gordetzeko beren bizi ziklo 
osoan. Foru Komunitateko Administrazioak, 2011z 
geroztik, Artxibo Elektroniko segurua dauka, ADi 
izenekoa, baina tramitazio tresnak legearen eska-
kizun berrietara egokitu behar ditu. 

2016an lantalde bat eratu zen, AdEle izenekoa 
(Administrazio Elektronikoa), konponbidea ema-
teko tramitazio tresnen txertaketak, artxibo di-
gitalak 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.

7. ARTXIBO DIGITALA ETA ADELE PROIEKTUA SUSTATZEA

daritza Nagusiari, dokumentu elektronikoak ku-
deatzeko sistemak eta tresnak integratzeko egin 
beharreko gastuei aurre egiteko.

EGINDAKO JARDUERAK

Serieko 351 kode esleitzea “Prozeduren Katalo-
goan”. 

HELBURUA

Programa honen helburua % 100 elektronikoa eta 
% 100 elkarreragingarria izanen den tramitazioa 
lortzea da, bere bizi ziklo osoan artxibo elektroni-
ko seguru batean gordeko dena. 

Dokumentu Ondarea Kudeatzeko Atalak 50.000 
euroko ekarpena egin dio Informatikaren, Teleko-
munikazioen eta Berrikuntza Publikoaren Zuzen-
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7. ARTXIBO DIGITALA ETA ADELE PROIEKTUA SUSTATZEA

5030 03730 Nafarroako Merkatarien Elkarteen Federazioarekin sinatutako hitzarmenaren bidezko dirulaguntza, Nafarroako enpresen lehiakortasuna modernizatu eta hobetzeko.

5005 03731 Hitzarmena Iruñeko Udalarekin, enplegua sustatzeko.

5005 03732 Ilundain Fundazioa – Lan Sarreran erakundearekiko hitzarmen bidezko dirulaguntza, gizarte bazterkeriako arriskuan dauden gazteak gizarteratzeko eta laneratzeko.

5029 03733 Hizkuntzak ikasteko Nafarroako Zentroarekiko hitzarmen bidezko dirulaguntza.

5005 03734 Nafarroako Merkataritza Ganberarekiko hitzarmen bidezko dirulaguntza, enplegu programa espezifikoetarako.

5029 03735 Nafarroako Enpresari Konfederazioarekiko hitzarmen bidezko dirulaguntza, pertsonen enplegagarritasuna eta kualifikazioa hobetzeko.

5031 03737 Bikaintasunerako Nafarroako Fundazioarekiko hitzarmen bidezko dirulaguntza, enpresen kudeaketako eredu aurreratuak ezagutarazteko.

5031 03738 Nafarroako Enpresari Gazteen Elkartearekiko hitzarmen bidezko dirulaguntza, gazteek sustatutako enpresa proiektuen segimendua egiteko.

5031 03739 Nafarroako Enpresa eta Berrikuntzako Europako Zentroarekiko (CEIN) hitzarmen bidezko dirulaguntza, enpresa berriak sustatzeko jarduerak                                                                   
eta ETEetan berrikuntza jarduerak egiteko.

5032 03740 Elkargirekiko hitzarmen bidezko dirulaguntza, Hornidura Teknikoen funtsa zuzkitzeko.

5031 03741 ADItech Fundazioarentzako dirulaguntza, SciencEkaitza lehiaketa antolatzeko.

5001 03742 Ikerketa Mediko Aplikatuko Fundaziorentzako (FIMA) dirulaguntza, IDISNA ikerketa ildoetarako.

5021 03743 Elikagaien Teknologia eta Segurtasunerako Zentro Nazionalerako dirulaguntza, plan estrategikoa ezartzeko.

5052 03755 Hauteskunde sindikalen jarraipen eta kontrolerako batzordea osatzen duten sindikatu erakundeentzako dirulaguntza.

5003 03744 Aurizko Udalarentzako zuzeneko dirulaguntza, Pirinioetako bunkerren ibilbidea egiteko.

5003 03746 Lizarrako Udalarentzako dirulaguntza, ibilbide turistikoa seinaleztatzeko eta egokitzeko proiektua egiteko.

5031 03752 CENER CIEMAT Fundazioarentzako dirulaguntza, maileguak amortizatzeko.
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Artxibo Garaikidearen Atalaren eginkizunak dira 
Administrazioaren artxiboa kudeatzea, Nafa-
rroako Foru Komunitatearen Administrazioaren 
Artxibo Sistemaren funtzionamendua zaintzea, 
eta dokumentuen kudeaketarako irizpideak ezart-
zea bulegoetako artxiboetan eta artxibo zentrale-
tan, haien aplikazioa gainbegiratuz, baita doku-
mentazio historikoa Nafarroako Errege Artxibo 
Nagusira transferitzea ere.

Artxibo eta Dokumentuei buruzko 12/2007 Foru 
Legeak esleitzen dion eginkizuna da, adminis-
trazio unitateetan tramitazioa amaitu ondoren 
sortzen den dokumentazioa jasotzea, eta kontser-
bazio eta irisgarritasun egokia bermatzen 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 balio 
duten printzipio metodologikoak, teknikak eta 
tresnak definitzea, ezartzea eta ebaluatzea, 
haien data edo euskarri materiala edozein dire-
la ere.

8. ARTXIBO NAGUSIEI ETA TRANSFERENTZIEN KUDEAKETARI LAGUNTZEKO PROGRAMA 

HELBURUA

Helburu nagusia da administrazio unitateei eta ar-
txibo nagusiei ematea unitate horiek beren eginki-
zunak betetzean sortutako dokumentuetako infor-
mazioa kudeatzeko, zaintzeko, transferitzeko eta 
berreskuratzeko behar diren artxibo irizpideak.

EGINDAKO JARDUERAK

TRANSFERENTZIEN KUDEAKETA ETA EZOHI-
KO SARRERAK

•  Dohaintzen ondoriozko sarrerak:
1.355 instalazio unitate
27,94 m.

DOHAINTZEN ONDORIOZKO SARRERA BERRIAK (METROTAN)
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CDN: 8,84
Iruñeko Udal Ikastola: 7,17
Ortiz inprimategia: 4,68
Orreaga Fundazioa: 4,04
Pedro Salaberri: 1,88
Ángel Martínez: 0,6
Carmen Bravo: 0,12
Pantxo Zuazu: >0,1
Javier Otano: >0,1
Julián Balduz: > 0,1

Guztira: 27,94 m
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•  Transferentzien ondoriozko sarrerak: 11.456 instalazio unitate   /  1.380, 63 m.  / 77.967 erregistro.

8. ARTXIBO NAGUSIEI ETA TRANSFERENTZIEN KUDEAKETARI LAGUNTZEKO PROGRAMA  

TRANSFERENTZIEN ONDORIOZKO SARRERA BERRIAK (METROTAN) Guztira: 1.380,63 m.

0                               50                            100                             150                          200                           250                         300       

276,75Garapen Ekonomiko eta Enpresariala  

200Eskubide Sozialak 

Lurralde Antolamendua, Etxebizitza, Paisaia 
eta Proiektu estrategikoak 172,13

Landa Garapena eta Ingurumena 160,50

Hezkuntza 157,63

132,88Lehendakaritza, Berdintasuna, Funtzio publikoa eta Barnea

Unibertsitatea, Berrikuntza eta Eraldaketa Digitala

Kultura eta Kirola

Osasuna

Lurralde Kohesioa

Ekonomia eta Ogasuna

Erriberartea Eskualdeko Kirol Batzordea

93,50

79

53,50

46,25

5,13

3,38
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8. ARTXIBO NAGUSIEI ETA TRANSFERENTZIEN KUDEAKETARI LAGUNTZEKO PROGRAMA 

Total: 1.380,63 m.

2021EAN OKUPATUTAKO METROAK, DEPARTAMENTUAREN ARABERA
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Garapen Ekonomiko eta Enpresariala: % 20,05
Eskubide Sozialak: % 14,49
Lurralde Antolamendua, Etxebizitza, Paisaia eta Proiektu Estrategikoak: % 12,47
Landa Garapena eta Ingurumena: % 11,63
Hezkuntza: % 11,41
Lehendakaritza, Berdintasuna, Funtzio Publikoa eta Barnea: % 9,62
Unibertsitatea, Berrikuntza eta Eraldaketa Digitala: % 6,77
Kultura eta kirola: % 5,72
Osasuna: % 3,88
Lurralde Kohesioa: % 3,35
Ekonomia eta Ogasuna: % 0,37
Erriberartea Eskualdeko Kirol Batzordea: % 0,25

Guztira: 1.380,63 m.
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8. ARTXIBO NAGUSIEI ETA TRANSFERENTZIEN KUDEAKETARI LAGUNTZEKO PROGRAMA 

Total: 1.380,63 m.

ARCHIDOC-EKO ALTAK, DEPARTAMENTUAREN ARABERA

Guztira: 77.967 erregistro

Garapen Ekonomiko eta Enpresariala: % 53,96
Eskubide Sozialak: % 23,96
Lurralde Antolamendua, Etxebizitza, Paisaia eta Proiektu Estrategikoak: % 6,74
Landa Garapena eta Ingurumena: % 5,17
Hezkuntza: % 3,02
Lehendakaritza, Berdintasuna, Funtzio Publikoa eta Barnea: % 2,56
Unibertsitatea, Berrikuntza eta Eraldaketa Digitala: % 2,50
Kultura eta kirola: % 1,1
Osasuna: % 0,48
Lurralde Kohesioa: % 0,42
Ekonomia eta Ogasuna: % 0,07
Erriberartea Eskualdeko Kirol Batzordea: % 0
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• Bulegoko artxiboetan eta artxibo zentraletan 
artxibo tekniken aplikazioa koordinatzea.

• Aholkularitza ematea prozedura eta dokumen-
tu serieei alta emateko Sailkapen Taulan.  

• 69 serie berriren alta ematea. Serieak alta 
emandakotzat jotzeko, Sailkapen Taulan sortu 

8. ARTXIBO NAGUSIEI ETA TRANSFERENTZIEN KUDEAKETARI LAGUNTZEKO PROGRAMA 

berriak edo aldatuak izan behar dute, eta iden-
tifikazio fitxa egokia beteta eduki dokumentuak 
kudeatzeko Archidocweb programan.

• Nafarroako Errege Artxibo Nagusira Nafarroako 
Foru Diputazioaren funtsetik datozen 8.707 ins-
talazio unitate transferitzea.
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Artxibo Garaikideak 2019an ekin zion proiek-
tu horri, artxibo digitalaren ezarpen eraginkorra 
errazteko, oraindik bulegoetan gordetzen diren 
paperezko artxiboak identifikatuz eta artxiborako 
transferentzia prestatuz.

DESKRIBAPENA

Departamentu guztientzako proiektua da, bule-
goek kudeatzen dituzten paper artxiboak identifi-
katu eta ixteko prestatzeko. Proiektua dokumentu 
digitalaren eta artxibo elektronikoaren kudeaketa 
bultzatzeko ekimen bat da.

HELBURUA

Departamentuetan dauden paperezko artxiboak 
identifikatzea. Inkesta presentzialaren bitartez 
eginen da, Nafarroako Artxibo Garaikidearen Ata-
leko teknikarien kargura. Horretarako, fitxa bat 
erabiliko da, administrazio eta kontrol datuei, 
formatuei, instalazioei, digitalizazioari, transfe-
rentziei eta dokumentuen bolumenari buruzko in-
formazioa eta herritarrei arreta emateko beharren 
ikuspegia jasoko dituena.

9. ZERO PAPER PROGRAMA

Paperezko artxiboak kudeatzeko araudi bat ones-
tea Kulturako zuzendari nagusiak – Vianako Print-
zea Erakundeak.

Prozedura bat arautzea paperezko artxiboak ixte-
ko eta egutegi bat ezartzea departamentuetatik 
Nafarroako Artxibo Garaikidera modu antolatuan 
ateratzeko.

EGINDAKO JARDUERAK

Honako paperezko artxibo hauek identifikatzea 
eta dagozkien txostenak prestatzea:
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9. ZERO PAPER PROGRAMA

Identifikazio zk.: 
Inkesten egutegia 

(kronograma)
Gaiaren egoera Unit. Identifikatuak Fitxa 

kopurua

Dokumentu bolumena 
Departamentuka iden-

tifikatuta

Dokumentu bolumena 
Cordovillara departamentuka 

transferituak

13
Osatua

 (2020/02/05 - 
2020/06/24)

9 atal
3 zerbitzu
2 museo
2 zentro

1 SGT
1 institutu
1 fundazio

18 1.088,25 m.
8.706 kutxa

25,5 m = 204 kutxa (SGT)  
5,38 m = 43 ckutxa (JCB 

Museo Etnografikoa)  
65,63 m = 525 525 kutxa 

(IND)

9
Osatua 

(2021/01/19 - 
2021/03/03)

8 zerbitzu
1 Zuzendaritza Nagusi

1 SGT
10

2.021 m. 
13.176 kutxa 

5.000 proiektu
58 plano-gordailu

1
Osatua 

(2021/02/04 - 
2021/04/14)

37 atal
1 zerbitzu

3 bulego (horien artean:
11 mugapen

zaintza, 7 bulego Eremua/
abeltzaintzakoak,

2 laborategi,
5 erregistro eta
2 kanpo artxibo)

41
3.347,38 m. 

26.779 kutxa 
234 plano-gordailu 

5,5 m = 44 kutxa
(Bertizko Jaurerria)

8
Osatua

(2021/04/20 - 
2021/04/29)

9 atal
2 zerbitzu

1 Etxebizitzako Artxibo 
Nagusia

12
3.477,25 m.
27.818 kutxa 

1 plano-gordailu

Kultura eta Kirola

Lurralde Kohesioa

Landa Garapena 
eta Ingurumena

Lurralde Antolamendua, 
Etxebizitza, Paisaia eta 

P. Estrateg.

Departamentuak
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9. ZERO PAPER PROGRAMA

Identifikazio zk.: 
Inkesten egutegia 

(kronograma)
Gaiaren egoera Unit. Identifikatuak Fitxa 

kopurua

Dokumentu bolu-
mena Departamen-
tuka identifikatuta

Dokumentu bolumena 
Cordovillara departamen-

tuka transferituak
Departamentuak

2
Osatua 

(2021/05/11 - 
2021/06/08)

26 atal
7 zerbitzu

33 1.111,29 m.
8.889,5 kutxa

10 m = 70 liburuxka kutxa eta 
2 mudantza kutxa bideoekin 
(Marketin eta nazioartekotze 
turistikoko zerbitzua, iragait-

zaz 2021eko ekainetik)
Garapen Ekonomiko eta 

Enpresariala

10
Osatua 

(2021/06/21 - 
2021/07/01)

3 atal
6 Zerbitzuak

2 institutu
11 79,5 m.

636 kutxaHerritar harremanak 

5
Osatua 

(2021/09/06 - 
2021/11/04)

42 atal
3 zerbitzu

1 Auzitegi ekonomiko - 
administratiboa

1 institutu
1 Kontratuen Auzitegiko 

Idazkaritza

48

2.010,75 m.
15.606 kutxa

480 tiradera higigarri
3 plano-gordailu

5 m = 40 kutxa
(NA/STAT) Ekonomia 

eta Ogasuna

3
Osatua 

(2021/09/06 - 
2022/02/16)

35 atal
1 zerbitzu

8 Enplegu agentzia
4 egoitza

1 Arreta goiztiarreko zentro 
1 SGT

1 bulego

46 2.867,5 m.
22.940 kutxa

Eskubide sozialak

208 kutxa eta 41
Fitxategi (besteak beste, Nafa-
rroako Adingabeak Babesteko 
Batzorde Probintzialaren edo 

Nafarroako Amatasunaren Babe-
serako Batzorde Probintzialaren 

funts antolatuak)

GUZTIRA
2021/12/15

1, 2, 3, 5, 8, 
9, 10 y 13

8 
departamentu oso

Unitateen esparru
heterogeneoa

219

16.002,81 m.
124.550,5 kutxa
5.000 proiektu

480 tiradera higigarri
96 plano-gordailu

148.125 m. = 1.144 kutxa
eta 41 fitxategi
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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 jasotze-
ko estrategiak, gordailuen kontrola, instalatzeko 
eta zaintzeko arauak euskarrien arabera, sailak 
identifikatzea, funtsen sailkapena, dokumen-
tuen ebaluazioa, ezabatzeko eta eskura izateko 
arauak, deskribapen plana eta zabalkunde pro-
gramak. 

HELBURUA

Antolaketa eta deskribapenerako programaren 
helburu nagusia da Artxiboan gordetzen den 
dokumentazio guztia kontrolatuta izatea, bera 
lehengoratzeko behar diren tresna guztiez hor-
nitzea eta herritarren zerbitzura jartzea, kasu 
bakoitzean indarrean dagoen araudiaren arabe-
ra. Artxiboko langile guztiak engaiaturik daude 
ekintza hauen diseinuan eta gauzatzean. Hala 
ere, ezinezkoa denez guztiak geure baliabideak 
erabiliz betetzea, beharrezkoa da enpresa es-
pezializatuak kontratatzea, ezarritako xedeak 
bete ahal izateko.

10. ADMINISTRAZIOAREN ARTXIBOA ANTOLATZEKO ETA DESKRIBATZEKO PROGRAMA

EGINDAKO JARDUERAK

Programa horri dagokionez, jarduera hauek 
egin ditu Nafarroako Artxibo Garaikidearen 
Atalak:

• Antolaketa eta deskribapena
Deskribatutako instalazio unitateak, guztira: 
11.089 (1.408,57m.).
Erregistroak, guztira: 77.967.

• Dohaintza partikularren inbentarioa

ARCHIDOC-EKO ALTAK (HIRUHILEKOKA)

1. hiruhilekoa: 3.765
2. hiruhilekoa: 2.653
3. hiruhilekoa: 3.118
4. hiruhilekoa: 1.553
Guztira: 11.089
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2.000

1.000

0

Tr. 1        Tr. 2        Tr. 3       Tr. 4
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10. ADMINISTRAZIOAREN ARTXIBOA ANTOLATZEKO ETA DESKRIBATZEKO PROGRAMA

ARCHIDOC-EKO ALTAK (FORMATUAREN ARABERA)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Guztira: 11.089

Kutxa estandarra: 9.079
Eranskailuak: 835
Kartelak: 619
Liburuak: 225
Planoak: 151
Argazkiak: 78
Kasete zintak: 32
Bideo zintak: 14
Bideoak: 6
Altuera bereziko kutxak: 4
Pankartak: 3
Karpetak: 2

DOHAINTZAK (FORMATUAREN ARABERA)

Guztira: 1.355

Eranskailuak: 777
Kutxa estandarra: 155
Liburuak: 116
Liburuxkak: 94
Dokumentu digitalak: 62
Kartelak: 61
Dokumentuak: 43
Kasete zintak: 29
Bideo zintak: 16
Altuera bereziko kutxak: 1
Diapositiba kutxak: 1
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Enpresa esleipendunak Nafarroako Foru Komunitateko Artxibo Garaikidean gordetako dokumentazioa antolatzen eta deskribatzen laguntzeko kontratua des-
kribatzea.

10. ADMINISTRAZIOAREN ARTXIBOA ANTOLATZEKO ETA DESKRIBATZEKO PROGRAMA

DOKUMENTAZIOA GUTXI GORABEHERAKO ERREGISTROAK KUTXAK METROAK

KULTURA ETA KIROLA 2.706 380 47,500

GUZTIRA 2.706 380 47,500

GIZARTE POLITIKAK 731 456 54,25

GUZTIRA 435 434 57,00

ADOPZIOAK 982 206 25,75

GUZTIRA 982 206 25,75

TURISMOA ETA MERKATARITZA 280 69 8,625

GUZTIRA 280 69 8,625

LANDA GARAPENA ETA INGURUMENA 1381 739 92,375

GUZTIRA 1381 739 92,375

INDUSTRIA SEGURTASUNA

OCA APPLUS 2.139 86 10,75

GUZTIRA 2.139 86 10,75

OCA ATISAE 3.715 209 26,125

GUZTIRA 3.715 209 26,125
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Enpresa esleipendunak Nafarroako Foru Komunitateko Artxibo Garaikidean gordetako dokumentazioa antolatzen eta deskribatzen laguntzeko kontratua des-
kribatzea.

10. ADMINISTRAZIOAREN ARTXIBOA ANTOLATZEKO ETA DESKRIBATZEKO PROGRAMA

DOKUMENTAZIOA GUTXI GORABEHERAKO ERREGISTROAK KUTXAK METROAK

OCA BUREAU VERITAS 5.017 144 18

GUZTIRA 5.017 144 3,75

OCA CONCERTI 806 30 21,875

GUZTIRA 5.088 175 21,875

OCA GLOBAL (ICP) 5.088 175 26

GUZTIRA 5.510 211 29

OCA INGEIN  6.334 232 29

GUZTIRA 6.334 232 6,25

OCA SGS 4.428 50 6,25

GUZTIRA 4.428 50

NAFARROAKO KIROLAREN INSTITUTUA 2.597 454 56,75

GUZTIRA 2.597 454 56,75

DESKRIBAPENA HOBETZEA

Etxebizitza libreen eraikuntza espedienteak 3.986 1.668 208,5

GUZTIRA 3.989 1.668 208,5
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10. ADMINISTRAZIOAREN ARTXIBOA ANTOLATZEKO ETA DESKRIBATZEKO PROGRAMA

KONTSULTAK
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Etxebizitza: % 35
OCA: % 20
Landa Garapena eta Ingurumena: %15
Nafarroako Kirolaren Institutua: % 10
Gizarte zerbitzuak: % 10
Kultura eta kirola: % 4
Adopzioak: % 4
Turismoa eta merkataritza: % 1
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Artxibo Garaikideak 10.000 bat aleko funts biblio-
grafiko bat dauka; gehienak transferentzia bidez 
iritsi dira unitate administratiboetatik, baita do-
haintza partikularren bidez ere. Funts bibliografi-
koa katalogatu egin behar da, Nafarroako Liburu-
tegi Publikoen Sarean erabiltzen den Absysnet 
tresnarekin. Artxiboko Liburutegiaren aholkularit-
za teknikoa dugu (Nafarroako Artxibo Nagusia eta 
Foru Komunitateko Administrazioaren Artxiboa), 
funts bibliografikoa antolatzeko behar diren irizpi-
deak ezartzeko.

HELBURUA

Gordetzen diren ale guztiak kontrolatzea da Artxibo 
Garaikideko Liburutegiaren katalogazio programa-
ren helburu nagusia. 

Nafarroako Funts Garaikideen eta Oraingoen proie-
ktuaren barruan dohaintzan jasotako bilduma edo 
liburutegi profesionalen kopuru handia dela-eta, 
ezinbestekoa da laguntza kontratatzea Liburutegi 
espezializatuaren katalogoa enpresa espezializa-
tuek eguneratu dezaten. 

11. LIBURUTEGIA KATALOGATZEKO PROGRAMA 

EGINDAKO JARDUERAK

Programa horri dagokionez, jarduera hauek egin 
ditu Nafarroako Artxibo Garaikidearen Atalak:

• Riqueza Territorial liburutegiko aleak Absys-
net-en katalogatzea (496 ale).

• Ruiz Palacios familiak dohaintzan emandako 
26 aldizkari kutxa Absysnet-en katalogatzea.

• Fernando Hualde Gállegok dohaintzan eman-
dako 30 aldizkari kutxa Absysnet-en katalogat-
zea.

• Juan Mari Feliu Dordek dohaintzan emandako 
23 aldizkari eta monografia kutxa Absysnet-en 
katalogatzea.

• Emagin Elkarteak dohaintzan emandako 13 al-
dizkari kutxa Absysnet-en katalogatzea.

• Ricardo Bermejo Rosek dohaintzan emandako 
monografiak Absysnet-en katalogatzea.

Argitalpen guztiak eskuragarri daude Nafarroako 
Liburutegi Publikoen Katalogo Kolektiboan:

https://www.navarra.es/opac/abnetcl.exe/O7573/
ID2f510b51/NT1?ACC=111&LANG=eu-ES

https://www.navarra.es/opac/abnetcl.exe/O7573/ID2f510b51/NT1?ACC=111&LANG=eu-ES
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2006an foru dekretu baten bidez onetsi zen Doku-
mentuen Ebaluaziorako Batzordearen osaera, 
antolaketa eta funtzionamendua. Seigarren arti-
kuluak xedatzen du Administrazioaren Artxiboa 
kudeatzeko ardura duen Ataleko burua izanen 
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 Ebaluaziorako Bat-
zordeari aurkezten zaizkion espedienteak, kasuan 
kasuko erabaki eta ebazpenak zuzen betetzen di-
rela zaintzen du, eta batzorde horren bilkura arrunt 
nahiz berezien deialdiak egiten ditu, batzordeki-
deak izendatzen ditu, eta dokumentazioa prestat-
zen eta aktak idazten ditu.

HELBURUA

Dokumentuen Ebaluaziorako Batzordearen hel-
buru nagusia da zehaztea zein dokumentuk osa-
tu behar duten Nafarroako Dokumentu Ondarea 

12. DOKUMENTUEN EBALUAZIO PROGRAMA

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 es-
kumena duen zuzendaritza nagusiaren ebazpen 
bidez hartzen dira eta Nafarroako Aldizkari Ofi-
zialean argitaratzen, interesdun guztiek jakin eta 
bete ditzaten.

EGINDAKO JARDUERAK

Programa horri dagokionez, jarduera hauek egin 
ditu Nafarroako Artxibo Garaikidearen Atalak:

Apirilaren 30ean: Nafarroako Administrazio Pu-
blikoek ekoitzitako Laguntza eta Dirulaguntzei 
buruzko dokumentu serieak ebaluatzea.
Laguntzei eta dirulaguntzei buruzko dokumentu 
serieen ebaluazioak aldaketa ekarri du orain arte-
ko ebaluazio prozesura, eta 6 akordio onartu ziren 
arren, Nafarroako Foru Komunitateko Adminis-
trazioan bakarrik izapidetutako 700 dokumentu 
serieri baino gehiagori eragiten die, laguntza edo 
dirulaguntza mota bakoitza dokumentu serie bat 
baita. Tramitazio bera denez, laguntza eta diru-
laguntza mota desberdinak 6 multzotan taldeka-

tu ziren (beherago ageri den taulan 519. eta 524. 
akordioen artean ageri direnak).

Akordioak 2021eko ekainaren 8an argitaratu ziren 
Nafarroako Aldizkari Ofizialean, 133. zenbakian.

Apirilaren 30eko bileran hartutako akordioak: 
2021/06/12ko 133. NAO (maiatzaren 11ko 141/2021 
Ebazpena). 

https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/
texto/2021/133/27

 
Azaroaren 19an: Nafarroako ikastetxeetako 
dokumentazioa ebaluatzea (163 serie).
Akordioak 2022ko urtarrilaren 25ean argitara-
tu ziren Nafarroako Aldizkari Ofizialean, 17. zen-
bakian. Azaroaren 19ko bileran hartutako akor-
dioak: 2022/01/25eko 17. NAO (abenduaren 2ko 
363/2021 Ebazpena).

https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/
texto/2022/17/7

https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2021/133/27
https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2022/17/7
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1. TAULA: 
Nafarroako administrazio publikoek sortutako laguntzen eta dirulaguntzen dokumentu-serieen ebaluazioa.

12. DOKUMENTUEN EBALUAZIO PROGRAMA

FITXA AKORDIO ZK. SERIE ZK.

1 519 Norgehiagokako araubidearen bidez araututako laguntzak eta dirulaguntzak

2 520 Banakako ebaluazio araubidearen bidez araututako laguntzak eta dirulaguntzak

3 521 Zuzeneko emakidaren araubidea duten laguntzak eta dirulaguntzak (izendunak)

4 522 Norgehiagokako araubidearen bidez zuzenean emandako Europako funtsekin finantzatutako dirulaguntzak

5 523 Hitzarmen bidez zuzenean emandako Europako funtsekin finantzatutako dirulaguntzak (izendunak)

6 524 Legezko xedapen bidez zuzenean emandako Europako funtsekin finantzatutako dirulaguntzak

2. TAULA: 
Nafarroako ikastetxeetako dokumentazioaren ebaluazioa (163 serie).

FITXA AKORDIO ZK. SERIE ZK.

9 527 Etapako curriculum proiektuak

10 528 Homogeneizatzeko eta kalibratzeko planak

11 529 Jarduera osagarrien programazioak

12 530 Barne araubidearen erregelamenduak (BAE)

13 531 Prebentzioko eta larrialdien trataerako planak

14 532 Kudeaketa kontuak

15 533 Jarduera memoriak
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12. DOKUMENTUEN EBALUAZIO PROGRAMA

FITXA AKORDIO ZK. SERIE ZK.

16 534 Tutoretza ekintzako planak

17 535 Hezkuntza orientazioko planak

18 536 Bizikidetza erregelamendua

19 537 Ikasleentzako harrera planak

20 538 Ebaluazio eta kalifikazio aktak

21 539 Hizkuntza proiektuak

22 540 Batzorde ekonomikoen saioetako aktak

23 541 Koordinazio pedagogikorako batzordeen saioetako aktak

24 542 Irakasleen klaustro saioetako aktak

25 543 Actas de sesiones de los claustros del profesorado

26 544 Eskola kontseiluen saioetako aktak

27 Irakasleen erregistroa

28 546 Irakaskuntzaz kanpoko langileen erregistroa

29 547 Ikasleentzako matrikulazio erregistroa

30 548 Plan estrategikoak

31 549 Arlo programazioak
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13. AUKERATZEKO ETA EZABATZEKO PROGRAMA: “ARTXIBO IRAUNKORRA”

Kontserbazio arauak erabaki ondoren, Artxibo 
Garaikidea dokumentazioa ezabatzera behar-
tuta dago, kontuan hartuta ebaluazio batzor-
deak dokumentu serie bakoitzerako erabakitako 
epeak.  

Horretarako, honako hauek egin behar dira: eza-
batzen ahal den dokumentazioa aukeratu, unita-
teak eta epeak alderatu, ezabatze segurua, aktak 
egin 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, ezabatze horren ondorioz espazioa libe-
ratzen da, dokumentu berriak sartzeko eta doku-
mentu gordailuak behar bezala kudeatzeko.

EGINDAKO JARDUERAK

2021eko abenduan egindako ezabaketa:
-  Kutxa normalizatuak:  8.160 kutxa

-  Plano-gordailuak: 14
-  CDCDak: 1 kutxa
- Ezabatutako erregistro (espediente) 

kopurua: 14.193
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13. AUKERATZEKO ETA EZABATZEKO PROGRAMA: “ARTXIBO IRAUNKORRA”

SERIEA SAILAREN IZENA BOL.

1086 Foruzaingoaren zerbitzu parteak 27

1103 Laguntza eta dirulaguntzetako gastu kontrola 18

1109 Sarreren kontabilitate dokumentuak 51

1114 Gastuen kontabilitate espedienteak 496

1124 Sarreren hamabostaldiko zerrendak 67

1125 Kobrantzak behar ez bezala aplikatzea 12

1218 Zezen plaza iraunkorra berriz irekitzeko baimena 8

1229 Ikuskizun publikoetarako eta josteta jardueretarako baimena 28

1241 Ingurumenaren arloko administrazio salaketak 10

1249 Zerbitzu aginduak 29

1252 Zirkulatzeko baimen osagarria 109

1275 Nahitaezko liburuen berri ematea (04) 14

1276 Aukerak eta uko egiteak. BEZaren errolda berezia (F-65) 12

1277 Zerga Ogasunari zergadunen datuetan hautemandako akatsak jakinaraztea 21

1281 Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren urteko aitorpenak (PFEZ) (F-90 eta F-93) 219

1310 Ez-egoiliarren Sozietateen eta Errentaren gaineko aitorpenak. Establezimendu iraunkorrak (200) (Estatuko araudia) 28

1311 Aitorpenak. Sozietateen gaineko Zerga. Zergen finkapenaren araubidea (220) (Estatuko araudia) 19

1312 BEZaren gaineko Zergaren urteko aitorpenak (F-60) 124

1314 BEZaren gaineko Zergaren hileko aitorpenak-likidazioak (F-66) 17

1315 Balio erantsiaren gaineko zergaren hiruhileko aitorpenak-likidazioak. Araubide orokorra (F-61) 146
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SERIEA SAILAREN IZENA BOL.

1367 Gurasoen elkarteentzako dirulaguntza 36

1378 Ikastetxe publiko eta pribatuetako ekipamenduetarako dirulaguntza 36

1379 Ikastetxe publikoak hobetu, zabaldu eta birmoldatzeko tokiko erakundeentzako dirulaguntzak 50

1396 Nazioarteko mugikortasuneko unibertsitate programetarako laguntza osagarria. 73

1399 Unibertsitate garraiorako laguntzak 59

1414 Ikerketa proiektuetarako laguntzak 262

1417 Ikastetxe publiko eta pribatuentzako laguntza, eskolaz kanpoko ekintzak eta ekintza osagarriak egiteko 52

1420 Ikastetxe pribatuentzako dirulaguntza, helduei euskara irakasteko 24

1472 Garraiobide batzuei buruzko Zerga. Aitorpenak-likidazioak (565) 18

1473 Garraiobide batzuei buruzko Zerga. Ordainketa gutuna (724 eta 924) (Ordainketari lotuta ez daudenak) 11

1552 Basoko lan eta jardueretarako dirulaguntza (1992-2000) 105

1678 Etxebizitzak birgaitzeko bulegoetarako dirulaguntza 48

1698 Etxebizitza babestua erosteko dirulaguntza 936

1699 Eraikin eta etxebizitzak birgaitzeko dirulaguntzak (aldez aurretik birgaitzea babestutzat kalifikatuta) 63

1750 Energia berriztagarrien aprobetxamendu instalazioetarako dirulaguntza 107

1860 Autonomo gisa finkatzeko mailegu hobaridunak 29

1863 Langabezia prestazioak kapitalizatu dituzten langileen Gizarte Segurantzako kuotak ordaintzea. (Ordainketa bakarra) 45

1868 Emakumeak lan munduan sartzeko eta laneko eta familiako bizitza bateragarri egiteko laguntzak. I. programa. Besteren konturako langileen dirulaguntzak 12

1881 Prestakuntza eta enplegu arloan programa esperimentalak abian jartzeko dirulaguntzak 30

1882 Etorkinentzako prestakuntza eta gizarteratze programak egiteko laguntzak 5
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SERIEA SAILAREN IZENA BOL.

1888 Gizarteratzeko eta laneratzeko zentroentzako laguntzak. Gizarte Segurantzaren kuoten hobaria 9

1897 Erakunde sindikalekiko hitzarmenaren bidezko dirulaguntza, sasoiko langileei arreta emateko 18

1903 Europako Gizarte Funtsaren programa eragileen eta Nafarroako Enplegu Planaren helburuetan etengabeko prestakuntzarako aurreikusitako ekintzetarako 
laguntza. Lana duten pertsonak 70

1904 Europako Gizarte Funtsaren programa eragileen eta Nafarroako Enplegu Planaren helburuetan etengabeko prestakuntzarako aurreikusitako ekintzetarako la-
guntza. ETEen diagnostikoak eta prestakuntza planak 36

1905 Laneko arriskuen prebentzioaren arloan etengabeko prestakuntzako ekintzak egiteko laguntzak, Nafarroako Enplegu Planean aurreikusiak 16

1914 Prestakuntzaren arloko ekintza osagarri eta lagungarriak egiteko dirulaguntzak 21

2045 Artisau enpresak sustatzeko dirulaguntzak 21

2069 Ikastetxeetan ikasleei esnea eta zenbait esneki emateko laguntzak 31

2140 Nekazaritzako egituren eraginkortasuna hobetzeko laguntzak 86

2170 Nekazaritzako ekoizleen elkarteak eratzeko laguntzak 21

2176 Elkarteko guztiek erabiltzeko makinetan eta tresnetan egiten diren inbertsioetarako laguntzak (Cumak eta Kooperatibak) 12

2192 Kooperatiben kudeaketa hobetzeko laguntzak (280/2002 FD, 26. art.) 22

2373 Turismo azpiegiturak sortzeko eta modernizatzeko ETEentzako dirulaguntzak 57

2376 Establezimendu turistiko arautuak hobetzeko eta berritzeko inbertsiorako laguntzak 143

2378 Turismoko garapen eta marketinerako dirulaguntza, turismo elkarte, toki entitate eta partzuergoentzako 66

2388 Turismo partzuergoentzako eta toki entitateentzako dirulaguntza, turismo azpiegituretan inbertsioak egiteko 47

2407 Doako laguntza juridikoaren espedienteak 283

2484 Gazte elkarteentzako dirulaguntza 87

2504 Autolikidazioak. Erabilitako ibilgailuen eskualdaketa (620 eta V-10) 39
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SERIEA SAILAREN IZENA BOL.

2506 Likidazioak-Ordainketa gutunak (970 eta 971) 34

2517 Errenta, sozietateak eta ez-egoiliarrak. Hiriko ondasun higiezinen errentamenduaren konturako diru-sarrerak eta atxikipenak. Ez-egoiliarrak (establezimendu 
iraunkorra). Urteko laburpena (180) (alokairuak) 24

2520 Errenta, sozietateak eta ez-egoiliarrak. Errentak eratxikitzeko araubideko entitateak. Urteko informazio aitorpenak (184) 38

2525 Errenta. Enpresa eta lanbide jarduera jakin batzuen lan atxikipenak eta sariak. Urteko aitorpenak (190) 19

2537 BEZ. Hirugarren pertsonekin egindako eragiketen urteko aitorpenak (F-50) (347) (diru-sarrerak eta ordainketak) 56

2542 Errenta. Konturako zatikapena (FR-2) 38

2547 Zerga guztien behin-behineko likidazioak 29

2550 Zerga guztien ordainketa gutunak 23

2551 Hartu izanaren adierazpenak 2

2551 Nafarroako Zerga Ogasunaren jaso izanaren agiriak 100

2560 Aurkaratze ekonomiko-administratiboak (NFAEA / ORT) 125

2561 Informazio eskaeren, alegazioen, erreklamazioen eta errekurtsoen espedienteak (Espedienteak eta dokumentuak “010”) 1287

2562 Identifikazio pertsonaleko kodea esleitzea (PIN) 37

2563 Sinadura digitaleko ziurtagiriak luzatzea (Monetaren Etxea) 49

2581 Kirol klubentzako eta kirol klub filialentzako dirulaguntza, banakako ebaluazio araubidean, Estatuko, erkidego arteko edo nazioarteko lehiaketa ofizial ez-profe-
sionaletan parte hartzeko. 125

2584 Nafarroako Kirol Federazioentzako dirulaguntza 68

2592 Toki entitateentzako dirulaguntza, kirol instalazioetan inbertsioak egin ditzaten 497

2593 Kirol elkarteentzako dirulaguntza, kirol instalazioetan inbertsioak egin ditzaten 29

2612 Mendekotasuna duten pertsonak etxean gelditu eta haien zaintzaileei laguntzeko dirulaguntza 79
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13. AUKERATZEKO ETA EZABATZEKO PROGRAMA: “ARTXIBO IRAUNKORRA”

SERIEA SAILAREN IZENA BOL.

2617 Adineko pertsonentzako laguntza ekonomiko berezia (itxita) 68

2618 Zahar-etxeetan egonaldiak egiteko prestazio ekonomikoa 95

2826 Desgaitasunen bat duten pertsonentzako laguntza teknikoa (itxita) 17

2958 Arte eta kultura jardueretarako laguntza 198

2962 Udal titulartasun publikoa duten kultura etxeentzako dirulaguntza 163

2980 Ediziorako laguntza 84

2984 Arte eta kultura erakundeen ekipamendurako laguntzak 48

2985 Arte eta kultura jarduera ez-arautuetarako laguntza 77

- Zenbait serietarako dokumentuen kopien kutxak 210

- 14 plano-gordailu (herri lanetako planoen kopiak)  

- 1 CD kutxa  

8.160
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14. ARTXIBO IREKIAN ZABALTZEKO ETA ARGITARATZEKO PROGRAMA

Kultur Eskubideei buruzko Foru Legearekin bat, 
pertsona guztiek dute eskubidea Nafarroako 
Dokumentu ondarearen parte diren ondasunak 
kontsultatzeko, ezagutza eta ikerketa helburuak 
izanik, ondasun horiek Nafarroako Artxiboen Sis-
teman sartuta egon edo ez. 

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak 
digitalizatu eginen ditu Nafarroako Dokumen-
tu ondarearen parte diren titulartasun publikoko 
dokumentuak.

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak 
sustatuko du Nafarroako Dokumentu ondarearen 
parte diren titulartasun pribatuko dokumentuen 
digitalizazioa, eta horretarako laguntza emanen, 
horietarako irispidea errazteko, batez ere Nafa-
rroako Kulturaren Atari Digitalaren bidez. 

Titulartasun pribatuko dokumentuen digitaliza-
zioa zuzeneko kontsultaren edo gordailuaren or-
dezkoa izanen da, salbu eta interesdunek frogat-
zen badute dokumentuetara sartu beharra dutela 
ezagutza edo ikerketa arrazoiengatik; kultura ar-
loko eskumena duen departamentuak egiaztatu 
beharko ditu arrazoi horiek.
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14. ARTXIBO IREKIAN ZABALTZEKO ETA ARGITARATZEKO PROGRAMA

• VHS eta Umatic (212) zintetan formatu analogi-
koko Gazteriaren Institutuaren grabazioak digi-
talizatzea (1984-1993).

• GERALDIA ETA OSTATUA etiketa duten 714 
plano artxibo irekian argitaratzea (2020an ha-
sitako proiektuaren amaiera). 

• Nafarroako Aldizkari Ofizialak (1985-1996) digi-
talizatzea, Prentsa Historikoaren proiektuaren 
esparruan.

• Nafarroako Foru Komunitateko Artxibo Garai-
kidean gordetako dokumentazioa antolatzeko 
eta deskribatzeko kontratuaren enpresa adju-
dikazio-hartzaileak serieko 354 plano digitali-
zatzea: 2812 Errenta mugatuko etxebizitza ka-
lifikatzea (1960).

• 1875 eta 1949 urte bitarteko 11.513 buletinetako 
esatekoak, gorabeherak eta ohar historikoak 
berrikusi, deskribatu eta idaztea. 

• Carmen Bravo Suescunen dohaintzatik jaso-
tako formatu analogikoko (kaseteetan eta ka-
sete minizintetan) grabazioen digitalizazioa 
(29 zinta).

HELBURUA

Artxibo Garaikidean gordetzen den dokumentazioa 
hedatzea eta haren balioa nabarmentzea, ikerketa-
rako iturri den aldetik.

Dokumentuaren kontserbazio fisikoa babestea, for-
matu handikoa eta manipulatzen zaila denean.

Herritarrari erraztea dokumentuen kontsulta eta ko-
pien eskurapena.  

Zerbitzu publikoa hobetzea.

EGINDAKO JARDUERAK

Programa honi dagokionez, jarduera hauek egin 
ditu Artxibo Garaikidearen Atalak:

• Lizarrako Udaleko Berdintasun Arloko zenbait 
kartel eta liburuxka digitalizatzea eta Artxi-
bo Irekian 281 kartel argitaratzea LIZARRAKO 
UDALA etiketarekin. BERDINTASUNAREN 
ALORRA.
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15. ARTXIBOKO DOKUMENTUAK ESKURATZEKO ETA ERABILTZEKO PROGRAMA

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.
- Jatorrizkoak mailegatzea.
- Erreprografia.

1) KONTSULTA ZERBITZUAK

3.498 barne eta kanpo kontsulta:
 - % 62,84 barne kontsultak. 
 - % 37,16 kanpo kontsultak.

Kontsultak generoaren arabera::
 - % 46,01 emakumeak.
 - % 53,99 gizonak.

Kontsultak, zuzendaritza nagusien arabera. Eskae-
ra gehien dituen dokumentazioak aurreko urtee-
tako joerari eusten dio, eta horrek deskribapena ho-
betzeko programak ezartzeko aukera ematen du.

Horrenbestez, kontsulta, mailegu, erreprografia 
digital eta hedapen zerbitzua hobetzeko prozesu 
batzuk funtzionatzen ari dira orain dela urte bat-
zuetatik.  

Artxiboei eta Dokumentuei buruzko 12/2007 Foru 
Legeak 26. artikuluan artxiboaren eginkizunak 
ezartzen ditu; besteak beste, hauek nabarment-
zen dira:

• 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 egi-
tea, egoki kudeatzeko, kontserbatzeko eta es-
kuratzeko.

HELBURUA

Zerbitzua optimizatzea deskribapenak hobetuta, 
bilaketak errentagarriak izan daitezen, kopiak di-
gitalizazio prozesuen bidez ematea eta parteka-
tutako gordailuekiko lotura bidez bidaltzea, eduki 

Edukien arabera dokumentuen eskuragarritasun 
nolakoa den, horrek baldintzatuko du kontsulta 
eta maileguen zerbitzuaren kudeaketa. Behar-
ko da dokumentazio hori eskuratzeko baimena 
formalizatu, hiru kasu hauetan emanen dena: 
sarbide librekoa denean, informazio publikoa 
edukitzeagatik; eskatzailea interesduna denean, 
edo eskaria dokumentazio hori sortu duen uni-
tatearena denean. Tresna informatikoaren bi-
dez tramitatuko da azken aukera hori, aitzinetik 
dokumentu serie 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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15. ARTXIBOKO DOKUMENTUAK ESKURATZEKO ETA ERABILTZEKO PROGRAMA

KONTSULTAK, ERABILTZAILE MOTAREN ARABERA
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Barnekoa: 37,16% (1.300)
Kanpokoa: 62,84% (2.198)

KONTSULTAK, GENEROAREN ARABERA:

Gizona: 53,99%
Emakumea: 46,01%
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15. ARTXIBOKO DOKUMENTUAK ESKURATZEKO ETA ERABILTZEKO PROGRAMA
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15. ARTXIBOKO DOKUMENTUAK ESKURATZEKO ETA ERABILTZEKO PROGRAMA

MAILEGU KOPURUA, DEPARTAMENTUAREN ARABERA
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Etxebizitza: % 22,4
Lurraldearen Antolamendua eta Hirigintza: % 21,6
Ingurumenaren Babesa: % 14,4
Landa Sustapena: % 10,4
Herri Lanak: % 9,6
Giza baliabideen kudeaketa: % 7,2
Zerga Kudeaketa: % 6,4
Herri Lanak: % 3,2
Administrazioen zerbitzura dauden langileen prestakuntza: % 2,4
Hezkuntza: % 2,4

118 mailegu

2) JATORRIZKOAK MAILEGATZEA
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15. ARTXIBOKO DOKUMENTUAK ESKURATZEKO ETA ERABILTZEKO PROGRAMA

Transferentzia edo ordainketa gutun bidez egin-
dako ordainketak orokortu dira; eskudirutan or-
daindutakoa, berriz, erreprografiagatik bildu-
takoaren % 9 baino ez da.

Gordailu partekatuen erabilera finkatu da  
(Dropbox).
Erreprografiek ekarritako diru sarrerak:  
5.925,00 euro.

3) IRUDI DIGITALIZATUAK 

96.695 irudi digitalizatzea erabiltzaileen zerbit-
zurako.
Dokumentuen fotokopiak: 425 kopia.
Irudi digitala nagusitu da kopiatzeko sistema gisa

KONTSULTA 
MOTAREN ARABERA
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Barnekoa: 39,69%
Kanpokoa: 60,31%

ERREPROGRAFIEK 
EKARRITAKO DIRU SARRERAK

Ordainketa gutuna: 2.835€
Transferentzia: 2.557€
Eskura: 545€
Barnekoa: 0€
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FOTOKOPIA ETA IRUDIEN 
KOPURUA, GUZTIRA
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digitalizatzea
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16. DEPARTAMENTU ARTEKO LANKIDETZA 

Kultura eta Kirol Departamentuaren ordezkari 
gisa parte hartzea, Nafarroako Foru Komuni-
tatearen eskumeneko eremu guztietan desgai-
tasuna duten pertsonen eskubideei buruzko 
araubide juridikoa bilduko duen Foru Lege Es-
parru bat egiteko. 7. blokea kultura eta aisialdi 
jardueretan eta jolas eta kirol jardueretan parte 
hartzeari dagokio.

Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Zerbit-
zuaren ordezkari gisa parte hartzea Kultura eta 
Kirol Departamentuko Berdintasun Unitatearen 
bileretan.
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17. NAFARROAKO KULTURAREN PLAN ESTRATEGIKOA (LABURPENA)

2021EKO BITARTEKARITZA JARDUEREI 
BURUZKO DATUAK 

Kontsulten arreta: 3.616 lan saio

Posta elektronikoaren bidezko informazio arreta: 
2.198 mezuri erantzun zaie.

• Bisita gidatuak: 2 bisita egin ziren: 6 lagun ber-
taratu ziren.

• Ikasleekiko lan saioak: 2 lan saio Batxilergoko I+ 
mailako ikasleekin (8 parte-hartzaile) eta 3 saio 
(2 talde gaztelaniaz eta euskaraz) unibertsita-
teko ikasleekin (45 parte-hartzaile)

Dokumentu funts eta bildumen dohaintza-emai-
leei arreta: 18 dohaintza.
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4.3.4 GASTU ETA INBERTSIO NAGUSIAK 2021

ARTXIBO GARAIKIDEAREN 
2021EKO GASTUAK
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Des. eta Digit. berraktibatzeko plana Funtsak: % 62,86

Artxiboen Zerbitzuaren Informatizazioa: % 7,53

Erakusketak eta zabalkunde jarduerak: % 6,99

Zenbait gastu: % 6,76

Altzariak eta ekipamendua: % 5,95

Artx. Garaikideko mantentze lanak: %3,86

Lanak eta instalazioak Artx. Garaikidearen egoitzetan: % 3,61

Dokumentazioa lekualdatzea: % 2,43

GASTU PARTIDA GUZTIRA

Funtsen deskribapena eta digitalizazioa berraktibatzeko plana 177.650,07

Artxiboen Zerbitzuaren Informatizazioa 21.283,93

Erakusketak eta zabalkunde jarduerak 19.758,01

Askotariko gastuak 19.114,51

Altzariak eta ekipamendua 16.803,36

Artxibo Garaikideren mantentze lanak 10.919,22

Lanak eta instalazioak Artx. Garaikidearen egoitzetan 10.208,57

Dokumentazioa lekualdatzea 6.877,26

GUZTIRA 282.614,93
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4.3.5 ERRONKA NAGUSIAK

Hona hemen etorkizunerako erronka nagusiak, 
Artxibo Garaikidearen Atalaren jardueraren ikus-
pegitik:

• Nafarroako Artxibo Garaikidea erreferentziazko 
zentro bihurtzea azken garaiko dokumentu 
funts publikoa zein pribatua zaintzeko, kontser-
batzeko eta tratatzeko. 

• Artxiboaren funtsak eta zerbitzuak ezagutaraz-
tea eta balioestea, bai Administrazioan bertan, 
bai herritarren artean ere.

• Funts garaikideen eta oraingoen dohaintza pri-
batuak sustatzea, Nafarroako oroimen sozial 
eta kolektiboa gordetzeko eta zabaltzeko.

• Foru Komunitateko Administrazioak sortzen di-
tuen dokumentu elektronikoak aisetasunez es-
kuratzeko eta beren bizialdi osoan kudeatzeko 
behar diren baldintzak ezartzea.

• Dokumentu ondarea herritarraren eskura jart-
zeko erraztasunak ematea, dokumentuak digi-
talizatuz eta Artxibo Irekian argitaratuz.

• Nafarroako unibertsitateekiko eta ikastetxeeki-
ko lankidetza sustatzea, kulturaren eta zient-
ziaren alorreko ikerketaren pizgarri izan dadin.

• Departamentu arteko lankidetza eta zerbitzu 
eraginkorra ematea Administrazioari.

• Ikus-entzunezko formatuak eta erraz hondat-
zen ahal diren bestelako euskarriak kontserbat-
zea eta zaintzea.

• Dokumentu ondarearen irisgarritasun unibert-
sala erraztea.
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LIBURUTEGI 
ZERBITZUA

HITZAURREA 

Liburutegi Zerbitzua Vianako Printzea Erakun-
dea-Kultura Zuzendaritza Nagusiko antolaketa 
egitura da, Kultura eta Kirol Departamentuaren 
barnekoa. Beraren egitekoak Nafarroako Liburu-
tegi Publikoen sistema zuzentzea, antolatzea eta 
kudeatzea dira. 

5.1 LIBURUTEGI ZERBITZUA 

2020. urtean COVID-19aren ondoriozko 
osasun-krisiak berekin ekarri zituen gorabeherak 
igarota, 2021. urteari aurreko egoerara itzultzeko 
gauza izateko itxaropenarekin ekin zitzaion, ongi 
jabetuta errealitate eta egoera berrietara moldatu 
beharra zegoela. 

Oro har, 2021. urtean Liburutegi Zerbitzuaren jar-
dunaren ardatza liburutegietako langileen proze-
suak amaitzea izan da: lekualdatze-lehiaketa 
amaitu da eta bi oposizioak ebatzi dira. Prozesu 
horien ondorioz langile asko lekualdatu dira, li-
buruzain berri asko hasi dira lanean, eta, batez 
ere, plantilla egonkortu da, aspaldiko asmoa be-
teta, eta langileak pozago ari dira beren lanpos-
tuetan. 

Herritarrekin izan diren harremanetara etorrita, 
iaz berriz ere liburutegietako jarduerei ekin zit-
zaien, eta gainera gehitu eta areagotu egin ziren. 
Izan ere, Liburutegien Sarearen 150. mendeurre-
naren eta Nafarroako Liburutegiaren 70. mendeu-
rrenaren ospakizuna luzatu da; bietan Nafarroako 
Liburutegiarena nabarmendu da, horrez gainera 
hamar urte bete baitira Mendebaldea auzoko erai-
kina abian jarri zenetik. 

Ekimen estrategikoak abiarazi dira beste eragi-
le, erakunde eta entitate batzuekin lankidetzan. 
Aipagarriak dira Nafarroako liburuaren komuni-

tatearekin izan diren harremanak, bai liburu-den-
den eta argitaletxeen elkarteekin izan direnak, bai 
idazleekin izan direnak. Orobat, Zerbitzua harre-
manetan izan da Iruñeko espetxearekin, lankidet-
za-hitzarmena sinatzeko asmoarekin, bai eta Me-
dellingo Liburutegi Publikoen Sistemarekin ere, 
Estudio del Valor Socioeconómico de las bibliote-
cas: las bibliotecas tienen valor izeneko azterlana 
bukatu eta gizarteratzeko asmoarekin. 

Ildo horretatik, Nafarroako irakurketa-kluben era-
ginari buruzko azterlana planteatu da eta abian 
jarri da.

Barneko esparruan, ildo horretatik jarraikiz, Nafa-
rroako irakurketa-kluben eraginari buruzko azter-
lana abian jarri da.

HELBURUAK 

Zehatzago azalduta, 2021. urtean honako hauek 
landu dira:

• Giza baliabideak kudeatzea, prestakuntza 
ekintzak antolatzea eta lan ongizaterako pre-
bentzio neurriak hartzea.

• Langileak hautatzeko eta barnean lekualdatze-
ko prozesuak amaitzea. 



LIBURUTEGI 
ZERBITZUA5.1 LIBURUTEGI ZERBITZUA 

• Liburutegi-zerbitzuak hedatzea: batetik, lan-
da-eremuan, Liburutegi Mugikorra egokitzea
eta hornitzea; bestetik, lankidetza-hitzarmena
prestatzea Iruñeko espetxearekin, haren funts
bibliografikoak gehitzeko eta espetxeratuent-
zako zerbitzuak eta jarduerak hobetzeko.

• Informazio-baliabideak gehitzea eta dibertsifi-
katzea, batez ere formatu digitalean.

• Ondare bibliografikoa eta filmografikoa zaint-
zea eta zabaltzea, arreta berezia jarriz Nafa-
rroako Liburutegi Digitalaren garapenean, eta
kultura ondarearen aberastasunari laguntzea,
Nafarroako Kulturaren Atari Digitalean parte
hartuz.

• Ekipamendu informatikoak modernizatzea eta
gehitzea.

• Liburutegiak automatizatzen jarraitzea.

• Liburutegiek Interneten duten presentzia ho-
betzea, eta liburutegien web orriak eta denak
biltzen dituen ataria (Nafarroako Liburutegi Pu-
blikoen Ataria) sortzea eta birmoldatzea.

• Liburutegiek gizarteari ematen dioten zerbitzua
ezagutzera ematea eta ikusgarri jartzea ekital-
dien eta jardueren bidez.

EGITURA ORGANIKOA

El Kultura eta Kirol Departamentuko Vianako 
Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagu-
siari atxikirik dago Liburutegi Zerbitzua. Zerbit-
zuaren 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, Kul-
tura eta Kiroleko kontseilariak emana, Kultura eta 
Kirol 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.

17/2021 Foru Agindua, maiatzaren 19koa, Kultu-
ra eta Kiroleko kontseilariak emana, Kultura eta 
Kiroleko kontseilariak maiatzaren 11n emandako 
19/2020 Foru Agindua aldatzen duena. Foru agin-
du horren bidez Kultura eta Kirol Departamentua-
ren egitura organikoa garatu zen bulegoen mailan 
(2021eko ekainaren 7ko 132. NAO).

Xedapen honen bidez Liburutegietako Proiektuen 
Bulegoa sortzen da eta Prestakuntza, Sustapen eta 
Hedapen Bulegoa desagertzen da.

Beraz, antolaketaren egitura honela eratua geratu 
da: 

· Liburutegien Sarearen Atala:

Liburutegiak Koordinatzeko Bulegoa
Liburutegietako Proiektuen Bulegoa
Zerbitzu Digitalen Bulegoa

· Nafarroako Liburutegiaren Atala:

Informazio Baliabideen Bulegoa
Jendearentzako Zerbitzuen Bulegoa

LIBURUTEGI ZERBITZUA 

http://www.lexnavarra.navarra.es/
detalle.asp?r=5952108

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=5952108
https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2020/115/0
https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2020/115/0
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=5952108
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Liburutegien sistemako alderdi sendoenetako bat 
giza baliabideen eremua da. Batzuk foru adminis-
trazioak kudeatzen ditu eta beste batzuk toki ad-
ministrazioek. Guztira Nafarroako liburutegietan 
200 pertsona ari dira lanean; hainbat lan-kate-
goria daude, baina langile gehienak liburutegiko 
arduradunak dira. 

2020an langileak lekualdatzeko eta hautatzeko 
hasitako hiru prozesu 2021. urtean amaitu ziren. 
Prozesu horiei esker liburuzainak egonkorrago eta 
pozago ariko dira beren plazetan, eta behin-be-
hinekotasuna % 7ra murriztu da. Alde batetik, 
lekualdatze-lehiaketa bat ebatzi da (28 liburute-
gitako langileak lekualdatu dira); bestetik, bi opo-
sizioren bidez 31 liburuzain hasi dira lanean. Pla-
za horiek ez dira berriak; aitzitik, egonkortu egin 
dira hamar urtean baino aldi luzeagoa oposiziorik 
gabe igaro ondoren.   

Aurreko urteetan bezala ezagutzak eta gaitasunak 
hobetzeko eta dibertsifikatzeko ekintzak egin dira, 
hain zuzen ere prestakuntzako ekintzak, bai pre-
sentzialak, bai birtualak. Denetan aipagarriena 
liburuzain guztientzat antolatu den informazio 
eta prestakuntzako jardunaldia izan da, bi urtez 
halakorik egin ezinik eman ondoren egin dena. 

Laneko Arriskuen Prebentziorako Zerbitzuaren 
jarraibideak betez, prebentzio-ekintzak diseinatu 
dira laneko ongizatea lortzeko. 

LEKUALDATZE-LEHIAKETAREN DEIALDIA. 
PROZESUA AMAITZEA. PLAZEN ADJUDIKA-
ZIOA. HUTSIK DAUDEN PLAZAK 

Funtzio Publikoko zuzendari nagusiaren urtarri-
laren 18ko 163/2021 Ebazpenaren bidez bukaera 
eman zaio Nafarroako Foru Komunitateko Admi-
nistrazioaren eta haren erakunde autonomoen 
zerbitzuko liburutegiko arduradunen lanpostu 
hutsak lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko 
prozedurari (2021eko otsailaren 11ko 32. NAO).

Prozesua amaitutakoan 27 pertsona beste liburu-
tegi batera aldatu dira; 2021eko otsailaren 18an 
jabetu dira lanpostu berriez. 33 plaza hutsik gel-
ditu dira. 

Lekualdatzeko prozesu hau Funtzio Publikoko 
zuzendari nagusiaren otsailaren 3ko 306/2020 
Ebazpenaren bidez deitu da; deialdian hiru de-
partamentutako 32 plaza huts sartu dira, eta ho-
rietatik 30 Kultura eta Kirol Departamentukoak 
izan dira. Deialdia 2020ko otsailaren 28an argita-
ratu zen Nafarroako Aldizkari Ofizialean, 41. zen-
bakian.

Prozesuaren dokumentazio osoa eta nondik no-
rako guztiak beraren izapideen fitxan daude:  
“Liburutegiko arduraduna – Lekualdatze-lehiake-
ta”.

5.2 LIBURUTEGIETAKO LANGILEAK

“Liburutegiko arduraduna – Lekualdatze-lehiaketa”

2015EAN DEITUTAKO BERAKO ETA LESAKAKO 
LIBURUTEGIETARAKO OPOSIZIO-LEHIAKETA 
BATEN EBAZPENA

Oposizio-lehiaketa hau Funtzio Publikoko zuzen-
dari nagusiaren uztailaren 26ko 2107/2021 Eba-
zpenaren bidez bukatu zen; horren arabera Nafa-
rroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta 
haren erakunde autonomoen zerbitzuko funtzio-
narioak izendatu ziren liburuzain lanpostuetan 
aritzeko, eta plaza esleitu zitzaien (2021eko iraila-
ren 15eko 127. NAO).

Izendatutako liburutegiko arduradunetako batek 
esleitutako plazari uko egin ondoren Funtzio Pu-
blikoko zuzendari nagusiaren abenduaren 16ko 
3277/2021 Ebazpenaren bidez Mikel Uharte Un-
zue jauna Nafarroako Foru Komunitateko Admi-
nistrazioaren eta haren erakunde autonomoen 
zerbitzuko funtzionario izendatu zen liburutegiko 
arduradunaren lanpostuan aritzeko, eta lanpos-
tua esleitu zitzaion (2022ko urtarrilaren 10eko 5. 
NAO).

https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2021/32/0
https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2020/41/14
https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2020/41/14
http://www.navarra.es/home_es/ServiciosEmpleado/ficha/16585/Encargado-de-Biblioteca-Concurso-de-traslado-2020
http://www.navarra.es/home_es/ServiciosEmpleado/ficha/16585/Encargado-de-Biblioteca-Concurso-de-traslado-2020
https://bon.navarra.es/eu/buletina/-/sumario/2021/217
https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2022/5/0
https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2022/5/0
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Deialdi hau Funtzio Publikoko zuzendari nagu-
siaren ekainaren 22ko 1484/2015 Ebazpenaren 
bidez onartu zen oposizio-lehiaketa baten bidez 
betetzeko Nafarroako Foru Komunitateko Admi-
nistrazioaren eta haren erakunde autonomoen 
zerbitzuko liburutegiko arduradunaren lanpos-
tuko 2 plaza. Deialdia 2015eko uztailaren 20an ar-
gitaratu zen Nafarroako Aldizkari Ofizialean (139. 
zk.), eta ondoren ebatzi egin zen. Oposizio-le-
hiaketaren 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 hau 42 pertsonak 
gainditu zuten. 

Prozesuaren dokumentazio osoa eta nondik no-
rako guztiak beraren izapideen fitxan daude:  

“Liburutegiko arduraduna – 2015eko lehiaketa-
oposizioa”

LIBURUTEGIKO ARDURADUN IZATEKO 29 
LANPOSTUREN OPOSIZIOA 

Funtzio Publikoko zuzendari nagusiaren abuztua-
ren 23ko 2335/2021 Ebazpenaren bidez Nafarroako 
Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren 
erakunde autonomoen zerbitzuko funtzionarioak 
izendatu ziren liburutegiko arduradun lanpostue-
tan aritzeko, eta plazak esleitu zitzaizkien (2021eko 
irailaren 30eko 229. NAO).

29 funtzionario izendatu ziren. Irailaren 30etik aza-
roaren 2ra bitartean plazez jabetu ziren eta lanean 
hasi ziren liburutegietan.

Prozesu hau Funtzio Publikoko zuzendari nagusia-
ren otsailaren 10eko 351/2020 Ebazpenaren bidez 
hasi zen. Ebazpen horrek Nafarroako Foru Komu-
nitateko Administrazioaren eta haren erakunde 
autonomoen zerbitzuko liburutegiko arduraduna-
ren lanpostuko hogeita bederatzi plaza betetzeko 
deialdia onartu zuen. Deialdia 2020ko martxoaren 
4an argitaratu zen Nafarroako Aldizkari Ofizialean 
(44. zk.).

Hautapen-prozesu horretan 1.315 pertsonak eman 
zuten izena. Oposizioaren lehen proba bi deialditan 
egin zen, azaroaren 28an eta abenduaren 21ean. 
Abendukoa COVID-19aren ondorioz bakartze sani-
tarioan zeuden hautagaientzat antolatu zen. Biga-
rren proba 2021eko otsailaren 13an egin zen.

Prozesuaren dokumentazio osoa eta nondik norako 
guztiak beraren izapideen fitxan daude: 

“Liburutegiko arduraduna – 2020ko oposizioa”

ERDI MAILAKO LIBURUZAIN TEKNIKARIAREN 
LANPOSTURAKO HAUTAPEN-PROBAK (2020)

Deialdia, hautapen-proben bidez erdi mailako li-
buruzain teknikariaren lanpostuak betetzeko bi 
hautagai-zerrenda osatzeko: zerrenda bat pres-
takuntzarako zerbitzu berezietan aritzeko izanen 
da, eta bestea aldi baterako kontratazioak egiteko.

2666/2020 EBAZPENA, azaroaren 9koa, Funt-
zio Publikoko zuzendari nagusiak emana; horren 
bidez honako hau onartzen da: Deialdia, hauta-
pen-proben bidez erdi mailako liburuzain teknika-
riaren lanpostuak betetzeko bi hautagai-zerrenda 
osatzeko: zerrenda bat prestakuntzarako zerbitzu 
berezietan aritzeko izanen da, eta bestea aldi ba-
terako kontratazioak egiteko (2020ko azaroaren 
23ko 273. NAO).

Hautapen-proba horien deialdia 2020ko amaie-
ran egin bazen ere, ariketak 2021eko abenduaren 
17an egin ziren, eta prozesua Funtzio Publikoko 

https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2015/139/2
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Encargado-de-Biblioteca-Concurso-oposicion-2015
https://www.navarra.es/eu/tramiteak/on/-/line/Encargado-de-Biblioteca-Concurso-oposicion-2015
https://www.navarra.es/eu/tramiteak/on/-/line/Encargado-de-Biblioteca-Concurso-oposicion-2015
https://bon.navarra.es/eu/buletina/-/sumario/2021/229
https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2020/44/2
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Encargado-de-Biblioteca-Oposicion-2020
https://www.navarra.es/eu/tramiteak/on/-/line/Encargado-de-Biblioteca-Oposicion-2020
https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2020/273/1
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“Erdi mailako liburuzain teknikaria – 2020”

EGITURAZKO PLAZA BAT BIBLIOBUSAREN 
FUNTSEN PROZESU TEKNIKORAKO 

Bibliobusaren proiektuaren hasita, eta plantilla 
organikoan horren kudeaketarako berariazko li-
burutegiko arduradun plazak eduki arte, eskatu 
da egiturazko plaza bat sortzeko urtebeterako. 
Lanpostua oso zehatza denez gero, plaza hau zer-
bitzu-eginkizunetan egonen da 2021eko ekaina-
ren 4tik aurrera.

zuzendari nagusiaren apirilaren 25eko 1041/2022 
Ebazpenak amaitu zuen; horren bidez erdi mai-
lako liburuzain teknikariaren lanpostuetarako 
hautagaien zerrendak onartu ziren.

Prozesuaren dokumentazio osoa eta nondik no-
rako guztiak beraren izapideen fitxan daude:  

PRESTAKUNTZA PLANA 

• Katalogazioa RDAz (2016ko berrikuspena) 
eta MARC 21ez baliatuz: oinarriak - Hastapena  
2023tik aurrera katalogazioa RDAren bitar-
tez eginen da. Hori dela-eta, zenbait ikastaro 
abiarazi dira katalogazio-kode horri buruz, eta 
2022an zehar ere eginen dira. Prestakuntza 
linean eginen da NAPIren prestakuntza-plata-
forman.
Irakasleak: Jesús Castillo.
Noiz: 2021eko maiatzaren 24tik uztailaren 4ra.
36 parte-hartzaile.

• Magnolia CMS: edukiak kudeatzeko sistema
Lineako ikastaroa Magnolia, Kultura eta Ki-
rol Ministerioak eskaintzen duen web egoitzak 
sortzeko programa, erabiltzeko. NAPIren li-
neako plataforman eginen da.
Irakasleak: Martín Saragüeta eta Orreaga Ur-
biola.
Noiz: 2021eko ekainaren 26tik irailaren 30era.
40 parte-hartzaile.

• Jardunaldi in(formatiboa): liburuzainen to-
paketa (berriz)
120 parte-hartzaile.

https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Pruebas-selectivas-para-el-puesto-de-Tecnico-de-Grado-Medio-Bibliotecario1
https://www.navarra.es/eu/tramiteak/on/-/line/Pruebas-selectivas-para-el-puesto-de-Tecnico-de-Grado-Medio-Bibliotecario1
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Nafarroako Liburutegi Publikoen Sistemak 93 li-
burutegi ditu: Nafarroako Liburutegia, sistemako 
liburutegi nagusia dena, eta Foru Komunita-
te osoan banaturik dauden beste 92 liburutegi. 
Nafarroako Liburutegia Iruñeko Mendebaldea 
auzoan dago. Sistemako gune nagusia da, eta 
beraren eginkizun nagusiak honako hauek dira: 
Nafarroako ondare bibliografikoko bilduma na-
gusi eta handiena gordetzea; sareko gainerako 
liburutegiak koordinatzeko eta sustatzeko lanak 
egitea.

Sareko liburutegiak 83 udalerritan daude, eta Na-
farroako biztanleriaren % 90 hartzen dute (10 he-
rritarretik 9k dute liburutegi publikoa udalerrian). 
Liburutegi horietako 11 Iruñean daude; 21 liburu-
tegi 10.000 biztanletik goitiko udalerrietan edo 
biztanlegunetan, 9 liburutegi 5.000-10.000 biz-
tanleko herrietan, eta gainerakoak (63 liburutegi) 
5.000 biztanletik beheitiko herrietan.

Gainera, Aurizberriko liburutegiak liburutegi he-
dapeneko zerbitzua eskaintzen du, etxez etxeko 
mailegua egiten duena liburutegi ibiltari baten 
bitartez. 

Liburutegi publikoak kudeatzeko ardura autono-
mia gobernuak eta udalek dute. Bakoitzaren esku-
menak hitzarmenen bidez zehazten dira, eta ze-
haztapenak langileen atxikipenaren araberakoak 

NAFARROAKO LIBURUTEGI 
PUBLIKOEN SISTEMA

6.672 irakurketa postu

190 liburuzain arduratzen 
dira zerbitzuez

Erabiltzaileentzako 425 orde-
nagailu, Interneterako sarbidea 
dutenak

dira: langileak udalaren mende soilik badaude, 
itunpeko liburutegitzat joko dira.  Nafarroako Li-
burutegia, komunitateko liburutegi erregionala 
denez, Nafarroako Gobernuak soilik kudeatzen du.

Nafarroako liburutegi publikoetan 190 liburuzain 
ari dira lanean (160, lanaldi osoko langiletzat jot-
zen badira). Sareko liburutegietan, Nafarroako 
Liburutegia kanpoan utzita, batez beste 1,3 profe-
sionalek lan egiten dute liburutegi bakoitzean (la-
naldi osoko langiletzat joz gero), eta 93 liburute-
gietatik 71n pertsona batek bakarrik lan egiten du. 
Langile hornidura da sarean hobetzen ahal den 
alderdietako bat, batez ere kontuan hartzen bada 
herritarren eskaera nagusietako bi honako hauek 
direla: irekiera ordutegiak zabaltzea eta oporral-
dietan liburutegiak ez ixtea.

Liburutegietako azpiegiturei dagokienez, Nafa-
rroako Foru Komunitateak zerbitzu puntu bat du 
7.136 biztanleko. Liburutegi estaldurak irakurketa 
postu bat eskaintzen du 99 biztanleko eta Inter-
netera sarbidea duten erabilera publikoko ekipo 
informatikoei dagokienez, 1.561 biztanleko ekipo 
bat dago.

1 
liburutegi nagusia

92
liburutegi lurraldean 
barna
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ESTATISTIKAK ETA IDENTIFIKAZIO DATUAK
LAS BIBLIOTECAS UNA A UNA. LIBURUTEGIAK BANAN-BANAN

Tuterako eskualdea
Zangoza eta Tafallako eskualdea
Lizarrako eskualdea
Iruña eta Iruñerria
Iparraldeko eremua

5.3 LIBURUTEGIAK, LURRALDE ETA HERRITARRAK 
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IPARRALDEKO EREMUA  (14) IRUÑA ETA IRUÑERRIA  (23) LIZARRAKO ESKUALDEA  (18) TAFALLA ETA ZANGOZAKO 
ESKUALDEA  (18) TUTERAKO ESKUALDEA (19)

ALTSASU NAFARROAKO LIBURUTEGIA LIZARRA TAFALLA TUTERA

LESAKA IRUÑA-TXANTREA MAÑERU MENDIGORRÍA CADREITA

BAZTAN IRUÑA-CIVICAN OTEIZA ARTAXOA VALTIERRA

LEITZA IRUÑA-ETXABAKOITZ VIANA LARRAGA CASTEJÓN

DONEZTEBE IRUÑA-ITURRAMA LOS ARCOS MIRANDA ARGA ARGUEDAS

LEKUNBERRI IRUÑA-MENDILLORRI ARRÓNIZ ERRIBERRI CORELLA

ZIORDIA IRUÑA-ARROSADIA ALLO FALTZES ALESBES

BERA IRUÑA-SAN FRANTZISKO MENDABIA AZKOIEN FITERO

URDIAIN IRUÑA-SANDUZELAI SESMA MARTZILLA CINTRUÉNIGO

ETXARRI ARANAZ IRUÑA-SAN PEDRO LERÍN FUNES CABANILLAS

IRURTZUN IRUÑA-YAMAGUCHI LODOSA CAPARROSO FUNSTIÑANA

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 CORTES

ELORTZIBAR (Noain)

BARAÑAIN

ZIZUR

BERIAIN

5.3 LIBURUTEGIAK, LURRALDE ETA HERRITARRAK 
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2021ean Liburutegi Zerbitzuaren aurrekon-
tua 5.570.996 €-koa izan da; kopuru horretatik 
3.514.996 € (% 63) langileentzat izan dira (1. ka-
pitulua), eta 2.056.000 € liburutegietako zerbit-
zuak kudeatzeko.

ANTOLAMENDUAREN IKUSPEGITIK

Antolamenduaren aldetik, lekualdatze-proze-
su bat (lekualdatze-lehiaketa) eta bi hauta-
pen-prozesu (oposizioak) egin dira: lehenengoan 
27 pertsona beste liburutegi batera aldatu dira, 
eta beste bietan 31 pertsona liburutegi batean 
hasi dira lanean.

Toki administrazioarekiko harremanei dagokie-
nez, 2021eko abenduaren 23an honako hitzarmen 
hau sinatu zen: Lankidetza-hitzarmena, Iruñeko 
Udalaren eta Nafarroako Foru Komunitatearen 
Administrazioaren artekoa, Iruñeko liburutegi pu-
blikoak kudeatzeko.

Egitura organikoaren aldetik, Liburutegi Zerbit-
zuak bere bulegoen antolamendua aldatu du, eta 
Prestakuntza, Sustapen eta Hedapen Bulegoa  
desagertu ondoren Liburutegietako Proiektuen 
Bulegoa sortu da. 

 EKINTZA ETA PROIEKTU
Honako ekintza eta proiektu hauek planteatu dira:

• 2020an erositako bibliobusa egokitzea eta be-
har dituen altzariak erostea.

• Lankidetza-hitzarmena kudeatzea Iruñeko es-
petxearekin.

• Nafarroako irakurketa-kluben eraginari buruzko 
azterlana egitea proposatzea. 

• Liburutegietako ekipo informatikoen berrikunt-
za garrantzitsua. 

• Lekunberri eta Sartagudako liburutegietako 
funts bibliografikoak automatizatzea eta kata-
logoan sartzea.

AURREKONTUA
2021. URTEA
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Gestión: 2.056.000€ 
RR.HH.: 3.514.996€

Total: 5.570.996€ 



LIBURUTEGI 
ZERBITZUA5.3 LIBURUTEGIAK, LURRALDE ETA HERRITARRAK 

ALIANTZAK ETA LANKIDETZAK

Liburutegi Zerbitzuaren estrategien funtsak 
aliantzak eta lankidetzak dira; hona nagusiak: 

• Liburutegiek Asociación de Librerías Diego de 
Haro elkarteak antolatutako Nafarroako I. Li-
buru Azokan parte hartu dute, eta EDITARGI 
argitaletxe elkarteak antolatutako Nafarroako 
Edizio, Liburu eta Diskoaren V. Azokan izan dira.

• Medellíngo Liburutegi Publikoen Sistemarekin 
lan egin da azterketa hau bukatzeko eta gizar-
teratzeko: Estudio de valor económico y social 
del Sistema de Bibliotecas Públicas de Mede-
llín: Las bibliotecas tienen valor. 

LIBRO “LA BIBLIOTECA EN PRIMER PLANO: 

LIBURU “LA BIBLIOTECA EN PRIMER PLANO: 
CONVERSACIONES CON BIBLIOTECARIAS Y BI-
BLIOTECARIOS”

Azkenik, liburu hau argitaratu da: “La biblioteca 
en primer plano: conversaciones con biblioteca-
rias y bibliotecarios”. Nafarroako Liburutegiaren 
150. urteurrenaren eta Liburutegien Sarearen 70. 
urteurrenaren harira argitaratu da, ospakizunei 
amaiera bikaina emateko.

Liburuan Jesús Aranak eta Clara Flamariquek zen-
bait pertsonarekin egindako eta transkribatutako 
elkarrizketak biltzen dira: Sagrario Leoz, Juana Mª 
Fernández de Manzanos, José Luis Huarte, Juana 
Iturralde, Carmen Ros, Delia Zúñiga, María Ánge-
les Colomo eta Menchu García Escribano. Horiek 
guztiok liburutegietan aritu ziren, eta elkarrizke-
tetan beren laneko oroitzapenez eta beren bizipe-
nez eta esperientziez hitz egiten dute, hirurogeiko 
hamarkadaren azken urteetan edo hirurogeita ha-
marreko hamarkadaren hasieran lanean hasi zire-
netik erretiratu arte.
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EROSITAKOAK

2021ean honako ekintza hauek egin dira siste-
mako liburutegi publikoetarako funts dokumenta-
lak erosten laguntzeko: 

- 2021ean Nafarroako Liburutegi Publikoen 
Sistemako liburutegietarako liburuak eta 
ikus-entzunezkoak hornitzeko kontratua 
(2024ra arte luzatzen ahal da)

 Nafarroako liburutegi publikoetarako 1-5 loteak 
(Helduentzako fikzioa; Helduen gaiak; Haur eta 
gazteentzako fikzioko eta ez-fikzioko materia-
la; Nafarroako Liburutegia; Ikus-entzunezkoak) 
hornitzeko lizitazio publikoa ebatzi da. Guztira, 
485.000 €.  1-4 loteen kontratatua (320.000 €) 
Nafarroako Elkar SL enpresak berenganatu du.

 5. lotea (Ikus-entzunezkoak; 70.000 €) eman 
gabe utzi da, ez baita egon baldintza berezien 
agiriaren 12.1 apartatuan kontrataziorako es-
katzen den gutxieneko puntuaziora (25 puntu) 
iritsi den eskaintzarik.

-  2030 Agenda
 2030 Agendako loteetarako dokumentuak ero-

si dira. Lote horiek Foru Komunitateko lehen 
hezkuntzako ikastetxeei zein eskatzen dituzten 
liburutegi publikoei uzteko eta mailegatzeko 
dira, egoki iruditzen zaien moduan landu ditza-
ten. 

- Iruñeko espetxea 
 Iruñeko espetxearekin sinatu nahi den lanki-

detza-hitzarmenaren esparruan, 2021ean 932 
lan hautatu eta erosi dira. Gaiak denetarikoak 
dira, eta badaude literatura lanak (gaur egun-
go narratiba, eleberri beltza, eleberri historikoa, 
bidaiak, biografiak, fikzio-zientzia, olerkia, ant-
zerkia eta komikia), bai eta prestakuntza, infor-
mazio eta aisialdiko lanak ere (legeria, lanerako 
informazio praktikoa, artea, musika, nork bere 
kabuz ikasteko liburuak, autolaguntza, erresi-
lientzia, kirolak, zaletasunak, bidaiak).

- Bibliobusa 
 Bibliobusaren funts dokumentala gehitu da: 

921 lan erosi dira, helduentzat zein hau eta 
gazteentzat, fikziozkoak, komikiak eta zenbait 
arlotakoak.

- Bonu bereziak
 .Editargi - Nafarroako Editoreen Elkarteak 

antolatutako Nafarroako V. Edizio Azokaren 
harira 196 euroko bonu bana eman zaie eska-
tu duten liburutegi guztiei liburuak editoreei 
zuzenean erosteko.

. Beste alde batetik, Gabonetako jaietan Goros-
ti bonua banatu zen urte amaierako erosketak 
egiteko liburu-dendetan. Liburutegi bakoit-
zak 200 euroko bonua bat jaso du. Harrera 
oso ona izan da. 
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DOHAINTZAK

Informazio Baliabideen Bulegoak urtero ehunka do-
haintza-eskaintza jasotzen ditu. Gehienak dohaint-
za pertsonalak izaten dira. Duela urte batzuetatik 
hona kontu handiarekin ibiltzen gara eskaintza ho-
riek onartzeko; izan ere, ez dago aski leku dohaindu-
tako gauza guztiak biltzeko, ez langile nahiko kata-
logatzeko, eta ondorioz ezin dugu bermatu jasotzen 
dena epe laburrean jendearen eskura paratu ahal 
izatea. 

2021ean Adela Ralero Ruiz andrearen dohaintza 
jaso dugu: 44 liburuki, 15 lanetakoak. Funtseko li-
burukiak 1765-1940 aldikoak dira. Gehienak histo-
riakoak dira (Historia de las naciones, Cronología 
universal, África pintoresca…), eta denetan Histo-
ria general de España desde los tiempos primitivos 
hasta la muerte de Fernando VII, Modesto Lafuente 
(1887-1890) lanaren 25 liburukiak nabarmentzen 
dira. Azal gehienak garaikoak dira.

WEBGUNEAREN ARTXIBOA

2021ean zehar 139 hazi (web orri) gehituko dira bil-
duman, eta 2.292 haziren kalitatea kontrolatu da, 
zorrotz eta modu sistematikoan, bilketan gertatu-
tako erroreak antzeman eta konpontzeko.
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DOKUMENTU FUNTSEI BURUZKO DATU ESTA-
TISTIKOAK

Liburutegi publikoek 2.286.050 dokumentu di-
tuzte. Horrek biztanleko 3,4 dokumentuko adie-
razlea ezartzen du; kopuru hori estatuko batez 
bestekoaren oso gainetik dago (1,91), eta, beraz, 
Nafarroa autonomia erkidego guztien gainetik 
dago arlo horretan. Liburutegi publikoek dauzka-
ten funts bibliografiko eta dokumentaletatik, ehu-
nekorik handiena (% 86) liburuei eta aldizkariei 
dagokie; % 11, berriz, ikus-entzunezko eta soinu-
dun dokumentuei (diskoak eta musikako CDak, 
bideoak eta DVDak); eta % 2, azkenik, dokumentu 
elektronikoei (CD, DVD-ROM) eta digitalei (onli-
ne dauden liburuak eta dokumentuak; esaterako, 
Internet bidez ikusten ahal diren liburu elektroni-
koak, aldizkariak eta filmak). Gainerakoa (% 1) as-
kotariko materiala da (mapak, grabatuak, argaz-
kiak, afixak, partiturak, liburuxkak...).

Liburutegien funts bibliografiko eta dokumen-
tala osatzen duten 2.286.050 dokumentuetatik 
553.033 (% 24) Nafarroako Liburutegiari dagoz-
kio. Izan ere, Nafarroako Liburutegiaren xede na-
gusia Foru Komunitatearen dokumentu funtsaren 
gordailu izatea da, batez ere, ondare bibliografi-
koari dagokionez.  Bestalde, 1.733.017 dokumentu 
daude sareko gainerako liburutegietan gordeak 
(Nafarroako Liburutegia barne hartu gabe), eta, 
batez beste, 18.837 dokumentu daude liburu-

FUNTS BIBLIOGRAFIKO ETA DOKUMENTALAK
(Euskarri-mota bakoitzaren ehunekoak)

Ikus-entzunezkoak eta soinuzkoak (11%)
Elektronikoak eta digitalak (2%)
Gainerakoak (1%)
Liburuak eta aldizkariak (86%)
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tegiko. Zifra hori ontzat jotzen ahal da; izan ere, 
nazioarteko gidalerroek gutxienekoa 2.500 doku-
mentutan ezarria dute.
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PLATAFORMA DIGITALAK

Aurreko urteetan bezala, honako hauen eduki 
digitalak gehitu dira: eBiblio (459 titulua), eFilm 
(18.750 ikusteko kode) eta infoMagazine (harpi-
detza beste urtebeterako berritu). 

LIBURUTEGIA ETXETIK

Nafarroako eBiblio zerbitzuak liburuak, audioliburuak 
eta aldizkariak formatu elektronikoan eskaintzen ditu, 
horiek irakurtzeko ordenagailuan, sakelako telefo-
noan, tabletan edo eReader bidez (liburu elektronikoen 
irakurgailua). Zerbitzu horrek 7.700 titulu baino gehia-
go eskaini zituen 2021ean. https://navarra.ebiblio.es/
home?l=eu

Azken urteetan, Nafarroako liburutegi publikoek zenbait zerbitzu eskaintzen dituzte dokumentu digitalak Internet bidez 
mailegatu edo kontsultatzeko. 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 dibulgazioko 
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/emagazi-
ne_navarra/

Efilm da filmak, sailak eta dokumentalak streaming 
bidez ikusteko plataforma bat. Nafarroako Efilm-en ka-
talogoan, ordenagailu eta gailu mugikorren bidez doan 
ikusten ahal diren 10.500 izenburu baino gehiago dau-
de. https://navarra.efilm.online/eu

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

https://navarra.infomagazine.online/eu/emagazine_navarra/
https://navarra.infomagazine.online/eu/emagazine_navarra/
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2021ean ondare zaharreko 86 dokumentu erosi 
ziren Nafarroako Liburutegian. Horien artean, ho-
nako pieza hauek nabarmendu beharko lirateke: 

• Azpilcueta, Martín de: Capitulo veinte y ocho de 
las adiciones del Manual de confessores (Euora, 
1581).

• Sartolo, Bernardo: Physica del Padre Sartolo [es-
kuizkribua], [ca. 1712-1715] (tuterarra).

• Zuaznavar, José María: Estado de la cuestion del 
comercio interior de granos en el Reyno de Na-
varra (Iruña, 1817).Pirineos. Mapas militares. ca. 
1730.

• Carte générale des Monts Pyrénées, et partie des 
Royaumes de France et d’Espagne [Material kar-
tografikoa] (Paris, 1730).

Irailaren 23tik azaroaren 30era arte, 2021eko On-
darearen Europako Jardunaldietan, Nafarroako 
Liburutegiaren bigarren solairuan Nafarroako on-
dare bibliografikoko iraupen laburreko argitalpen 
hautatuen erakusketa egon zen, honako izenburu 
honekin: “Impresos menores, máximo interés / In-
teres handiko inprimaki xumeak”:

2021ean aurrera egin dute ondare bibliografikoa 
katalogatzeko eta zabaltzeko lanek, hainbat erre-
gistro bibliografiko Nafarroako Ondare Bibliogra-
fikoaren Katalogo Kolektiboan sartzeko; zehazki, 
351 erregistro bibliografiko berri egin dira.

Nafarroarendako ondare interesa duten inprima-
kiak digitalizatzeari dagokionez, 2021ean guztira 
128 lan digitalizatu dira. San Adrian markesaren 
liburutegiko 91 eskuizkribu, Tuterako Udal Agirite-
gian daudenak (liburutegi hori XVIII. mendearen 
erdi aldetik XIX. mendearen lehen laurdenera arte 
eratu zuten laugarren eta bosgarren San Andrian 
markesek); Tuterako Udal Liburutegiko antzinako 
funtseko 31 lan (XVII. mendetik aurrerakoak). Digi-
talizazioak Tuterako.
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Urtero Ondare Historikoaren Zerbitzuak eman 
ohi duen 3.000 €-ko laguntzari esker ondareko 5 
dokumentu zaharberritu ziren: 

• Bi mapa: bata, Bartzelonan argitaratua, Nafa-
rroako errepideena, 1917koa; bestea Frantzian 
egindako Pirinioen mapa militarra, 1730ekoa.

• Pedro de Alejandríaren eskuliburu bat, 1868koa, 
denetariko bulego eta dendetan erabiltzen 
zena: La cartera de un navarro.  

• Azkenik, bi inprimaki zahar: bata 1555ekoa eta 
bestea 1601ekoa. Nafarroako ondare bibliogra-
fikokoak dira, nahiz eta Nafarroan inprimatuak 
ez izan eta egileak nafarrak ez izan.

5.5 ONDARE BIBLIOGRAFIKOA
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Ondare filmografikoa kontserbatzeari dagokio-
nez, jabeekin akordioa sinatu ondoan, partikula-
rrek filmaturiko materialen 57 gordailu onetsi dira, 
material horiek digitalizatzearen truke:

Euskarri fotokimikotik abiatuta:
- BOBINAK (zenbait tamaina): 279
- DIGITALIZAZIO ORDUAK: 296:57:29

Zenbait urrats eta formatutako materialak izan 
dira; batez ere Super8 eta 8mm urratsetakoak 
landu dira. 18 gordailutegitako bobinak dira; bat-
zuk 2020an hasi ziren digitalizatzen.

Euskarri fotokimikotik abiatuta:
- ZINTAK: 170 VHS formatukoak
- DIGITALIZAZIO ORDUAK: 198:46:59

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, 43 irudi eskabide 
jaso dira eta irudi horiek erabiltzea eta lagatzea 
onartu da.

FILMOTEKA IBERIKOEN V. TOPAKETA (AZA-
ROAREN 22A ETA 23A)

“Familiaren eta gizartearen oroimena: zer ga-
rrantzia duen etxeko ikus-entzunezko materialak, 
baita zaleek bildutakoak eta komertziala ez de-
nak ere”

Nafarroako Filmotekaren 10. urteurrenaren hari-
ra, 2021eko azaroaren 22an eta 23an Filmoteka 
Iberikoen V. Topaketa izan zen gure egoitzan. To-
paketan 83 pertsona bildu ziren, Espainiako zine-
mateka autonomiko eta erregional guztietakoak 
(Gaztela eta Leongoa izan ezik) eta Cinemateca 
Portuguesako ordezkaria. 

Asmoa izan zen etxeko artxiboen eta zaleen ar-
txiboen garrantzia goraipatzea, tokian tokiko 
oroimen etnografikoaren altxorrak diren aldetik, 
zinemaren industriatik kanpo eginik luzaroan it-
zalpean egon ondoren. 
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Filmotekek buru-belarri aritu ziren, programan 22 
komunikazio izan baitziren; honako bloke hauek 
egon ziren:  

1. Inaugurazio-hitzaldia, Carolina Cappa-rena.
2. Etxeko zinema eta amateurra.
3. 1. lan-saioa: Programazioa.
4. 2. lan-saioa: Europako, hezkuntzako eta lanki-

detzako proiektuak.
5. Zinematekak pandemia-garaian.
6. Ponentzia teknikoak.
7. Zaharberritzeak, erakusketak eta erosketak.
8. Ondorioak.

Aipagarria da Artxibo Filmografikoak Liburute-
gien Sarearekin lankidetzan egiten duen eten-
gabeko kanpainari buruzko komunikazioa: he-
rritarrek dohaintzan ematen dituzten material 
fílmiko, optiko eta magnetikoak biltzen dira eta 
56 udalerritako 62 liburutegietan gordetzen dira.

WEBGUNEA

V. Topaketaren kanpainarekin eta antolaketarekin 
batera webgunea berrantolatu zen, Artxibo Filmo-
grafikoaren berri hedatu nahian.

5.6 ONDARE FILMOGRAFIKOA
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2021ean 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.

LEGE-GORDAILUA 
2021EKO JARDUERA

1.945 
eskaera jaso dira

91
editore berri 
erregistratu dira
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Nafarroako Liburutegi Publikoen Sistemak 
690.708 dokumentu mailegatu zituen 2021ean; 
horietarik 569.798 Liburutegien Sarekoak izan 
ziren eta 88.122 Nafarroako Liburutegikoak (sis-
temaren buru den liburutegia). Sailkapen horreta-
tik kanpo daude eBiblio, eFilm, InfoMagazine eta 
Binadi plataformen bidez mailegatutako 32.788 
dokumentu digitalak. 

Nafarroako liburutegi publikoek 1,04 dokumentu 
mailegatu zituzten biztanleko, batez beste. Tasa 
hori 2020koa (0,83) baino altuagoa da, baina 
azken urteetan beheitiko joera egon dela adie-
razten du: 2019an biztanleko 1,21 liburukoa izan 
zen mailegu-tasa eta 2018an 1,29 liburukoa. Mai-
leguak euskarriaren arabera aztertzen baditu-
gu, 565.943 (% 82) liburuak eta aldizkariak dira; 
91.113 (% 13) ikus-entzunezkoak, eta 33.100 (% 5) 
dokumentu elektronikoak eta lineako liburuak, al-
dizkariak eta filmak.

Orokorrean, 2021ean, pandemiaren aldirik latze-
nean, baino mailegu gehiago egin dira (2020an 
553.570 izan ziren). Gorakada hori gertatu arren, 
oraindik maileguak urrun dabiltza pandemia au-
rreko kopuruetatik; izan ere, 2019an 793.704 
dokumentu mailegatu ziren.

DOKUMENTUEN MAILEGUA
(%, euskarri motaren arabera)

13% ikus-entzunezkoak

5% dokumentu elektroni-
koak eta lineako liburuak

82% liburuak eta aldizkariak 
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2021. urtean Nafarroako liburutegi publikoetara 
1.300.000 bisitari joan ziren guztira. 

Kopuru hori, nahiz eta 2020koa (1.111.433) baino 
handiagoa izan, 2019koa (2.264.468) baino as-
koz txikiagoa da. Nolanahi ere, positiboa da, eta 
erakusten du liburutegiak herritarrek erabiltzen 
dituzten instituzio finkatuak direla eta erabiltzai-
leek oinarrizko eta funtsezko zerbitzutzat jotzen 
dituztela.

Liburutegiko txartela duten erabiltzaileei dago-
kienez, Nafarroako liburutegi publikoen sareak 
307.717 erabiltzaile erregistratu ditu; hau da, bi-
ztanleen % 40k baino gehiagok du liburutegiko 
txartela. 

Horrek esan nahi du aurreko urtearen aldean zi-
fra handitu egin dela, 2021ean 9.926 txartel berri 
egin baitziren.

TXARTELA DUTEN ERABILTZAILEEN 2019-2021 ALDIKO BILAKAERA

12.378

289.651

307.717

2019 2020 2021

7.340

299.832

9.926

Erabiltzaile berriak
Erabiltzaileak, guztira
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TXARTELA DUTEN ERABILTZAILEEN PROFILA 2021EAN
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2021ean, txartela duten erabiltzaileen profilari 
dagokionez, gehienak helduak dira (% 80,7), eta 
% 19,3, berriz, haurrak.

Halaber, generoari dagokionez, % 55,7 emaku-
meak dira eta % 44,3 gizonak.

Interneterako sarbidea duten ordenagailuen era-
bilera dela-eta, 2021ean 62.522 saio egin ziren 
Nafarroako liburutegi publikoetako horrelako eki-
po informatikoetan.
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Aurrean azaldu diren kopuruek (erabiltzaileak, 
bisitariak eta maileguak) erakusten dute 2021ean 
gorakada itzela egin dela aurreko urtearekin 
(2020) alderatuta, baina, hala ere, argi eduki be-
har dugu 2020an Covid-aren pandemiak gorena 
jo zuela eta horren eraginez kopuruak 2018-2019 
aldikoak (pandemia aurreko urteak) baino askoz 
txikiagoak izan zirela. 

Beraz, esan bezala, 2021ean gorakada gertatu 
da, baina oraindik bide luzea egin behar da pan-
demia aurreko kopuruetara iristeko.

En 2021ean, nahiz eta COVIDaren egoerak hobe-
ra egin, liburutegiek eta zerbitzuek itxira segitu 
zuten, eta antzeman zen herritarrak uzkur zirela 
berriz ere liburutegiak lehen bezala erabiltzera. 

Hala ere, uste dugu kopuruak oso positiboak di-
rela eta bidea zabaltzen dutela baikor izateko eta 
pentsatzeko luze gabe garairik onenetako maile-
tara itzuliko garela.

2019-2021 URTEEN KONPARATIBOA

Maileguak Funtsak Ordenagailuen 
erabilera 

Bisitariak Jarduerak 

Funtsak 2.218.668 2.263.766 2.286.050

Maileguak 793.704 553.570 690.708

Ordenagailuen erabilera 211.025 77.410 62.522

Bisitariak 2.264.468 1.111.433 1.300.000

Jarduerak 3.062 1.654 2.700

2019 2020 2021
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Nafarroako Gobernuaren Atariaren bitartez Li-
burutegi Zerbitzuak hona kanal hauek erabiltzen 
ditu komunikazioetarako:

1.  navarra.es ataria.  (Eraikitzen)
2021ean homea amaitu da eta ABARKAra jot-
zen duen bilaketa-eremua erantsi da. Atariaren 
behin betiko egitura finkatu da; honako atal 
hauekin osatuko da: iragarkiak (2022), liburu-
tegien direktorioa (2022) eta jarduerak (2023).  

2. Culturanavarra.es
Berrikusten, eguneratzen eta birmoldatzen ari 
gara. Diseinu berria ezarri da (2022rako prest 
egonen da); honako hauek erantsi dira: irakur-
keta kluben datu-basea eta 2030 Agendarena. 
Gainera, “programak” atala askoz osoagoa eta 

eguneratuagoa izanen da. Pieza bat gehitu da 
irakurketa klubetarako.

3. Liburutegi publikoen web orriak
Liburutegiek Magnolia eduki kudeatzaileaz 
egindako web orriak gehitu dira.

4. Sare sozialak
- 2021ean berriz ere abian jarri da newsletterra 

Kultura eta Kirol Departamentuak emandako 
hedapen-tresnaren bidez. 21 newsletter sortu 
dira liburutegi publikoen zerbitzuen eta jar-
dueren berri zabaltzeko. 

- 2021ean 2022ko estrategia prestatu da:  
Instagram plataforman hastea;  alde batera 
utzi dira Facebook, Twitter eta TikTok sareak.

- Youtube: asko erabiltzen da eta eduki-sort-
zaileak gara bertan. 2021eko kopuruak oso 
adierazgarriak dira: 810 harpidedun, 39.400 
bistaratze eta 9.800 ordu edukiak ikusten.

http://www.culturanavarra.es/es/catalogo-clubes-de-lectura/
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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.

Bertzeak bertze, liburutegien ohiko jarduerak: 
interesguneak, ipuin kontalariak, eskola bisitak; 
irakurketa klub finkatuak, gero eta gehiago, inklu-
siboagoak eta askotarikoagoak baitira; lantegiak, 
ikastaroak, hitzaldiak, lehiaketak, egileekiko to-
paketak, musika eta dantza kontzertua edo errezi-
taldiak... Azken jarduera horiek normalean ez dira 
lotzen liburutegiarekin, ikasteko edo isilik egon 
beharreko lekutzat hartzen baitira, baina guztiz 
bat datoz liburutegiak kultura esperientzien elkar-
gune eta trukagune izatearekin.

2021ean liburutegietako langileek, bakarrik edo 
beste profesional batzuen laguntzarekin, guztira 
2.700 jarduera sustatu, antolatu eta zuzendu di-
tuzte.

HONA HEMEN JARDUERA AIPAGARRIENAK

Irakurketa klubak: 750
Hitzaldiak: 285
Ipuin-kontalariak: 327
Ikastaroak eta lantegiak: 271
Erakusketak: 531
Bisita gidatuak: 181
Beste batzuk: 355
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GURE OROIMENAREN FOTOGRAMAK

Gure oroimenaren fotogramak ekimena, Nafa-
rroako Filmotekaren Artxiboarekin lankidetzan 
egina, Foru Komunitateko ondare filmografikoa 
biltzeko eta artatzeko proiektu iraunkorra da. Ho-
nen bitartez herritarrei, udalei, taldeei, elkarteei, 
klubei, enpresei eta abarrei gonbit egiten zaie 
beren ikus-entzunezko materialak uztera proie-
ktuarekin bat egin duten Liburutegien Sareko 62 
liburutegietako batean: Allo, Altsasu, Andosilla, 
Antsoain, Añorbe, Agoitz, Arguedas, Artaxoa, 
Azagra, Barañain, Baztan, Beriain, Berriozar, Bu-
ñuel, Burlada, Cabanillas, Caparroso, Zarrakaz-
telu, Cascante, Kaseda, Castejón, Cintruénigo, 
Corella, Lizarra, Etxarri Aranatz, Faltzes, Fitero, 
Fontellas, Funes, Fustiñana, Irurtzun, Larraga, 
Leitza, Lerin, Lesaka, Martzilla, Melida, Mendabia, 
Mendigorria, Milagro, Miranda Arga, Monteagu-
do, Noain, Olatz, Iruña-Civican, Iruña-Etxabakoitz, 
Iruña-Mendillorri, Iruña-Sanduzelai, Iruña-San 
Pedro, Iruña-Txantrea, Iruña-Yamaguchi, Gares, 
Ribaforada, Erronkari, San Adrian, Sarriguren, Ta-
falla, Tutera, Aranguren, Valtierra, Viana, Alesbes.

1. PROIEKTU ESTRATEGIKOAK

LIBURUTEGIAK ETA BERDINTASUNA

Berdintasuna da zeharkako ardatza liburutegietan 
egiten diren jarduera askotan, eta hainbat jardue-
ra berezi, erakusketa, gida eta interesgunetan is-
latzen da, batez ere martxoaren 8ko eta azaroaren 
25eko ospakizunetan.

Adibidez: 

- Fiteroko liburutegia:
. Interesgunea: emakumearen egoera historian 

zehar eta gaur egun.
. Kamishibai ekitaldia liburutegiko boluntarioe-

kin genero-berdintasunaren inguruko ipuinei 
buruz. 

- Mendabiako liburutegia: 
· “Mujeres artistas en Mendavia”: Pintu-

ra-erakusketa martxoaren 1etik 17ra arte. 
“Reflexiones sobre la vida y obra de Virginia 
Woolf”: Natalia Alzateren hitzaldia (Proiek-
tu-teknikaria. Equala Iniciativas en consulto-
ría)- martxoaren 5a 

·  Virginia Woolf-i buruzko interesgunea
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- Berriozarko liburutegia:
· 8M: emakume artisten erakusketa: “Artis-

tas, mujeres. Mujeres creadoras - Artistak, 
emakumeak. Emakume sortzaileak”: (Do-
rothea Lange, Zaha Hadid, Ende, Yayoi Ku-
sama, Fanny Mendelshon eta Martha Gra-
ham).

-  Iruña-Yamaguchiko liburutegia:
·  Guía de Cómic LGTBI Komiki Gidaren berrargi-

talpena.

1. PROIEKTU ESTRATEGIKOAK

- Emakume Idazleen VI. Eguna (urriaren 18a). 
Bideoa
Liburutegiekin batera, Nafarroa osoko emaku-
meei gonbit egin zitzaien lankidetzako bideoa 
grabatzeko Marifé Santiagok hautatutako 
emakume idazleen olerkiak eta testuak irakurt-
zen, Bizitzaren aroak irakurtzea gaia ardatz 
hartuta. Azkenean, bideoan Nafarroako hain-
bat tokitako (Monteagudo, Altsasu) denetari-
ko adinetako hogeita hamar emakumek hartu 
zuten parte. Honako emakume hauen testuak 
irakurri ziren, besteak beste: Gabriela Mistral, 
Ida Vitale, Miren Agur Meabe, María Moliner, 
Sor Juana de la Cruz, Rosa Montero, María 
Zambrano eta Teresa de Jesús.

https://www.youtube.com/watch?v=ysbZM85kQ7c 

LIBURUTEGIAK ETA GAZTEAK

Noir liburutegiak. Pamplona Negra jaialdiaren 
barnean gazteentzako jarduerak antolatu ziren. 
Batetik “El ahorcado. Misterio en 360º” jokoa eta 
bestetik “Cluedo en vivo”, biak ere 12 urtetik go-
rakoentzat. 

Herritarrekiko Harremanetako Departamentuko 
Bakearen, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen 
Zuzendaritza Nagusiarekin lankidetzan “Sca-
pe-room, gizarte bazterkeria” tailerra antolatu 
zen 12 - 16 urte bitarteko gazteentzat; helburua 
zen gazteek ikastea zer den gizarte bazterkeria eta 
zer eremutan gertatzen den. 
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2. URTEURRENAK  

“TERRITORIO LIBRO, TERRITORIO LIBRE/LI-
BURU EREMUA, EREMU LIBREA” – Erakusketa 
ibiltaria herriz herri

Nafarroako Liburutegiaren 150. urteurrenaren eta 
Liburutegien Sarearen 70. urteurrenaren harira, 
eta Nafarroako Liburutegian martxoaren 3ra arte 
egon ondoren, “Territorio libro - Territorio libre/ 
Liburu eremua – Eremu librea” erakusketak li-
burutegiz liburutegiko ibilbideari ekin zion. 

Abiagunea Altsasuko liburutegia izan zen. Hau 
eta Miranda Argakoa izan ziren sarean sartu ziren 
lehen biak, 1950. urtean. Erakusketa Iortia aretoan 
egon zen martxoaren 5etik apirilaren 23ra arte. 
Handik San Adrianera joan zen (2021ean liburu-
tegiaren 50. urteurrena zen), eta bertan egon zen 
maiatzaren 3tik ekainaren 25era arte. Abuztua-
ren 5etik irailaren 21era arte Iruñeko Txantreako 
liburutegian egon zen (honek ere 50. urteurrena 
ospatzen zuen). Ondoren erakusketa Murchan-
tera iritsi zen (irailaren 24tik urriaren 28ra arte), 
eta azkenean Lesakan amaitu zuen ibilbidea (aza-
roaren 3tik abenduaren 2ra arte).

Erakusketak hiru atal zituen. Haien bidez liburu-
tegien bilakaera azaltzen zen: hasieran funtsezko 
egitekoa zuten (liburuak gordetzea eta zaintzea), 
ondoren pertsonekin konektatzeko gune bihurtu 

ziren, eta gaur egun, azkenik, komunitatean erro-
tutako parte hartzeko gune irekiak dira.

Ibilbideko geldialdi bakoitzean herriko liburute-
giari buruzko panela jarri zen. Gainera, txikientzat 
berariaz prestatutako erakusketa paraleloa jart-
zen zen, ezuste-kutxa moduko egitura txikiagoe-
kin: Ra (Ton eta Tona) anai-arrebek liburutegiei 

buruzko istorioak kontatzen zizkieten haurrei, eta 
erakusketako jarduera guztietan parte hartzera 
animatzen zituzten. Horrez gainera Editargi Na-
farroako Editore Independenteen Elkartearekin 
batera landutako “Voy a hacer un libro/Liburu bat 
eginen dut” tailerra ere eskaintzen zitzaien.
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2. URTEURRENAK   

LIBURUTEGIEN URTEURRENAK 

Baztango liburutegiaren 50. urteurrena izan zen 
2021ean. Horren harira zenbait ekitaldi antolatu 
zituzten. Batetik, Irrimarrak oroitzapenezko hor-
ma-irudia egin zuen. Bestetik, “Liburu libreak / li-
bros libres” erakusketa egon zen maiatzaren 14tik 
ekainaren 4ra arte. Eskolaumeek liburutegia bisita-
tu zuten, eta maiatzaren 24an “Liburu bat egingo 
dut” tailerra egin zen. Gainera, erakunde-ekitaldia 
egin zen urteurrena ospatzeko.

      

San Adriango liburutegiak ere 50 urte egin zituen 
2021eko apirilean, eta programazio berezi eta oso 
zabalarekin ospatu nahi izan zuen: Territorio li-
bro, Territorio libre/Liburu eremua, Eremu librea” 
erakusketa eta “Liburu bat egingo dut” tailerra an-
tolatu zirren Nafarroako Liburutegiaren 150. urteu-
rreneko eta Nafarroako Liburutegi Publikoen Sa-
rearen 70. urteurreneko ekitaldien barruan, berriz 
argitaratu zen Instantes de una villa, San Adrián 
liburua, topaketak egin ziren Susana Rodríguez 
Lezaun, Estela Fernández, Luis Zueco eta Concha 
Pasamar-ekin, zine-forum saioak egin ziren, eta 
ipuin-kontaketako saioa Birjiñe Albirarekin.

3. DÍA DEL LIBRO – LIBURUAREN EGUNA

Urtero bezala, apirilaren 23an Liburutegien Sa-
reak bat egin zuen Liburuaren Eguneko ospaki-
zunekin, eta 50 jarduera baino gehiago antolatu 
zituen gazteentzat eta haurrentzat:  ipuin-konta-
lariak, irakurketak, liburu-aurkezpenak, tailerrak, 
bisitak, topaketak, hitzaldiak, solasaldiak, le-
hiaketak, erakusketak eta emanaldiak.

Egunaren kartela ez ezik, Liburutegi Zerbitzuak 
txartel berezi batzuk egin zituen Nafarroako Li-
burutegiaren 150. urteurrena eta Liburutegien Sa-
rearen 70. urteurrena ospatzeko abian paratutako 
“Territorio Libro, Territorio Libre / Liburu eremua, 
Eremu librea” kanpainaren ildotik.
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4. BESTE ERAKUNDE ETA ENTITATE BATZUEKIN LANKIDETZAN PRESTATUTAKO JARDUERAK 

“ARROPA GARBIA” KANPAINA SETEM GKEA-
REKIN 

Aurreko bi urteetan bezala Liburutegi Zerbit-
zuak lankidetza-hitzarmena sinatu zuen SETEM 
GKEarekin “Arropa garbia” kanpaina eramateko 
Nafarroako liburutegietara. Liburutegi batzuetan 
“¿Consumimos violencia?: por un Consumo Res-
ponsable de ropa y zapatos IV. Estética, moda y 
publicidad” erakusketa paratu zen, eta harekin 
batera kamishibai saioa eta haurrentzako tailerra 
egin ziren, eta Fabricando mujeres bideo foruma 
egin zen; beste batzuetan “Larruaren sektorea 
Bangladeshen” erakusketa egon zen, eta harekin 
ere kamishibai saioa eta haurrendako tailerra egi-
ten ziren.

“Indarkeriarik kontsumitzen al dugu?”
- Iruña-San Frantzisko (martxoa, 1-6)
- San Adrian (martxoa, 8-19)
- Cintruenigo (martxoaren 22a-apirilaren 5a)
- Cascante (apirila, 6-16)
- Iruña-Sanduzelai (apirila, 19-30)
- Mendabia (maiatza, 3-14)
- Ribaforada (maiatza, 17-28)
- Fustiñana (maiatzaren 31-ekainaren 11)
- Nafarroako Liburutegia (ekaina, 14-25)
- Cabanillas (iraila, 20-30)
- Lerin (urria, 4-15)
- Tafalla (urria, 18-29)

- Corella (azaroa, 1-12)
- Doneztebe (azaroa, 15-26)
- Berriozar (abendua, 1-17)

“Larruaren sektorea Bangladeshen”
- Lizarra
- Cadreita (apirila, 19-30)
- Noain (iraila, 20-30)
- Urdiain (urria, 4-15)

TALLER “VOY A HACER UN LIBRO. LIBURU BAT 
EGINGO DUT”

En colaboración con la Asociación de Editores In-
dependientes de Navarra EDITARGI, el Servicio de 
Bibliotecas puso en marcha esta iniciativa, por la 
que diferentes bibliotecas de la Red ofrecieron, 
entre abril y octubre, tanto en castellano como en 
euskera, el taller ‘Voy a hacer un libro. Liburu bat 
egingo dut’. 

Liburutegi Zerbitzuak EDITARGI Nafarroako Edi-
tore Independenteen Elkartearekin lankidetzan 
jarri zuen abian ekimen hau: Liburutegien Sareko 
zenbait liburutegitan ‘Voy a hacer un libro. Liburu 
bat egingo dut’ tailerra eskaini zen apiriletik urri-
ra bitartean, gaztelaniaz eta euskaraz. Tailerra 8 
- 12 urte bitarteko gazteentzat zen batik bat, eta 
beraren helburua zen gazteak liburuaren mundu-
ra hurbiltzea ongi pasatuz, liburuak egiten ikasiz 
hain zuzen ere: azaleztatu, azaleko irudiak, tes-
tuak. Euskaraz 13 tailer egin ziren (Berriozar, Auriz-
berri, Doneztebe, Altsasu, Lizarra, Baztan, Etxarri 
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Aranatz, Tafalla, Iruña-Txantrea, Leitza, Bera, Ur-
diain eta Burlata) eta gaztelaniaz 37 (Nafarroako 
Liburutegia, Zarrakaztelu, Iruña-San Frantzisko, 
Larraga, Cabanillas, Berriozar, Altsasu, Barañain, 
Lizarra, Caparroso, Faltzes, Zizur Nagusia, Cin-
truénigo, Allo, Ribaforada, San Adrian, Iruña-San 
Pedro, Corella, Tafalla, Erriberri, Mendabia, Ar-
guedas, Iruña-Txantrea, Mendigorria, Olatz, Meli-
da, Fontellas, Iruña-Arrosadia, Tutera, Azagra, Ar-
taxoa, Noain, Burlata, Iruña-Sanduzelai, Martzilla, 
Valtierra eta Iruña-Etxabakoitz). Osasun-egoera-
ren ondorioz bertan behera utzi behar izan ziren 
programatuta zeuden beste batzuk.

NOIR LIBURUTEGIAK 2021 (IRUÑA ETA  
IRUÑERRIA)

Aurreko urtean bezala 2021ean Iruñeko eta Iru-
ñerriko liburutegiek bat egin zuten Pamplona 
Negra jaialdiarekin, herrialde gonbidatuak Erre-
suma Batua zela (“God save the noir”). Pandemia 
zela-eta maiatzean egin zen. Zortzi liburutegik 
hartu zuten parte: Iruñean, Nafarroako Liburute-
giak, Civicanek, San Frantziskok, San Pedrok eta 
Txantreak, eta Iruñerrian, Berriozar, Burlata eta 
Noaingoek.

Berriz ere topaketak izan ziren nobela beltza idaz-
ten duten nafarrekin:
- Susana Rodríguez, maiatzaren 31, San Pedroko 

liburutegia; ekainaren 3a, Iruña-Civican liburu-
tegia; ekainaren 4a, Noaingo liburutegia.

- Jon Arretxe, ekainaren 2a, Berriozarko liburute-
gia; ekainaren 4a, Iruña-Txantreako liburutegia. 

- Aitor Iragi, euskaraz, ekainaren 2a, Nafarroako 
Liburutegia.

- Maite Sota, ekainaren 3a, Burlatako liburutegia.

Osagarri modura literatura-sorkuntzako taile-
rrak egin ziren Carlos Bassas-ekin: maiatzaren 
31, Iruña-San Frantziskoko liburutegia; ekaina-
ren 1a, Noaingo liburutegia; ekainaren 3a, Iru-
ña-Txantreako liburutegia.
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Gainera, gazteenei jarduera ludikoagoak es-
kaini nahian, “El ahorcado. Misterio en 360º” 
jokoa antolatu zen, 12 urtetik gorakoentzako eta 
helduentzako errealitate birtualeko esperient-
zia. Maiatzaren 31n Iruña-San Pedron egon zen, 
ekainaren 1ean Berriozarren, ekainaren 2an Iru-
ña-San Frantziskon, ekainaren 3an Iruña-Civi-
canen eta ekainaren 4an Iruña-Txantrean.
 
Beste alde batetik, ekainaren 4an Civican li-
burutegian mahai-joko ezagun batean oinarri-
tutako “Cluedo en vivo” jokoa antolatu zen 12 
urtetik gorakoentzat.

NAFARROAKO I. LIBURU AZOKA

Maiatzaren 28tik ekainaren 6ra bitartean Aso-
ciación de Librerías Diego de Haro elkarteak an-
tolatutako Nafarroako I. Liburu Azoka egin zen 
Iruñeko Gazteluko plazan. Liburutegi Zerbitzuak 
zenbait jarduera antolatu zituen horren harira. 
Batetik, Nafarroako Gobernuaren standean sal-
gai paratu zen Liburutegi publikoak lehen pla-
noan liburua; gainera, literatura fantastikoaren 
gida eta berrargitaratutako LGTBI Komikien gida 
erakutsi ziren.

Lehenengoz Azoka Iruñean ez ezik Nafarroako 
Foru Komunitateko beste herri batzuetan ere 
izan zen, jarduerak egin baitziren hiru liburute-
gi publikotan: Tuterakoan, Elizondokoan eta Li-
zarrakoan. Tuterako liburutegian ekainaren 2an 
liburu-aurkezpenak eta liburu-sinatzeak izan 
ziren: Carlos Bassas, Cielos de Plomo; Carlos 
Ollo, Mortaja de Barro. Elizondoko liburutegian 
ekainaren 3ean Baginen liburua aurkeztu zuten 
Cira Crespok eta Elena Ziordiak, eta aleak sina-
tu zituzten. Azkenik, Lizarran Fernando Chivitek 
Cada cuervo en su noche aurkeztu zuen eta Rocío 
Wittib-ek 35 veces vamos a hablar de la misma 
mierda liburua.

BAKE ETA BIZIKIDETZAREN ALDEKO LIBURU-
TEGIAK 

Nafarroako Gobernuak “Bake eta bizikidetzaren 
aldeko liburutegiak” programaren bidez (Kultura 
eta Kirol Departamentuko Liburutegi Zerbitzuak 
eta Herritarrekiko Harremanetako Departamen-
tuko Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Zer-
bitzuak antolatzen dute lankidetzan) 5 - 16 urte 
bitarteko haur eta nerabeentzako lau tailer para-
tu zituen Nafarroako liburutegi publikoen esku, 
euskaraz zein gaztelaniaz. 31 liburutegik hartu 
zuten parte,eta 73 saio egin ziren uztailean eta 

abuztuan. Helburu nagusia zen giza eskubideak 
lantzea artearen, bizipenen eta hausnarketa-
ren bidez.  Proposamena bat dator 2030 Agen-
dako garapen jasangarrirako 1., 2., 3., 4., 10. eta 
16. helburuekin (Pobrezia desagertzea, Gosea 
ezabatzea, Osasuna eta ongizatea, Kalitatezko 
hezkuntza, Desberdintasunak murriztea, Bakea, 
justizia eta erakunde sendoak, hurrenez hurren).

- “Eskuak zabalik, hau eskubide bat da!”, Inma 
Gurrea, Izaskun Mujika eta Marisa Serrano-
rekin, 5 - 8 urte bitarteko haurrentzat. Saioan 
bi atal zeuden: lehenbizi ahozko narrazioa eta 
ondoren sormena lantzeko arte-jarduera prak-
tikoa. 

 Ahozko narrazioaren ondoren “Eskubideen 
basoa” jarduera egiten zen: era askotako esku 
irekiz osatutako basoa, gogorarazteko para es-
kubideak denon artean egiten ditugula eta de-
nok dauzkagula. 22 liburutegitan gaztelaniaz 
egin zen: Zarrakaztelu, Erriberri, Ribaforada, 
Cabanillas, Milagro, Eguesibar, Fitero, Tafalla, 
Mendabia, Allo, Cortes, Caparroso, Melida, Cin-
truénigo, Iruña-Etxabakoitz, Tutera, Nafarroako 
Liburutegia, Lerin, Viana, Artaxoa, Iruña-San 
Frantzisko eta Noain; 10 liburutegitan euskaraz 
egin zen: Leitza, Tafalla, Iruña-Txantrea, Irurt-
zun, Nafarroako Liburutegia, Urdiain, Baztan, 
Iruña-San Frantzisko, Lekunberri eta Lizarra.

5.10 JARDUERAK LIBURUTEGIETAN
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4. BESTE ERAKUNDE ETA ENTITATE BATZUEKIN LANKIDETZAN PRESTATUTAKO 

- “Eskolara bideak”, izen bereko erakusketan 
oinarrituta, Areté Activak suspertuta. Tailer 
honetan 8 - 12 urte bitarteko gazteei aukera 
ematen zitzaien munduan zehar baliagarri da-
goen hezkuntzaren inguruko esperientziak eta 
bizipenak ezagutzeko eta berenak azaltzeko, 
pandemia aldia modu berezian aipatuz. Ho-
rretarako ikus-entzunezkoez baliatzen ziren, 
eta gazteei gonbit egiten zitzaien eskolarako 
bide desberdinak irudikatzeko eta ezagutzeko, 
eta beren iritziak hitzez eta artearen bitartez 
adierazteko. Gaztelaniaz egin zen Zarrakazte-
lu, Erriberri, Cabanillas, Mendabia, Cintruénigo 
eta Tuterako liburutegietan, eta euskaraz Au-
rizberri, Iruña-Arrosadi, Lekunberri, Iruña-Txan-
trea eta Baztango liburutegietan.

- “Eskubidea dugu…” tailerra Bakeola EDE Fun-
dazioak dinamizatu zuen. Bertan, proben eta 
pisten bidez Giza Eskubideen Adierazpen Uni-
bertsala ezagutzea proposatzen zen. Gaztela-
niaz egin zen Erriberri, Allo, Ribaforada, Cortes, 
Mendabia, Melida, Iruña-Etxabakoitz, Cascan-
te, Artaxoa, Barañain, Lizarra, Nafarroako Li-
burutegia, Tutera, Fitero eta Iruña-San Frant-
ziskon, eta euskaraz Nafarroako Liburutegian 
eta Iruña-San Frantziskon.

- Pobreziaren eta Gizarte Bazterkeriaren Aur-
kako Nafarroako Sareak dinamizatutako “Sca-
pe-room, bazterketa soziala” tailerra 12 - 16 
urte bitarteko nerabeendako antolatu zen. Ber-
tan parte hartzen zutenek gizarte-bazterkeria 
zer den eta zer eremu hartzen dituen ikas ze-
zaketen 9 mini-jokoren bidez. Gaztelaniaz egin 
zen Erriberri, Cabanillas, Caparroso, Cintrué-
nigo, Ribaforada, Tutera, Artaxoa, Cascante, 
Iruña-Txantrea, Iruña-Arrosadi eta Milagroko 
liburutegietan, eta euskaraz Aurizberri, Lekun-
berri eta Baztango liburutegietan.

“#LABMECRAZY! SCIENCE FILM FESTIVAL” 
JAIALDIAREN BIRA 

Nafarroako Unibertsitatearen Zientzien Museoak 
eta Nafarroako Gobernuko Unibertsitateko, Be-
rrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko Departa-
mentuak prestatutako ekimen hau Nafarroako 
6 liburutegitan izan zen 2021ean Nafarroako 
Liburutegi Publikoen Sarearekin lankidetzan: 
Viana (maiatzaren 19a), Lizarra (ekainaren 14a), 
Faltzes (irailaren 21a), Mendabia (urriaren 5a), 
Tafalla (azaroaren 2a) eta Ribaforada (abendua-
ren 14a). Liburutegi horietan zientzia zabaltzeko 
dokumental batzuk eman ziren, hainbat gairi 

buruzkoak: lankidetzako zientzia, ekologia, giza-
kia eta natura, emakumea eta zientzia, eta edizio 
genetikoa.

5.10 JARDUERAK LIBURUTEGIETAN
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“BIBLIOTECAS PEREGRINAS/BIDEKO LIBURU-
TEGIAK

Año Xacobeo 2021-2022 dela-eta, Nafarroako 
hamahiru liburutegik “Bibliotecas peregrinas/
Bideko Liburutegiak” proiektuan parte hartu 
zuten irakurtzeko zaletasuna pizteko bi propo-
samenekin. Bata zen “Camino de Santiago por 
Navarra/Donejakue Bidea Nafarroan” kamishi-
bai ekitaldia Asociación de Amigos del Kamishi-
bai elkartearekin lankidetzan; gainera, Bidearen 
irudiak dituen imana egiteko tailerra ere egin 
zen.

Gaztelaniaz zein euskaraz egiteko aukera eman 
zen, eta honako liburutegi hauetan ezin zen: 
Tutera (urriaren 19a, gaztelaniaz); Sanduzelai 
(urriaren 20a, gaztelaniaz); Ribaforada (urria-
ren 21a, gaztelaniaz); Yamaguchi (urriaren 28a, 
euskaraz); Uharte (azaroaren 2a, gaztelaniaz); 
San Pedro (azaroaren 3a, gaztelaniaz; aza-

roaren 10a, euskaraz); Baztan (azaroaren 10a, 
euskaraz); Attarrabia (azaroaren 16a, gaztela-
niaz; azaroaren 18a, euskaraz); Nafarroako Li-
burutegia (azaroaren 24a, gaztelaniaz).
Bestea “Por el camino amarillo” ipuin-saioa 
zen; ekitaldi hartan L. Frank Baum idazle esta-
tubatuarraren “Ozeko aztia” ipuina eta Done-
jakue Bidea eta bertako gezi horiak nahasten zi-
ren. Lehenbiziko saioa Iruña-Etxabakoitzen izan 
zen urriaren 8an, hurrengoa Burlatan egin zen 
azaroaren 9an, hurrengoa Lizarran azaroaren 
10ean, eta azkena Vianan azaroaren 16an.

Bi jarduerei buruzko informazio praktiko guztia 
(parte hartu zuten liburutegiak, datak eta ordu-
tegiak) web orri honetan ikusten ahal da:

4. BESTE ERAKUNDE ETA ENTITATE BATZUEKIN LANKIDETZAN PRESTATUTAKO 

https://www.xacobeonavarra.es/eu/gertaki-
zun-agenda/busqueda

“GAZA AMAL” ERAKUSKETA

UNRWA erakundearen batzorde autonomikoare-
kin lankidetzan, Iruñeko hiru liburutegitan “Gaza 
Amal. Historietas de mujeres valientes en la fran-
ja de Gaza” erakusketa izan zen; horrez gainera 
azalpenak emateko solasaldia egin zen, eta komi-
kia banatu zen bertaratu zirenen artean. Erakus-
keta Arrosadi, Sanduzelai eta San Frantziskoko 
liburutegietan izan zen.

5.10 JARDUERAK LIBURUTEGIETAN
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“KIDEAK” PROGRAMA 

2021ean Nafarroako Gobernuak onetsi zuen abian 
jartzea bakarrik dauden migratzaileen arreta inte-
gralerako Kideak programa esperimentala. 

Migrazio Politiketako eta Justiziako Departamen-
tuak kudeatzen du. Proiektuaren adjudikazioa Za-
balduzek hartu du. Horrekin solasean aritu ondo-
ren sei liburutegitan “Mentoria sozialeko tailerra” 
egin zen mentoriaren berri zabaltzeko: boluntario 
batek banakako laguntza ematea beste pertsona 
guztien aukera berak ez dauzkan pertsona bati 
(gaztea, migratzailea, bakarrik dagoena). 

Iruña-Arrosadiko liburutegian urriaren 22an egin 
zen, Berriozarkoan urriaren 28an, Iruña-Yamagu-
chikoan azaroaren 10ean, Tuterakoan azaroaren 
12an, Iruña-Txantreakoan azaroaren 18an, eta Na-
farroako Liburutegian abenduaren 15ean.

4. BESTE ERAKUNDE ETA ENTITATE BATZUEKIN LANKIDETZAN PRESTATUTAKO 5. LIBURUTEGI PUBLIKOEN AINTZATESPENA 

Artaxoa, Mendabia, San Adrian eta Vianako li-
burutegiek aintzatespena jaso zuten Campaña de 
Animación a la Lectura María Moliner kanpaina-
ren barnean, eta Melidako liburutegiak saria jaso 
zuen Liburutegi Publikoen X. Biltzar Nazionalean.

Argibide gehiago

5.10 JARDUERAK LIBURUTEGIETAN

https://www.navarra.es/es/-/cinco-bibliotecas-navarras-premiadas-por-el-ministerio-de-cultura-y-deporte-por-sus-proyectos-de-animaci%C3%B3n-a-la-lectura-
https://www.navarra.es/eu/-/kultura-eta-kirol-ministerioak-nafarroako-bost-liburutegi-saritu-ditu-irakurzaletasuna-sustatzeko-proiektuengatik-


LIBURUTEGI 
ZERBITZUA

Nafarroako Liburutegiak egoitza Nafarroako Li-
burutegia eta Filmoteka eraikinera aldatu zue-
neko hamargarren urteurrena ospatu du. orduan 
Liburutegia identifikatzeko irudia sortu zen.

Kultura, irakurzaletasuna eta liburuak zabaltzeko 
egiten duen lanagatik eta horretan jartzen duen 
prestutasunagatik Liber 2021 saria eman dio Fe-
deración de Gremios de Editores de Españak.

5.11 NAFARROAKO LIBURUTEGIKO JARDUERAK   
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los Fernández Pérezek egin du, Txoko de Juan 
Carloseko sukaldari, aholkulari eta prestatzai-
leak.

- “Jakin ezazu lagunduko dizudala”. Urriaren 
4a. Ipuin-saioa txakurrak eta beraren begira-
leak lagunduta, Biak Bat elkartearen eskutik. 
“Mascotas, ¡Qué animalada! / Animaleko, ani-
maliak!” zikloaren barnean.

- Ipuin-irakurketa ozenki. Astero, gaztelaniaz, 
euskaraz eta ingelesez.

- Kamishibai narrazioa. Kamishibaiaren Lagu-
nen Elkarteko kideek egiten dituzte.

- Irakurketa klubak: “Zampacuentos”, “Los mil y 
un cuentos” eta “Cuentoscopio”.

- “Fantasiazko agertokiak”. Maiatzetik urrira 
arte; bisita gidatuak eskaintzen zitzaizkien ikas-
tetxeei, gaztelaniaz eta euskaraz. Gainera, bi 
joko proposatzen zitzaizkien gazteei, “Aurkitu 
untxi zuria” eta “Nire pertsonaia, nire liburua”, 
eta liburu-irakurgailu elektronikoa (“e-reader”) 
eta “Chrome book” ordenagailua zozketatzen 
ziren parte hartzaileen artean.

-  Urtean zehar haurrendako liburuak eta 
ikus-entzunezkoak jarri izan dira liburutegiko 
sarrerako erakustokian. Aldi batekoak izaten 
dira (hilabete inguru).

-  Haurrendako irakurketa-gidak atera dira, bai 
paperean, bai haurren aretoaren web orrian, bai 
Facebooken, bai ISSUUn, bai PINTERESTen.
·  “Cuentos navideños / Gabonetako ipuinak”.
·  “Los más prestados”.
·  “Fiesta de carnaval / Inauteri festa”.
·  “Ellas, referentes / Emakueak, aritzen”.
·  “En abril libros mil / Apirila, liburu mila”.
·  “Stop bullying”.
·  “Viajando por el mundo / Munduan zehar bi-

daiatuz”.
·  “Seres fantásticos / Izaki fantastikoak”.
·  “La vuelta al cole / Eskolara berriz”.
·  “Mascotas, ¡Qué animalada! / Animaleko, 

animaliak!”.
·  “Halloween”.

- Ospakizunak eta efemerideak: Lewis Carroll, 
Eric Carle, Federico García Lorca, Roald Dahl, 
Gloria Fuertes

- Nazioarteko egunak: Braille (urtarrilaren 4a), 
Poesia (martxoaren 21a), Haurrendako eta gaz-

teendako liburua (apirilaren 2a), Artea (apiri-
laren 15a), Ama Lurra (apirilaren 15a), Internet 
(maiatzaren 17a), Erleak (maiatzaren 20a), Bizi-
kleta edo Musika (ekainaren 17a), Aiton-amonak 
(uztailaren 26a), Elefantea (abuztuaren 12a), 
Desgaitasuna (abenduaren 3a).

- Liburu aurkezpenak: Apirilaren 7a. “Naju no 
quiere dormir solo”; egilea, Beatriz Bermúdez, 
eta irudigilea, Yanira Torres nafarra.

- Lantegiak:
 · Ekainaren 23a. “Laika. La oruga valiente” 

kamibashi saioa eta “Sor ezazu zure tximele-
ta-txotxongiloa” familia tailerra. Jarduera hau 
SETEMek liburutegian ekainaren 14tik 25era 
bitartean antolatutako “¿Consumimos violen-
cia?” erakusketaren barruan egin da.

 · Irailaren 1a. “Paper craft, Ilustración 3D”
 · Irailaren 2a. “Máscaras animales”
 · Abenduaren 27a eta 28a. “Caminos a la es-

cuela/Eskolara bideak” (Bakea eta bizikidetza, 
tailerrak)

 · Abenduaren 29a. “Papiroflexia”, Ana Liyu

- Bertako Produktuen Astea Urriaren 11, astele-
hena. “Ñam, ñam... hau oso ona dago” tailerra, 
Reyno Gourmetek antolatua. Tailerra Juan Car-
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- Inoiz idatzitako kontakizunik onena
· Otsailaren 3a. Karmele Jaio: Un árbol, una 

roca, una nube, Carson McCullers, 
· Martxoaren 3a. Carlos Mata: La gitanilla, Mi-

guel de Cervantes.

- “Fantasiazko agertokiak”. Erakusketa 
Ekimen honen helburua zen Nafarroako Liburu-
tegian dagoen literatura-genero funts ugariaz 
baliatzea. Erakusketa maiatzaren 20tik iraila-
ren 30era arte egon zen erakusketa-aretoan, 
eta 3.631 bisitari izan zituen.  

- “Ellas, referentes. Emakumeak, aritzen”
Zikloa otsailaren 15ean hasi zen eta mar-
txoaren 8an amaitu zen (Emakumearen Na-
zioarteko Eguna). Helburua zen genero-es-
tereotipoak ezabatzea lan-munduan eta 
neskato eta neska gazteei erakustea lan-pres-
takuntzan eta lanbidean ez dutela mugarik. 

Zikloan honako atal hauek zeuden:

Zinema:
· Otsailaren 15a. Oro blanco
· Otsailaren 22a. Chhaupadi
· Martxoaren 1a. Una cuestión de género

Hitzaldiak:
· “Liderazgo femenino en asociaciones”. Ale-

jandra Martínez (Gerente DYA Navarra).
· “Emakume mendizale eta bidaiaria: uste bai-

no gehiago gara”. Itziar Insausti (alpinista).
· “Mujeres en justicia: ¿somos realmente visi-

bles?” Mari Paz Benito (jueza). 

Mahai-ingurua: :
· Martxoaren 8a. “Trabajo y género. Nuevas mi-

radas”.

Teatro:
· Martxoaren 8a. “Ahora me toca a mí”. Iluna 

Teatro.
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Albistea:
Zinema:
· Excalibur (John Boorman, 1981), Thomas Ma-

lory-ren Le Morte d’Arthur eleberriaren arabe-
ra; Munchausen baroiaren abenturak (Terry
Gilliam, 1988), Gottfried August Bürger eta
Rudolph Erich Raspe-ren istorioen arabera;
Big Fish (Tim Burton, 2003), Daniel Walla-
ce-ren eleberriaren arabera; “Fantástic Mr.
Fox” (Wes Craven, 2008), Roald Dahl-en ipui-
naren arabera (apirilaren 7a, 14a, 21a eta 28a).

Hitzaldiak:
· Apirilaren 6a. Pedro Osés. “Narrando la histo-

ria interminable”
· Apirilaren 13a. Sofía Rhei. “El caleidoscopio

de la fantasía”
· Apirilaren 20a. Vicky Hidalgo. “La edición de

mundos fantásticos: de Tolkien a Ursula K. Le
Guin”

· Apirilaren 27a. David Roas. “Tras los límites de
lo real. Una definición de lo fantástico”

- “Espiritualtasuna eta askapena”
Aurten laugarrenez antolatu da jarraian Espi-
ritualidad Pamplona-Iruña elkartearekin lanki-
detzan.
· Apirilaren 12a. Enrique Martínez Lozano. “Li-

berarnos para liberar”.
· Apirilaren 19a. Emma Martínez Ocaña. “Espi-

ritualidad y Liberación socio-económica”.
· Apirilaren 26a. José Arregi. “Espiritualidad y

Liberación política” .
· Maiatzaren 3a. Cristina Cama García. “Espiri-

tualidad y Liberación eco-feminista”.
· Maiatzaren 10a. Juan Manuel Palma. “Espiri-

tualidad y víctimas”.

- Luis García Berlangaren mendeurrena
Nafar Ateneoaren laguntzarekin antolaturiko
zikloa
· maiatzaren 27an Mikel Santiago “El mentiro-

so” eleberriaz aritu zen eta
· maiatzaren 28an Elia Barcelók “La noche de

plata” jardun zuen.
· Gainera, ekainaren 4an literatura-sorkunt-

zako tailerra egin zen Carlos Bassas-ekin:
“Claves de la novela negra”.

· Maiatzaren 28a. Manuel Hidalgo. Todos a la
cárcel filmaren aurkezpena eta ondoren sola-
saldia.

Albisteak

https://www.navarra.es/eu/albisteak/2021/05/20/nafarroako-liburutegiak-literatura-fantastikoari-buruzko-erakusketa-inauguratu-du
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- “Bibliotecas noir”
La Biblioteca de Navarra se sumó de nuevo a la 
celebración de “Pamplona Negra” y acogió dos 
clubes de lectura abiertos con los dos autores 
invitados:
· 27 mayo, Mikel Santiago sobre su novela “El 

mentiroso”.
· 28 mayo, Elia Barceló sobre “La noche de 

plata”.

Además, se celebró un taller de creación lite-
raria, “Claves de la novela negra”, con Carlos 
Bassas (4 junio).

-  “All that jazz”
Pamplona Jazz Iruña eta Filmotekarekin batera 
antolatutako hitzaldi eta zinema zikloa.
Hitzaldiak:
· Urriaren 14a. Iván Iglesiasen hitzaldia. “Jazz, 

baile y política en la guerra civil y el franquismo”.
·  Urriaren 18a. Patri Goialderen hitzaldia. “Los 

orígenes del jazz en Donosti”.
Zinema:
· “Stormy weather” (urriaren 8a).
· “Jazz on a summer day” (urriaren 15a).
· “Un día volveré” (urriaren 22a).
· “Alrededor de la medianoche” (urriaren 29a).

-  “Mascotas, ¡Qué animalada! / Animaleko, ani-
maliak!”
Maskoten Munduko Eguna dela-eta antolatu-
tako zikloa.
· Urriaren 6a: “Día a día con mi perro guía”. Cé-

sar Ortiz de Landázuriren hitzaldia.
· Urriaren 9a. “Perrunízate”. Maskotarekin go-

zatzeko tailer familiarra.

- “Leer las edades de la vida: conversaciones 
con escritoras”
Zenbait elkarrizketa emakume idazle gaztee-
kin. Emakume hauek guztiek lehen nobela ar-
gitaratu berri dute eta kritikaren zein jendearen 
aintzatespena jaso dute. Gainera, liburu guz-
tietan erroen edo oroimenaren bilaketa agert-
zen da, iraganerako soa.

· Urriaren 5a. Elena Medel. Las maravillas
· Urriaren 25a. Margaryta Yakovenko. Desen-

cajada
· Azaroaren 22a. Marta Jiménez Serrano. Los 

nombres propios.

- “Bibliotecas peregrinas/Bideko liburute-
giak”
Xacobeo 21-22aren harira programatutako jar-
duerak.
· Azaroaren 3a. “Donejakuerako erromesen 

testu pertsonalak”, Ricardo Pita.
· Azaroaren 10a. Fermín Miranda, “Caridad, 

propaganda y picaresca. La posada del pere-
grino en el mundo medieval”.

· Azaroaren 24a. Emilio Arias koblakari eta lu-
tierrak “Trovadores: los poetas del amor y de 
la guerra. S. XII y XIII” eman zuen liburutegi-
ko patioan.

· Zientziaren eta humanitateen inguruko 
elkarrizketa-muinaren gaia honako hau izan 
zen: Bidea eta zientzia.

-  “Elkarrizketa-muina”
Zientziaren eta humanitateen inguruko sola-
saldiak Javier Armentia, Ignacio López Goñi eta 
Joaquín Sevillarekin.
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· Urtarrilaren 20a: “Ciencia y futuro”
· Otsailaren 17a: “Ciencia extrema”
· Martxoaren 17a: “El tiempo. Una cosa es la 

medida del tiempo y otra nuestra percepción”
· Apirilaren 21a: “Ciencia de las multitudes”
· Maiatzaren 26a: “Ciencia de cine”
· Ekainaren 16a: “La ciencia en los libros”
· Azaroaren 17a: “Peregrinos de la ciencia”
· Abenduaren 15a.

- “Desposeídos/Gabetuak. Jornadas por la 
memoria histórica/Memoria historikoaren 
aldeko jardunaldiak”
Ermitaldea taldearen ekimena. Atal hauek zi-
tuen:
Erakusketa:
Ezkaba 1938-2018 erakusketa (azaroa, 2-26), 
Nafarroako Memoriaren Institutuak antolatua 
San Kristobal gotorlekuko ihesaren 80. urteu-
rrena oroitzeko.

Film dokumentala:
-La gran fuga de las cárceles franquistas doku-
mentala, zuzendaria, Iñaki Alforja, bertan zela 
(azaroaren 8a).

Mahai ingurua: 
-“Desposeídos/Gabetuak” izenburuko ma-
hai-ingurua (azaroaren 15a); errepresio fran-
kistaren biktimen ahaideek parte hartu zuten.

- “Plata fina. Encuentros con la historia y la 
cultura de la Edad de Plata”
Ziklo honetan zenbait adituk hainbat gai lan-
du zituzten: historia, abangoardia artistikoak, 
literatura, Institución Libre de Enseñanza eta 
emakumeen egoera 1902:
· Azaroaren 2a. Javier Moreno Luzón (errepu-

bliken arteko aldiko egoera historikoa).
· Azaroaren 9a. Azucena López Cobo (literatura)
· Azaroaren 16a. Juan Manuel Bonet (Espai-

niako abangoardia artistikoak).
· Azaroaren 23a. Juan Marqués (Institución Li-

bre de Enseñanza).
· Azaroaren 30a. Almudena de la Cueva 

(emakumeak Zilarrezko Adinean; heroi mo-
dernoak).
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• Urtarrilaren 19a. Roberto Valenciak “Literatura 
y pandemias” gaiaz jardun zuen Ateneo Sala de 
Proyecciones aretoan.

• Urtarrilaren 22a. La cuesta de enero 2021 Kra-
tos y Adecufin

• Apirilaren 23a. Liburuaren eguna. Javier García 
Clavel, “Lo que vale un libro. Rarezas de un pro-
ducto (literario) de mercado”

• Maiatzaren 4a. Javier Otazu Ojer, José Félix 
García Tinoco, Carlos Medrano Sola. “El dinero 
público no es de nadie”

• Maiatzaren 20a. Ermegazteak, “¿Por qué nos 
drogamos? / Zergatik drogatzen gara?”

• Ekainaren 8a. Sandra Ollo conversó con Mau-
ricio Wiesenthal sobre “El tiempo de ayer y su 
huella: Stefan Zweig”

• Urriaren 4a. Javier Otazu Ojer, Carlos Medrano 
Sola. Finantza Hezkuntzaren Eguna. “Tus fi-
nanzas, también sostenibles”

• Urriaren 26a. Alberto Cañada eta Beatriz Leal 
honen “Cines africanos. Conversaciones, desa-
fíos y críticas” liburuaz aritu ziren.
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LIBURUTEGI 
ZERBITZUA

4. ERAKUSKETAK 

Liburutegiak antolatutako jarduerekin eta zikloe-
kin lotutako interesgunez gainera 2021ean Liburu-
tegien Sarean erakusketa bikainak egon ziren:

- “Territorio libro, territorio libre / Liburu ere-
mua, eremu librea”. Liburutegien Sarearen 
eta Nafarroako Liburutegiaren urteurrenen ha-
rira antolatu zen erakusketa hau maiatzaren 
3ra arte ikusi ahal izan zen. Gero Sareko beste 
liburutegi batzuetara eraman zen.

- “Escenarios fantásticos / Fantasiazko ager-
tokiak”.  Maiatzetik urrira. Literatura fantasti-
koaren inguruko erakusketak genero honetako 
sei esparru jorratzen ziren: Harry Potter, Artu-
ro erregearen inguruko legendak, Hobbita eta 
Erdiko Lurra, Dragooiak eta ziegak, Terry Prat-
cher, Amaugabeko istorioa, Lurralde miresga-
rria eta Narniako kronikak).

- “¿Consumimos violencia? / Indarkeririk kont-
sumitzen al dugu?”. Ekainaren 14tik 25era. 
Myriam Camerosek diseinatutako 12 panelen 
eta SETEMen testuen bitartez kontsumoaren 
eta indarkeria matxistaren arteko lotura argit-
zen zen. SETEM GKEak eta Liburutegi Publi-
koen Sareak lankidetzan antolatutako “Arropa 
garbia” kanpainaren barnean egin zen.
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- “Memoria duten paisaiak” IV. Argazkilarit-
za-lehiaketa. Irailaren 23tik urriaren 29ra. Na-
farroako Artxibo Garaikideak antolatu zuen 
Nafarroako nekazaritza-paisaien inguruan. 
Epaileek hautatuko hamabi lanik hoberenak 
erakutsi ziren. Erakusketara bertaratzen zire-
nek irabazlea hautatzen ahal zuten; sari hori 
epaileek eman zituzten hiru sariei gehitu zit-
zaien.

- “Ezkaba 1938-2018”. Azaroaren 2tik 26ra. Na-
farroako Memoriaren Institutuak antolatu zuen 
San Kristobal gotorlekuko ihesaren 80. urteu-
rrena oroitzeko, Desposeídos / Gabetuak” jar-
dunaldien barruan.

- “Impresos menores, máximo interés / In-
terés handiko imprimari xumeak”. Irailaren 
23tik azaroaren 30era. Xumeak izanik ere (li-
buruxkak, orri solteak, egutegiak, paskinak…) 
ikerketa soziologiko eta historikoetarako balio 
handikoak diren testuen bilduma.



LIBURUTEGI 
ZERBITZUA

5. LIBURU AURKEZPENAK 

2021. urtean Liburutegian 17 liburu aurkeztu ziren, 
eta ekitaldi guztietan idazlea izan zen. 

Besteak beste, Miguel Sánchez Ostizek eta Igna-
cio Ayestaránek Moriremos nosotros también li-
buruaz hitz egin zuten (apirilaren 14a), eta Manuel 
Hidalgok bere azken liburua aurkeztu zuen, El úl-
timo austrohúngaro.

- Susana Rodríguez Lezaunek “Bajo la piel”, bere 
azken eleberria, aurkeztu zuen.

- Pello Lizarraldek Elio Vittoriniren “Conversacio-
nes en Sicilia” lanaren bere euskarazko itzulpena 
aurkeztu zuen.
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6. BESTE JARDUERA BATZUK

- Maiatzaren 13a. Donejakue Bideko XXXII. Jar-
dunaldien inaugurazioa, “El Camino de Santia-
go en Navarra” kamishibaiaren emanaldia eta 
grabazioa, eta Donejakue Bideari buruzko doku-
mentalaren emanaldia. Laguntzaileak: Amigos 
del Camino de Santiago en Navarra, Amigos del 
Kamishibai eta Nafarroako Filmoteka.

- Urriaren 19a. Emakume idazleen eguna. Gau 
ekitaldi musiko-poetikoa.  Bi olerkari gazte –
Marta Castaño (Diáspora de la mujer pájaro) eta 
Celia Carrasco (Entre temporal y frente eta Selva-
ción)– Marina Aoizekin izan ziren agertokian, eta 
ekitaldian solasa, olerkiak eta Michel Reynoso-
ren piano-musika bilbatu ziren. 

- Abenduaren 10ean Giza Eskubideen Eguna os-
patu zen; horren harira zenbait jarduera propo-
satu ziren:

· ACODIFNA - Desgaitasun Fisikoa duten 
Pertsonen Nafarroako Elkarte Koordinatzai-
learekin lankidetzan “Fotodisca (fotografía y 
discapacidad)” erakusketa antolatu zen, “In-
tocable” filma eman zen abenduaren 14an, 
eta abenduaren 16an mahai-ingurua egin 
zen: “Siente y valora mi capacidad a través del 
voluntariado”.

· Abenduaren 9a. Asamblea de Cooperación 
por la Paz / Bakerako Lankidetza Batza-
rrea (ACPP/BLB) entitatearekin lankidetzan, 
irakurketa klub irekia egin zen Nadia Ghu-
lam idazle eta errefuxiatu afganiarrarekin 
“La primera estrella del anochecer” nobelari 
buruz.

· Abenduaren 15a. Kideak programaren ba-
rruan mentoria sozialeko tailerra antolatu 
zen  Nafarroan ahaiderik gabe dauden 18 - 23 
urte bitarteko gazte migratzaileei laguntzen 
boluntario-lana egin nahi duten pertsonent-
zat.
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MUSEOAK

Museoen Zerbitzua Foru Komunitateko Adminis-
trazioaren titulartasuneko museoen kudeaketaz 
arduratzen da, baita Nafarroako gainerako mu-
seoen sektoreari babesa emateaz ere. “Julio Caro 
Baroja” Nafarroako Museo Etnologikoaren bitar-
tez, gainera, kultura ondare immaterialaz ardu-
ratzeko eskumena du. Bi ataletan antolatzen da: 
Nafarroako Museoa eta Museoak. 

GURE MISIOA 

Ekintza plana 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 SEKTO-
REAN

Foru Komunitateko museoek, 2020az geroztik, 
ahalegin handia egin dute programa publikoak 
pandemiak sortutako egoerara egokitzeko. 

6.1 MUSEOEN ZERBITZUA

Aurrez aurreko jarduera berriro martxan jarri de-
nean, museo erakundeak jarduera gehienak on-
line eskaintzen jarraitu dute beren webguneen, 
sare sozialen eta bideo kanalen bitartez. Ekintza 
horiekin, gure publikoarentzako kalitatezko pro-
gramazioa eskaintzen jarraitzea lortu dugu, baita, 
bestalde, kulturaren sektoreko profesionalen kon-
tratazioa mantentzea ere. Publikoaren erantzun 
ona izan da saria, aurrez aurreko bisita eta ekint-
zetara bertaratu baita eta leialtasunez jarraitu 
baititu proposamen birtualak.

Horregatik guztiagatik, 2021. urtearen balantzea 
oso positiboa da bai kualitatiboki eta bai kuantita-
tiboki, pandemiaz aurreko bertaratze datuak eta 
mailak berreskuratzea lortu baita.  Bisita kopurua, 
batez beste, % 76,16 igo da, eta ekipamenduen 
ia erdiek bikoiztu egin dituzte bisitak 2021ean, 
2020arekin alderatuta. Nafarroako museoetara 
bertaratutakoen kopuruak berreskuratzea joera 
argia da, nahiz eta oraindik oztopoak dauden are-
to eta ekitaldietako edukiera mugatua dela eta.
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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. 2021eko abenduaren 31n, Nafarroako Mu-
seoko DOMUS sistemak 20.379 erregistro zituen.

• 2021ean zehar, Nafarroako Museoak honako 
dokumentazio proiektu hauek gauzatu ditu DO-
MUS sisteman:

• Nafarroako Museoko aretoetan ikusgai dauden 
historiaurreko eta erromatarren garaiko piezei 
dagozkien funtsak digitalizatzeko lanak hastea. 

• Nafarroako Museoan dauden historiaurreko eta 
erromanizazioko piezen inbentarioa eta katalo-
gazioa DOMUS sisteman egiteko aldez aurreko 
lanak. 

• Nafarroako Museoaren artxiboan dagoen funts 
arkeologikoei buruzko informazio dokumentala 
biltzea. 

• Kontratupeko langileei prestakuntza eskaint-

zea Nafarroako Museoaren funts arkeologikoen 
DOMUS fitxak egiteko. 

• Funtsetako (bertakoak eta kanpokoak) mugi-
menduen alta eta mantentze lanak egitea Aldi 
baterako erakusketen DOMUS moduluan. 

• DOMUSen lanen mugimendu eta kontserba-
zioari buruzko espedienteak sortzea.

• DOMUS fitxetan “Apainketa arteak” funtseko 
zati diren piezen DOMUS fitxetako “Deskri-
bapena” atala betetzea.

• 2021. urtean zehar zabalkunde ekintzen xede 
izaten ahal diren museoko pieza guztien kata-
logazio osoa.

Horrekin guztiarekin, 2021eko abenduaren 31n, 
Nafarroako Museoko DOMUS sistemak 20.379 
erregistro zituen.
 

CER.ES SAREKO BILDUMEN PLATAFORMA

Sareko Bildumak (cer.es, ceres.mcu.es) plata-
forma digitalean DOMUS fitxak iraultzeari dago-
kionez, 2021ean Kultura eta Kirol Ministerioak ez 
du plataforman erregistro berririk kargatu, doi-
kuntza teknikoak direla eta. 2021. urtea amait-

zean, Nafarroako Museoak 1.671 pieza zituen 
kontsultagarri sarean, 2020an bezalaxe. Hala, 
plataforma horretan, linean kontsultatzen ahal 
ziren erakusketa iraunkorreko funtsak, Erdi Aro-
tik hasi eta XXI. mendera arte, besteak beste: 
berriki izandako aldaketen esparruan aurkeztu-
tako lanak, “Arte oro garaikidea da” berrikuntza 
proiektuan gehitutako lanak; Javier Ciga eta Julio 
Martín-Caroren lan piktoriko osoa; eta emakume 
artisten lana.
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PIEZA BERRIAK SARTZEA

Nafarroako Museoak bere bildumako funtsen 
kopurua handitu du 2021. urte honetan, funtsen 
erosketen, emaitzen eta gordailutzeen bidez, bes-
teak beste.

Erosita:
- “Izenburu gabea”, Pedro Lozano de Sotés (Iru-

ña, 1907-1985). Koloretako marrazkia paper 
gainean. 

- “XVI. mendeko armadura”, Muruzabal Jauregi-
tik. 

- Elena Goicoechea Murilloren (Iruña, 1922-2013) 
zazpi lan, jarraian zehazten direnak:
·  “Neskatoa koadrodun berokiarekin” (1945 in-

gurukoa), olio pintura mihise gainean, 98 x 
80 cm. 

· “Carmina Gómez Rabaren erretratua” (1949 
ingurukoa), olio pintura mihise gainean, 58 
x 47 cm. 

· “Genara Murilloren erretratua” (1965 in-
gurukoa), olio pintura mihise gainean, 70 x 
69 cm.

-  “Amets bilduma” (2021), Txaro Fontalba (Iruña, 
1965). Grabazio digitala, .mp4 bideoa, 17 min. 
Egileari erosia.

-  “Izenburu gabea” (2013), Sagrario San Martín 
(Iruña, 1952). Akrilikoa mihise gainean, 100 x 
100 cm. Egileari erosia.

-  “Zizur Nagusia, 2020 (Natura eta Kontrola se-
riea)” (2020), Carlos Cánovas (Hellín, 1951). 
Argazkia, koloretako kopia digitala, kontserba-
zioko paper baritatuaren gainean, argazki-or-
banaren neurriak: 78 x 100 cm. Egileari erosia.

Arte Garaikidea Erosteko Batzorde Aholku-emai-
leak horretarako prestatutako hautaketa lana oi-
narri hartuta aurreko urtean hasitako Artelanak 
Erosteko Programarekin jarraituz, 2021ean bi obra 
multzo handi erosi dira:

· “Kosmos” (1970-1979), olio pintura mihise 
gainean, 60 x 40 cm. 

· “Miguel Goicoechearen erretratua” (1955 in-
gurukoa), conté arkatza paper gainean, 65 x 
45 cm. 

· “Barnealdea” (1980 ingurukoa), urmargoa 
paper gainean, 23 x 30 cm. 

· “Anana marrazkia” (1990 ingurukoa), kartoia 
ohol gainean, 55 x 38 cm. 
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1. “Aukeratzea bada oraina, piezaka eraikitzen 
dugu” ilustrazio proiektuko ehun marrazkiko 
multzoa
2020. urtean, nafar artista ilustratzaileen pre-
sentzia handia ikusita, eta ikusi ondoren bilduma 
publikoetan diziplina horretako kolekzionismoa 
falta zela, aipatu Batzordeak erabaki zuen soilik 
ilustrazioan oinarritutako proiektu bat bidera-
tuko zuela. Horregatik, 2021ean, Susana Roma-
nos gonbidatu zen Nafarroako artistek egindako 
ilustrazioak erosi, argitaratu eta erakusteko 
proiektuan komisario lanak egitera. Proiektua 
egunerokotasunetik abiatzen da orainaldiaren, 
hots, hemen eta orainaren, eraikuntzari buruz 
galdetzeko. Egunerokotasunaren esperientzia 
estetikoa eraikitzera gonbidatzen du, eta ja-
rraitutasun ildo bat planteatzen du Nafarroako 
Museoa oroimen kultural gisa ulertzen duen 
ideiarekin. Susana Romanosen komisariotza 
proposamenarekin bat, hamar ilustratzaileri 
hamar marrazki originaleko serie bat enkarga-
tu zitzaien. Horiek berriak izan behar zuten eta 
ilustrazioko berezko teknikekin eskuz eginak (ar-
katzak, lumak, ikatz ziria, baita bolalumak eta/
edo errotuladoreak, pintura akrilikoa, tinta, ur-
margoak, argizari pinturak, pastelak edo teknika 
mistoak), paper euskarrian (onartutako tamai-
nak: A3 (297 x 420 mm), A2 (420 x 594 mm), B3 

(353 x 500 mm) eta B2 (500 x 707 mm); horiek 
prozesuan sortutako material guztiarekin batera 
entregatzekoak ziren, hau da, zirriborro edo oha-
rrekin batera.
Honako hauek dira artistak eta obrak (guztiak ere 
2021ean eginak):

> Leire Urbeltz (Iruña, 1985)
“El Fuerte”rako bidean, tinta, 61,8 x 41,6 cm. 
Bilerak etxekoen artean, tinta, 59,2 x 41,7 cm. 
Hemendik irten nahi dut, tinta, 29,5 x 41,8 cm. 
Unitatea versus zatiak, tinta, 14,8 x 20,8 cm. 
Atlas, tinta, 20,8 x 14,8 cm. 
Fokuratze kontua, tinta, 41,8 x 29,6 cm. 
Senti daitezela animalia guztiak arriskutik libre 
eta babestuta, tinta, 41,9 x 29,6 cm. 
Nutrizioaren eta alienazioaren artean, tinta, 
41,7 x 59,3 cm. 
Izualdia gorputzera ekartzeko errituala, tinta, 
29,5 x 42 cm. 
365 buelta Taconerari, tinta, 41,7 x 59,4 cm. 
Gainera, obrak sorkuntza prozesuaren kaiera, 
figura ebaki bat eta testu bat jasotzen ditu.

> Itziar Repáraz (Iruña, 1990)
Jaiki, tinta, 29,7 x 42,2 cm.
Gosaldu, tinta, 42,2 x 29,7 cm. 
Dutxa, tinta, 42,2 x 29,7 cm. 

Lan egin, tinta, 42,2 x 29,7 cm. 
Jan, tinta, 42,2 x 29,7 cm. 
Geratu, tinta, 42,2 x 29,7 cm. 
Landareak ureztatu, tinta, 42,2 x 29,7 cm. 
Maskotak, tinta, 42,2 x 29,7 cm. 
Hortzak garbitu, tinta, 42,2 x 29,7 cm. 
Lo egin, tinta, 29,7 x 42,2 cm.
Gainera, obrak sorkuntza prozesuko lau zirri-
borro eta testu bat jasotzen ditu.

 
> Cristina Jiménez (Pamplona, 1981)

Aukeratzea bada oraina, piezaka eraikitzen 
dugu, 10 marrazki bi arkatzekin, 59,4 x 42 cm. 
9 zirriborro arkatzekin, tintarekin eta zenbait 
neurrirekin.  

> Iratxe López de Munain (Pamplona, 1985)
Aukeratzea bada oraina, piezaka eraikitzen 
dugu, 10 marrazki gouache teknika erabiliz, 42 
x 29,7 cm.

> Myriam Cameros (Pamplona, 1978)
Aukeratzea bada oraina, piezaka eraikitzen 
dugu, 10 marrazki ikatz ziriekin, 42 x 29,7 cm. 
Nola ezagutu izaki bizidunak, azken ilustrazioa 
koloretan, 42 x 29,7 cm. 
Nola jakin deprimituta nagoen, azken ilustra-
zioa koloretan, 42 x 29,7 cm. 
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Nola jakin garrantzitsua zer den, azken ilustra-
zioa koloretan, 42 x 29,7 cm.
Nola gogoratu ametsak, azken ilustrazioa ko-
loretan, 42 x 29,7 cm. 
Nola berreskuratu desira, azken ilustrazioa ko-
loretan, 42 x 29,7 cm.  
Nola erabili zooma, azken ilustrazioa kolore-
tan, 42 x 29,7 cm. 
Nola bizi diru-sarrera gutxirekin, azken ilustra-
zioa koloretan, 42 x 29,7 cm. 
Nola egin benetako ogia, azken ilustrazioa ko-

loretan, 42 x 29,7 cm.  
Nola egin aurrera ateratzeko, azken ilustrazioa 
koloretan, 42 x 29,7 cm. 
13 zirriborro arkatzez, zenbait neurri.
Kaiera testuekin eta arkatzez egindako zirribo-
rroekin. 

> Aizpea Lasa (Iruña, 1985)
Argi izpi bat, 10 marrazki bolalumaz, 42 x 29,7 
cm. 
Argi izpi bat, 4 zirriborro bolalumaz, 42 x 29,7 
cm. 

> Andrea Ganuza (Iruña, 1988)
Non daude desagertuak? (Garra seriea), goua-
che, 29,7 x 42 cm. 
Garra 1 (Garra seriea), gouache, 29,7 x 42 cm. 
Zuhaitz honek jaiotzen ikusi nau, hazten iku-
si nau eta hiltzen ikusiko nau (Garra seriea), 
gouache, 29,7 x 42 cm. 
Urtegia heriotzaren sinonimo da (Garra seriea), 
gouache, 29,7 x 42 cm. 
Hondamena baino lehentxeago 1 (Garra se-
riea), gouache, 42 x 29,7 cm. 
Hondamena baino lehentxeago 2 (Garra se-
riea), gouache, 42 x 29,7 cm. 
Hutsunea (Garra seriea), gouache, 29,7 x 42 
cm. 

Uhaldia (Garra seriea), gouache, 29,7 x 42 cm. 
Uhaldia 2 (Garra seriea), gouache, 29,7 x 42 
cm. 
Ouroboros (Garra seriea), gouache, 29,7 x 42 
cm. 
17 zirriborro arkatzez, zenbait neurri.

> Irati Fernández Gabarain (Iruña, 1983)
11 hilabete Izkirekin, 10 marrazki urmargoz eta 
koloretako arkatzez, 40,5 x 29,6 cm.
11 hilabete Izkirekin, 8 zirriborro, zenbait tekni-
ka eta zenbait neurri.  

> Natalia Zaratiegui (Iruña, 1981)
Aukeratzea bada oraina, piezaka eraikitzen 
dugu, 10 marrazki inprimaketa digitala erabi-
liz, 30,2 x 42,2 cm. 
11 hilabete Izkirekin, 8 zirriborro, zenbait tekni-
ka eta zenbait neurri.  

> Liébana Goñi (Iruña, 1986)
Oroitzapena, bizitza, ametsa; 10 marrazki 
inprimaketa digitala erabiliz, 42 x 29,7 cm. 
Oroitzapena, bizitza, ametsa; 10 zirriborro, 
inprimaketa digitala, zenbait neurri.  
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2. Artelan Garaikideak Erosteko Programa 2021
Lehen aipatutako Batzordeak 2020an hasitako 
hautaketa lanari jarraitzeko, eta Nafarroako Go-
bernuaren arte bilduma publikoa aberasten eta 

artearen sektoreari eusten laguntzen jarraitzeko, 
honako lan hauek erosi dira: 

- “Gorria”, (2020), Maddi Barber (Lakabe, 1988), 
16 mm-ko zinemagintza grabazioa, 22 minutuko 
iraupena duena.  2K kopia digitala ere entregatu 
du. Egileari erosiak.

- “Basoa”, (2007-2009), María Jiménez (Iruña, 
1978), hogei eskultura handiko instalazioa, kolo-
re eta ehundura desberdinetako artilez egina eta 
kakorratz, pita eta alanbre lodiarekin ehundua. 
Egileari erosia.

- “Izenburu gabe”, (1993), burdina eta sisal erai-
kuntza, 105 cm-ko diametroa duena; eta “Zerbait 
mugitzen da barruan”, (2006), zur eta kotoizko 
muntaketa, 30 x 114 x 4 cm, biak ere Mertxe Sues-
kunenak (Iruña, 1946). Egileari erosiak.

- “Estatua”, (2018), Mayte Velaz (Iruña, 1976), zu-
rezko eta zementu pieza eta horma pinturazko 
eraikuntza, 170 x 110 x 80 cm. Egileari erosia.

- “Kitty&Co.”, (2019), Maite Leyún (Iruña, 1986), 
bederatzi pieza, pigmentuekin tindatutako eta 
1280º-ra egositako portzelana barbotinan egi-
nak, zenbait neurritakoak. Egileari erosia.

- “Kurba irekia (pantaila)”, (2020), Rafael Munárriz 
(Tutera, 1990), erradio berarekin kurbatutako lau 
xafla segmentutan banatutako eskultura, 100 x 
122 x 48 cm. Egileari erosia.

- “Resignados-Etsituak”, (2008), Taxio Ardanaz 
(Iruña, 1978), lau pinturako muntaketa, akrilikoa 
eta pastela paper gainean, 240 x 300 cm. Egileari 
erosia.

- “Hirugarren paisaia”, (2021), María Azkarate 
(Gasteiz, 1977), hamasei argazkiko seriea: lau 120 
x 90 cm tamainakoak eta hamabi 80 x 60 cm ta-

mainakoak, ink-jet kopia fotografikoak, tinta pig-
mentatuak Hahnemühle kontserbazio paperaren 
gainean. Carlos Cánovasek positibatuak. Egileari 
erosia.

- “CSS Cascading Style Sheet”, (2019), Marian Del 
Río (MeryAn Rivers) (Bilbo, 1972), collage foto-
grafikoa, inkJet kopiak, tinta pigmentatuak Hah-
nemühle kontserbazio paperaren gainean, 60 x 
120 cm. Carlos Cánovasek positibatuak. Egileari 
erosia.

Azkenik, kronologia desberdineko 29 txanpon na-
farreko sorta bat ere erosi da, honako hauez osa-
tua:

- 1 Barskunesko as
- 1 Turiasuko as
- 3 Kalagurrisko as
- 1 Antso IV.aren diru
- 1 Antso VII.aren diru
- 1 Tibalt II.aren diru
- 2 Tibalt II.aren obolo
- 1 Filipe Ederraren obolo
- 1 Filipe Luzearen obolo
- 1 Henrike III.aren testoi frantses
- 1 Filipe II.aren (Nafarroako IV.a) marabedi erdi
- 2 Filipe III.aren (Nafarroako V.a) bi maraiko 
txanpon
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- 5 Filipe II.aren (Nafarroako VI.a) bi maraiko 
txanpon
- 2 Filipe II.aren (Nafarroako VII.a) marabedi erdi
- 1 Filipe V.aren (Nafarroako VII.a) marabedi
- 2 Fernando VI.aren (Nafarroako II.a) marabedi
- 2 Karlos IV.aren (Nafarroako VII.a) marabedi
- 1 Filipe VII.aren (Nafarroako III.a) marabedi

Dohaintzan jasotakoak:
- “Trukatzailearen kutxa” (XIX. mendea), urrezko 

balantza jatorrizko larruzko kutxatilan, 15, 1 x 7,4 
x 2,4 cm. Balantzak eta platertxo zirkularrek eta 
letoizko sei ponderalek osatutako multzoa, al-
deak 1 cm eta 2,2 cm bitartekoak eta 1,3 eta 27 g 
bitartekoak. 

- “Camino Azpíroz Galarren erretratua”, Gerardo 
Sacristán. Olio pintura mihise gainean. 120 x 94 cm.

2. PIEZAK BEHIN-BEHINEAN ATERATZEA

- “Santa Luziako eliza” (1965), Juan Viscarret. Olio 
pintura mihise gainean. 88,5 x 68,5 cm. 

- “Fermín Iñarraren erretratua”, Enrique Zubiri. 
Olio pintura mihise gainean. 120 x 94 cm. 

Halabeharrez aurkitu ondotik izandako sarrera:
- “Traibuenasko idoloa” (K.a. V.-III. mendea), ha-

reharrizko bustoa. 70 x 46 x 28 cm. 

Maileguengatik::
A lo largo de 2021 tuvieron lugar los siguientes 
movimientos de piezas con motivo de préstamos 
para exposiciones temporales.

Nafarroako Museoaren bildumakoak:
- “XVI. mendeko armadura”, Muruzabalgo jaure-

gitik ekarria, eta “Andosillako ezproi gotikoak”, 
“Gerra. Nafarroa, Marteren zeinuaren azpian” 
aldi baterako erakusketarako; 2021/06/25etik 
2021/12/24ra egin zen Nafarroako Errege Ar-
txibo Nagusian. 

- “Los Villareseko bi plaka apaindu” eta “Kako 
fajadura”, Faltzesko Udalak Maria Angelesen 
omenez antolatutako aldi baterako erakuske-
tan agertzeko. Herriko Pedro Iturralde Gizarte 
Etxean egin zen, 2021/09/24tik 2021/10/17ra 
bitartean. 

- “Orteguita” (1949), César Muñoz Sola, “Mu-
ñoz Sola. Urte sekretuak, 1940-1960” aldi ba-
terako erakusketan agertzeko. Tuterako Arte 
Modernoko Muñoz Sola Museoan egin zen 
2021/10/13tik 2022/01/10era.  

Nafarroako Kutxa Fundazioaren bildumakoak:
- “Ametsen itxialdia” (1991), Mariano Sinuésena, 

“Mariano Sinués. Festa ikaragarria” aldi bate-
rako erakusketan agertzeko. Nafarroako Mu-
seoan egin zen 2021/06/09tik 2021/09/12ra.

KONTSERBAZIOA

Nafarroako Museoko bildumetako funtsen kont-
serbazioaren eta zaharberritzearen ardura Onda-
re Historikoaren Zerbitzuarena da, hain zuzen ere, 
Erregistroaren, Ondasun Higigarrien eta Arkeo-
logiaren Atalarena. Hura arduratu zen erakuske-
ta iraunkorreko bildumez, gordailuez nahiz pieza 
berriez; baita aldi baterako erakusketarako erabili 
ziren funts propioetako zein kanpoko funtsetako 
ondasunen kontserbazioaren egoeraz ere.
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JARDUKETAK ERAKUSKETA IRAUNKORREAN

2021eko maiatzean erakusketa iraunkorraren bi 
areto berri aurkeztu ziren. 

- 3.4 aretoan “Txanpona Nafarroan. Boterea, lu-
rraldea eta gizartea”, munduko numismatika 
multzo garrantzitsuenetako bat. Hala, Nafa-
rroako Museoko txanpon bilduma garrantzit-
sua erakusteko espazio bat berreskuratu zen, 
1990az geroztik erreserban zegoena. 

 Txanponekin batera, objektu monetiformeak 
erakusten dira, hala nola jetoiak (txanponek 
ez bezala, legezko baliorik ez duten metalezko 
piezak), eta txanponak egiteko erabiltzen diren 
jatorrizko zenbait tresna: errielera, diruzaint-
zako kutxa, diru moldeak eta bolante prentsa, 
Kontuen Ganberatik datozenak. Pieza horiek 
oso bitxiak dira Europako erresumen moneta 
jaulkipenen panoraman, eta nazioarteko inte-
resa ematen diote Nafarroako Museoaren bil-
dumari. 

- 1.9 aretoa guztiz berritu zen eta “Horma pintura 
gotikoa. Jainkotiar dena gizatiartzea” lelopean 
aurkeztu zen. Imajinatu Nafarroako historiaren 
eta artearen goieneko uneetako bat. Garai har-
tan, XIV. mendearen lehen erdian, Iruñeko kate-
drala nazioarteko artista bikainak bildu zituen 
gune kosmopolita bihurtu zen. 

Narratiba eguneratuarekin, aretoan Juan Oliver 
margolariaren beste bi lan gehitu dira, biak ere 
Iruñeko katedraleko jantokitik ekarriak: “Kristo-
ren burua”, pulpituaren tinpanoan zegoena, eta 
“Caifás profetaren bigarren abioa”, “Kristoren pa-
sioaren frontalaren” zati dena. 

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.

1. Aldi baterako erakusketen aretoko erakuske-
tak
- “Gerardo Lizarraga, artista en el exilio/Artista 

erbestean”. 2021eko urtarrilaren 26tik maiat-
zaren 23ra. Nafarroako Memoriaren Institu-
tuak eta Nafarroako Museoak ekoitzia.

- “Mariano Sinués. La fiesta terrible/Festa ika-
ragarria”. 2021eko ekainaren 9tik irailaren 12ra.
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3. Arte garaikideko erakusketak kaperan
- “Celia Eslava. Develare”. 2020ko ekainaren 

19tik 2021eko martxoaren 14ra.

- “Gentz del Valle. Basati/Salvaje/Wild”. 
2021eko maiatzaren 13tik 2022ko martxoaren 
13ra.

3. ERAKUSKETAK 

- “Catorce más. Nuevas obras de arte contem-
poráneo de la colección del Museo de Nava-
rra/Hamalau gehiago. Nafarroako museoko 

bildumako arte garaikideko lan berriak”. 
2021eko urriaren 6tik 2022ko martxoaren 
6ra. Erakusketa iraunkor guztian zehar egon 
zen erakusgai.

2. Argazkigintza erakusketak laugarren solai-
ruan (4.2 aretoa)
- “Esto que veo, aquello que fue. Ikusten dudan 

hori, hura izan zena”. 2020ko urriaren 22tik 
2021eko urriaren 12ra. 

- “Del estudio a la calle. Los códigos de repre-
sentación en el retrato fotográfico/Estudiotik 
kalera. Irudikapenaren kodeak erretratu fo-
tografikoan”. 2021eko urriaren 26tik 2022ko 
urriaren 16ra.
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5. Museoaren egoitzatik kanpo egindako 
erakusketak
Bigarren aldiz, Nafarroako Museoak PhotoEs-
paña argazki jaialdian parte hartu zuen, Madri-
len, “Lydia Anoz, argazkilaria. Hortus conclu-
sus” erakusketaren aurkezpenarekin. Hori Real 
Sociedad Fotográfica erakundean (Tres Peces 
kalea, 2, Madril) egin zen, 2021eko ekainaren 
4tik uztailaren 29ra.

4. Beste erakusketa batzuk 
Aurreikusitako jarduera horiei Nafarroako Mu-
seoaren 65. urteurrena ospatzeko erakusketa 
berezia gehitu zitzaien: Iruñeko Udalaren Erral-
doi eta Buruhandien Konpartsaren zortzi erral-
doi eta bi kiliki Museoko zenbait aretotan jarri 
ziren ikusgai uztailaren 29tik abuztuaren 15era.

Nafarroako Memoriaren Institutuak eta Na-
farroako Museoak elkarlanean jardun zuten 
Gerardo Lizarragaren gerrako marrazkiak Lá-
zaro Galdiano Museoan (Madril) aurkezteko. 
Erakusketaren izenburua “Gerardo Lizarraga. 
Erbesteko arloetako marrazkiak (1939-1941)” 
izan zen eta irailaren 9tik azaroaren 7ra bisita-
tu ahal izan zen.

3. ERAKUSKETAK 
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Museoak bere bilduma dinamizatzeko diseinatu-
tako estrategiak zenbait ildo ditu: bisita gidatuak 
erakusketa iraunkorrean eta aldi baterako erakus-
ketetan, ikastaroak eta hitzaldi zikloak, kontzer-
tuak eta dantza.

ALDI BATERAKO ERAKUSKETAK OSATZEKO 
PROGRAMA

Museoak zenbait jarduera ildoren bitartez dina-
mizatzen du bilduma: bisita lagunduak erakuske-
ta iraunkorrean eta aldi baterako erakusketetan, 
ikastaroak eta hitzaldi zikloak, kontzertuak eta 
dantza.

1.  Erakusketa iraunkorra osatzeko programa
Txanponei eta horma pintura gotikoari eskaini-
tako areto berriak aurkeztu zirenez MNE egu-
nean, 2021eko maiatzaren 18an, txanponei eta 
horma pinturei buruzko hiru hitzaldik osatutako 
zikloa eskaini zen:

- Alicia Irurzun, “Monetaren lana: ordenantzak, 
txanpon etxeak eta fabrikazioa” (2021/05/18).

- Miguel Ibañez, “Erdi Aroko moneta Nafa-
rroan” (2021/05/19).

- Francisco Beltrán, “Ebroren Erdialdeko 
Ipar-mendebaldeko txanpon etxe paleohis-

panikoak” (2021/05/20).
- Clara Fernández-Ladreda, “Obra enigma-

tikoa: Jeseren Zuhaitzaren ustezko hor-
ma irudia Iruñeko katedraleko klaustroan” 
(2021/05/21).

2. Aldi baterako erakusketak osatzeko progra-
ma
Aldi baterako erakusketa guztietan antolatu zi-
tuzten jarduera osagarriak.

“Gerardo Lizarraga. Artista erbestean” 
erakusketa prentsaurrekoan aurkeztu zen 
(2021/01/26). Erakusketaren inguruan bost hit-
zaldi egin ziren:
- Blanca Oria, erakusketaren komisarioa. “Ge-

rardo Lizarraga eta dokumentazio eta za-
balkunde proiektua“ (2021/02/17).

- José Miguel Gastón, Nafarroako Memoriaren 
Institutukoa; Félix Segura, Nafarroako Errege 
Artxibo Nagusikoa; Javier Jimenez, Analecta 
Digitalekoa; eta Susana Leoné, Dokuzaingoa. 
“Artxiboak berreskuratzea eta tratatzea. Ge-
rardo Lizarraga funtsa adibide” (2021/02/24).

- Iñaki Urricelqui, Karlismoaren Museokoa, “Ar-
tista transterratua” (2021/03/03).

- Blanca Oriak Xabier Lizarraga elkarrizketat-
zen du (Mexikotik) (2021/03/10).

- Juan Zapater, “Bizitza segundo baten hogeita 
lauren batean” (2021/03/17).

Blanca Oriaren “Estrellado” (2018) dokumenta-
laren 4 proiekzio ere egin ziren.

Gentz del Valleren Kaperako “Basati/Salvaje/
Wild” erakusketa maiatzaren 13an aurkeztu 
zen.

Ekainaren 9an “Festa ikaragarria. Mariano Si-
nués” erakusketa aurkeztu zen. Hiru hizlariek 
honako erakusketei buruzko hitzaldiak eskaini 
zituzten:
- Clara Fernández-Ladreda, “Heriotzaren dant-

za Erdi Aroan” (2021/06/15).

- Miguel Ángel Ortiz Albero, “Makabroa dant-
zatzea gaur egungo eszenan, literaturan eta 
artean” (2021/06/17).

- Josetxo Beriain, “Iruñeko San Fermin jaia in-
terpretatzeko gakoak” (2021/06/23).
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Mariano Sinuésen erakusketa osatzeko beste 
jarduera batzuk egin ziren, hala nola Ensem-
ble Tylman Susato taldearen kontzertua, Charo 
Indartekin lankidetzan, non “Inferno, purgato-
rio, paradiso” (2021/06/24) pieza interpretatu 
baitzen, eta Ingmar Bergmanen “Zazpigarren 
zigilua” filmaren emanaldia, irailaren 7an.

Urriaren 6an “Hamalau gehiago” erakusketa 
aurkeztu zen, 2020an erositako obra berriak 
erakusteko, Marta Arriola Rodríguez museoko 
teknikariak komisario lanak eginda. Erakusketa 
horren inguruan 3 mahai-inguru antolatu ziren, 
lanak sortu zituzten artistekin, urriaren 27an, 
abenduaren 15ean, eta 2022ko otsailaren 11n 
hirugarrena.

Urriaren 26an “Estudiotik kalera. Erretratu foto-
grafikoaren irudikapen kodeak” argazki erakus-
keta aurkeztu zen. Komisarioak bisita egin zuen 
hurrengo igandean, baita beste bisita lagundu 
batzuk ere, ezarritako egutegiarekin bat.

IKASTAROAK, HITZALDIAK ETA EKINTZA AR-
TISTIKOAK

Ziklo berri bat egin zen Astrolabio Románico 
Elkartearekin lankidetzan, hots, Erdi Aroko Kul-

turari buruzko VIII. Ikastaroa: Incipit “Arte eszeni-
koak Erdi Aroan”. Lau saio egin ziren online, ho-
nako egun hauetan: martxoaren 10ean, 17an, 24an 
eta 31n.

Maiatzaren 7an “Film-Making for Social Change” 
zikloari amaiera eman zitzaion.

Ekainaren 24an, Museoaren 65. urteurrenarekin 
bat etorriz, honako bi argitalpen hauek aurkeztu 
ziren prentsaurrekoan:

- Oscar Alegría Suescunen “Fragmentario” 
(gaztelaniaz) eta “Zatikaria” (euskaraz). 

- “Enigma en el Museo de Navarra” (gaztela-
niaz) eta “Enigma Nafarroako Museoan” Sil-
via Lizarraga eta Itziar Rubioren testuarekin 
(Kilikidsek editatua).

El Ciclo 9 Soles se desarrolló durante los miérco-
les, entre el 21/07/2021 y el 15/09/2021. Nueve 
encuentros con el arte actual en una cita presen-
cial en el Mirador del Museo. Organizado por se-
gunda, en el Mirador del Museo durante los miér-
coles de verano, fue comisariado por Alexandra 
Baurès. 

El programa propuesto para el III Curso de Cultura 
Contemporánea “Los días de las formas y la músi-
ca”, se dio a conocer el 19 de septiembre. El curso 
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dirigido por Ramón Andrés, se desarrolló en cua-
tro sesiones, los días 1, 4, 5 y 6 de octubre.

El 25 de septiembre se participó en el programa 
Mapamundistas 2021 con una conferencia perfor-
mativa en torno al personaje “Miss Beige”, a cargo 
de Anna Esmith. Esta actividad se enmarcó en la ce-
lebración de las Jornadas Europeas de Patrimonio.

Un año más el Museo de Navarra colaboró con 
el V.III Festival Internacional de experimentación 
musical AfterCage, promovido por el Colectivo ar-
tístico E7.2, acogiendo un Taller de paisajes sono-
ros “Taller para una nueva escucha” (03/10/2021).  
Y una performace “We play”, del Ensemble E7.2 y 
el encuentro con el público en el Salón de Actos 
(16/10/2021).

El 25 de octubre Javier Azanza impartió una con-
ferencia sobre Goya, con motivo del 275 aniversa-
rio de su nacimiento.

KONTZERTUAK ETA DANTZA  

Kaperan “Apirila kaperan” musika zikloa egin zen, 
honako programa honekin:

- 2021/04/10 HelloCello! Musika korala. Coarna.

- 2021/04/15 Paulino Otamendi Artearen Lagu-
nak, Artearen Nazioarteko Egunaren harira.

- 2021/04/16 A. Cano Zuk Dance koreografo na-
farrak dantza esperimentazioko laborategia 
egin zuen.

- 2021/04/17 Danserie, Erdi Arotik Klasizismorai-
noko errepertorioa.

- 2021/04/23 En-Kantu musika tradizionala

- 2021/04/24 Ensemble Triskel, musika ba-
rrokoko kontzertua.

MUSEOEN NAZIOARTEKO EGUNA ETA EURO-
PAKO MUSEOEN GAUA

Museoen Nazioarteko Eguna ospatzeko, lau hit-
zaldi egin ziren Nafarroako numismatika areto be-
rria irekitzeko eta horma pintura gotikoen aretoa 
berriz irekitzeko.

Aurreko urteetan bezala, Nafarroako Filmotekak, 
Nafarroako Museoarekin lankidetzan, egun ho-
rretako –maiatza 20. osteguna– ospakizunetan 
parte hartu zuen, “Loving Vincent” filmaren proie-
kzioarekin, Jesús Artigasek aurkeztuta.
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“AUZOKOAK GARA” PROGRAMA

“Auzokoak gara” programari loturik, eta Nafa-
rroako Museoaren 65. urteurrenaren ospakizu-
narekin bat, ekintzek ardatz izan zituzten Iruñeko 
Udalaren Erraldoi eta Buruhandien Konpartsare-
kin lankidetza, baita Nafarroako Museoan hau-

rrentzako Enigma liburuaren edizioa ere (Kilikids 
argitaletxearena, Silvia Lizarragaren testuekin).

Museoan Konpartsaren 10 figura izan ziren, zen-
bait aretotan banatuta, uztailaren 29tik abuztua-
ren 15era. Sarrera doakoa zen eta “Enigma Nafa-

rroako Museoan” haurrentzako liburua ematen 
zitzaien museora hurbiltzen ziren haurrei.

Guztira, 3.662 pertsona etorri ziren Iruñeko erral-
doiak bisitatzera.

LANKIDETZA PROGRAMA ESPETXEAREKIN

Honako lan hauek intuitiboki eta parte hartuz aur-
kitzea izan zen proposamenaren ardatza: Abaun-
zko historiaurreko mapa, Leireko kutxatila eta 
San Adriángo markesaren erretratua. Hiru saioak 
espetxean bertan egin ziren eta presoekiko lehen 
hurbilketa bat egitea bilatu zen. Saioen bidez, ha-
laber, aukeratutako lanarekin, garai historikoare-
kin, gizartearekin, eguneroko bizitzarekin, artistak 
aintzatestearekin edo kultura ondasunari loturiko 
bitxikeriekin lotutako zeharkako alderdiak nabar-
mendu ziren. 

Antolatzaileek eta bertaratutakoek saio horien 
oso balorazio positiboa egin zuten. Pertsona asko 
bertaratu ziren, hots, 25 pertsona inguru saioko.
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ZIENTZIAREN ASTEA

Beste behin ere, Nafarroako Museoak Zientziaren 
Astearekin bat egin zuen, azaroaren 14an, igan-
dean, komunitate zientifikoko kideekin batera.

Hamalau gehiago aldi baterako erakusketa errefe-
rentziatzat hartuta, Txuspo Poyoren Eta gorputza 
pantaila egin zen edo irudiak ez dira zerutik erort-
zen eta Patxi Araujoren Turba lanen bisita komen-
tatua egitea proposatu zen. 

Guztira 21 pertsona bertaratu ziren.

LANKIDETZA NAFARROAKO UNIBERTSITATE 
PUBLIKOAREKIN: IBILBIDE JURIDIKOA

NUPeko irakasle José Alenza eta Aritz Romeok 
museoan ibilbide juridiko bat egitea proposatu zu-
ten, Zuzenbide administratiboa ikasgaiko ikasleei 
zuzenduta. 

Historiaurreko aretoko hospitalitate teseretatik 
hasi eta Elena Asinsen Canons 22 laneraino, ibilbi-
de bat planteatu zen museoko solairu guztietatik, 
Ondare kulturalaren eta Zuzenbidearen arteko ko-
nexioak bilatuz. 

Jarduera honen oso balantze ona egin zen eta 
irakasleek aipatu ziguten saio hauek urtero erre-
pikatzea gustatuko litzaiekeela. Ikasleek beren 
“ibilbide juridikoa” sortu zezaten aukera ere aipa-
tu zen, Zuzenbidearekin lotura berezia zuten hiru 
pieza hautatuz eta aukeraketa horri buruzko lan 
labur bat arrazoituz. 

Urtarrilaren 10a eta 11 bitartean, NUPeko 97 ikas-
lek bisitatu zuten museoa, hiru bisita gidatutan 
banatuta. 

ONLINE EDUKIAK SORTU ETA ZABALTZEA

Aurrez aurreko formatuak pixkanaka berreskurat-
zearekin batera, 2021ean zehar, Museoak progra-
ma publikoekin erlazionatutako eduki digitalak 
eskaintzen jarraitu du: aldi baterako erakusketak, 
bilduma iraunkorra, ikastaroak, programak eta 
ekintza puntualak, hezkuntza jarduerak, albis-
teak eta gaurkotasuna. Horiekin batera, kultura 
programazio guztiaren streaming eta Webex bi-
dezko edizioak eskaini ziren, Erdi Aroko Kulturaren 
gaineko VIII. Ikastaroa eta Kultura Garaikideko II. 
Ikastaroa barne. Museoaren aurrez aurreko bisitak 
berreskuratu direnetik, streaming eta online eki-
taldiak eskaintzen jarraitu da edukiera murrizketa 
arintzeko, baita, oraindik kontuz jardun nahi iza-

teagatik, aurrez aurreko formatuetara berandua-
go bertaratuko den publiko zatia artatzeko ere.  

Jarraian, egindako jardunaldiak ageri dira, baita 
2021ean Culturanavarra webgunearen Youtube-
ko kanalaren bitartez zabaldu ziren Nafarroako 
Museoaren eduki guztiek izan dituzten bistaratze 
kopuruak ere:
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EKINTZA BISTARATZEAK TIPOLOGIA

Gerardo Lizarraga

354 Blanca Oriaren hitzaldia

23 Susana I. Museoen arteko lankidetza

330 Iñaki Urricelqui

VIII Curso Cultura 199 Mercedes Traviesoren hitzaldia

Erdi Aroko Kulturaren gaineko VIII. ikastaroa

190 “Arte eszenikoak Erdi Aroan” hitzaldia 

343 Francesca Españolen hitzaldia

136 Erdi Aroko musika profanoa hitzaldia

453 Ana Ulargiren hitzaldia

240 Imajinarioa boterearen zerbitzura

187 Maria Luz Rodrigo 

Gentz del Valleren erakusketa
109 1. bideoa

604 2. bideoa

Areto berriak irekitzea

232 Alicia Irurzun

379 Francisco Beltrán

185 Francisco Beltránen hitzaldia

407 Clara Fernandez-Ladreda
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Mariano Sinúesen erakusketa 173 Erak. Mariano Sinués

9 eguzki

231 Isabel Villanueva

291 Itsaso Iribarren y Germán 

87 Estitxu Arroyo

196 Jáime

115 Ahots alderraiak

Museoen jardunaldi teknikoa

36 Museoen jardunaldi teknikoa

59 Museoen jardunaldi teknikoa

65 Museoen jardunaldi teknikoa

38 JT. Olga Ovejero

Kultura Garaikideko III. ikastaroa

117 Zinemaren genealogia eta geroa

106 José Mª Sanchez Verdú

73 El Niño de Elche  

117 Carlos Muguiro eta Erik Bullot

75 Arturo Leyte
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14+

346 Hamalau gehiago

161 Ikus-entzunezkoen gunea - Streaming

47 Fermín Jimenez

87 Teresa Sabaté

50 Txuspo Poyo

55 Clemente Bernard

57 Miren Doiz

57 Ángela Moreno

44 Alicia Osés

109 Patxi Araujo

79 Alfonso Ascunce

40 Amaia Molinet

86 June Crespo

91 Lorea Alfaro

47 Elba Martínez
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EKINTZA BISTARATZEAK TIPOLOGIA

PastWomen IV. Jardunaldiak

27 1. mahaia

35 2. mahaia

35 3. mahaia

35 4. mahaia

32 5. mahaia

21 6. mahaia

34 Amaitzeko

Erraldoiak museoan 2679

GUZTIRA: 10404
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5. PROGRAMA DIDAKTIKOAK ETA PRESTAKUNTZA 

Ikastetxeei 2021ean zuzendutako eskaintza didak-
tikoa, 2020/2021 eta 2021/2022 ikasturteei zego-
kiena, honako hau izan da: 

1 - LANTEGI DIDAKTIKOAK 

Martxoaren erdialdera arte, eskola lantegiak (Haur 
eta Lehen Hezkuntza) Celia Eslavaren Develāre 
erakusketan zentratu ziren, kaperan. Erakuske-
tako obrari eta horren ahalmen oroitarazleari 
esker, haurren banakako adierazpenari eman zit-
zaion bide, igeltsuaren bidez.

Martxoaren erdialdetik. eta maiatzaren amaieran 
ikasturtea amaitu arte, bi lantegi diseinatu ziren, 
zenbait adin talderi zuzenduta:

- Gerardo Lizarraga. Artista erbestean, Lehen 
Hezkuntzako ikasleentzako. Lantegian estanpa-
zioaren eta collagearen teknikak konbinatzen zi-
tuen kartel bat egin zen.

- Mosaikoaren artea, dirigido al alumnado de 1º y 
2º de Infantil. Haur Hezkuntzako 1. eta 2. mailako 
ikasleentzako. Oraingo honetan, txikienen gaita-
sunak hartu ziren aintzat; izan ere, Lizarragaren 
lanaren inguruan proposatutako lantegietarako 
beharrezkoa zen oinarrizko irakurketa-idazke-
ta ezagutzak izatea, eta, gainera, gai gogor eta 
konplexu samarra zen eskola maila horietarako.

2020/2021 ikasturteko lantegiak urriaren 6an in-
auguratu berri zen Hamalau gehiago aldi baterako 
erakusketan zentratu ziren. Jarduera didaktikoak 
erakusketako bi lanetan oinarritu ziren: Teresa 
Sabatéren  “Pamplona-Iruñea” pintura-lan josian 
(Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako 1. zi-
kloko ikasleei zuzendua) eta Patxi Araujoren “Tur-
ba” instalazio performatikoan (Lehen Hezkunt-
zako 2. eta 3. zikloetako ikasleei zuzendua). Lehen 
proposamenean, Iruñeko plano baten gainean, 
ibilbide errealak edo fikziozkoak egitea planteat-
zen zen, orratza eta haria erabiliz, “josiz”. Bestal-
de, “Turba” lanean oinarritutako lantegian soinu 
laborategi/laborategi zinetikoa egin zen, tresnat-
zat gorputza bera eta zenbait elementu hartuta.  

Erreserbaren datuen arabera, 2021ean 2.813 ikas-
lek hartu zuten parte, 160 taldetan (137 gaztela-
niaz eta 23 euskaraz). 

2 - BISITAK ANTZEZPENEKIN

Aurreko urteetan bezala, antzeztutako hiru ibilbi-
de eskaintzen jarraitu zen: Erromanizazioa (Teseo 
eta Minotauro), Erdi Aroa (Abda eta Leireko kutxa-
tila) eta Errenazimentua (Catalina de Oscáriz). Bi-
sita horien xedea ikasleei beste garai batzuetako 
artea eta bizimoduak erakustea da, gaurko unea-
rekin duten lotura azalduz.  
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3 - BISITA GIDATUAK

Hezkuntzako maila guztietara eta ikastetxe 
bakoitzaren eskakizunetara egokitutako bisita gi-

datuak. Ibilbide kronologikoak planteatzen dira, 
historiaurretik XX. mendera arte, baita tematikoak 
ere. Museoko teknikariek eta Nafarroako Museoko 
kultura boluntarioen taldeak egin zituzten.

Jarduera guztiak euskaraz eta gaztelaniaz eskaini 
dira.

Taldeen bisitak Talde motak Taldeak Parte-hartzaileak

Eskola haurrek

Haur Hezkuntza

Lehen Hezkuntza 19 486

Bigarren Hezkuntza 70 1.435

Batxilergoa 20 322

Unibertsitatea 27 422

Lanbide Heziketa 6 65

Guztira 142 2.730
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2.011

5. PROGRAMA DIDAKTIKOAK ETA PRESTAKUNTZA 

2021ean, 6.412 ikaslek bisitatu zuten Nafarroako 
Museoa. Erreserben arabera, honako jarduera 
hauetan banatu ziren:

-  Lantegi didaktikoak: 2.813
-  Bisitak antzezleen laguntzareki: 869
-  Bisita gidatuak: 2.011
-  Nork bere kabuz egindako bisitak: 719

BERTARATUTAKOEN KOPURUA
(ERRESERBAREN ARABERA)

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

Lantegi 
didaktikoak: 

Bisitak antzezleen 
laguntzareki

Bisita 
gidatuak 

Nork bere kabuz 
egindako bisitak 

Guztira: 6.412

2.813

869 719
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4 - 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. 

Taldeen bisitak Talde motak Taldeak Parte-hartzaileak

Helduak

Kolektiboak eta elkarteak 29 361

Kultura erakundeak  6   66

Senior unibertsitatea / Esperientzia gelak  7 144

Prestakuntza ez-arautua 12 147

Hizkuntzen Irakaskuntza  6   63

Desgaitasunen bat duten pertsonak 15 197

Agentziak eta hotelak  6 144

Oporraldietarako haurrentzako udalekuak  4   90

Guztira 81 1.122

Osasun egoerak hobera egin zuenean, irailean 
berriro ekin zitzaion maleten maileguari, ikasturte 
berriarekin bat (2021eko urtarrila eta abuztua bi-
tartean ez ziren mailegatu). Historiaurreko maleta 
7 aldiz mailegatu zen eta 322 ikaslek erabili zuten. 
Erdi Aroko zigiluei buruzko maleta bi aldiz eskatu 
zen, 39 ikaslerekin erabiltzeko.

5- IKASLEEI ZUZENDUTA EZ ZEUDEN BESTE 
JARDUERA BATZUK

Bisita gidatuak:
Helduek egindako bisiten laburpena, talde mota-
ren arabera:
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Gehien eskatu zuten bisita “Bisita orokorra/6 
maisulan” (39 talde) izan zen, nabarmenki. Aro 
artistiko/historikoekin lotutako ibilbideen ar-
tean, Historiaurrea eta Erromanizazioa izan ziren 
arrakastarik handiena izan zutenak (banaka har-
tuta, edo bisita berean konbinatuta), 10 talde izan 
baitziren. TEAECera bisita 3 aldiz eskatu zen.

Genero ikuspegiari dagokionez, Pilar Bobes gida 
boluntarioak diseinatutako bisita egiten jarraitu 
zen, “Emakume sortzaileak/emakume sortuak” 
izenburuarekin (3. eranskina: jardueraren karte-
la) (3 taldek eskatu zuten). Halaber, berretsi dugu 
emakumeen talde espezifikoen museorako bisitek 
gora egin dutela, guztira 8 izan baitziren 2021ean.

Aldi baterako erakusketei dagokienez, Gerardo Li-
zarragari buruzko erakusketa nabarmentzen da, 
17 taldek eskatu baitzuten bisita gidatua. Dena 
den, esan beharra dago taldeen kopurua 30 iza-
nen zatekeela, eskola taldeak, beren kabuz etorri-
tako taldeak edo erakusketako komisarioak lagun-
duta etorri zirenak aintzat hartuz gero. 

Aste Santuko, udako eta Eguberrietako oporral-
dietarako haur lantegiak::
- Aste Santuko lantegia Gerardo Lizarraga. Artista 

erbestean erakusketari buruzkoa izan zen eta La 
chincheta Bruna-k eskaini zuen: 24 parte-hart-
zaile.  

- Udako lantegiak Gentz del Valleren Basati 
erakusketari buruzkoak izan ziren. Tea en la azo-
tea-k (Gabriela Barrio Goñi) eskaini zuen, UPV/
EHUko ikasleen laguntzarekin: 45 parte-hartzai-
le.

- Eguberrietako lantegia La chincheta Bruna-k es-
kaini zuen eta Catorce más/Hamalau gehiago 
erakusketan zentratu zen. Abenduaren 28a eta 
31 bitartean egin zen, 12:00etatik 13:30era. Tal-
dea 22 parte-hartzailerekin osatu zen. 

6 - BITARTEKARITZA ASTE SANTUAN

Aste Santuaren aurreko asteburuetan jende asko 
bertaratzen dela ikusita, bi pertsona baliatzea 
erabaki zen, apirilaren 1etik 4ra, bitartekotza la-
nak egin zitzaten.

2021ean etortzen jarraitu zuten desgaitasunen 
bat duten pertsonak artatzen dituzten elkarteek, 
eta 15 talde etorri ziren guztira (197 parte-hartzai-
le). 

2021ean talde hauek bisitatu gintuzten: ANFAS 
(desgaitasun intelektuala), ANASAPS (osasun 
mentala), Down Sindromearen Nafarroako Elkar-
tea, Errehabilitazio Psikosozialeko Arga Zentroa, 
Errehabilitazio Psikosozialeko Aita Menni Zentroa, 
Francisco Javier Zentroa (psikiatria unitatea), PEP 
Osasunbidea (psikiatria), Luciérnaga Elkartea (As-
perger), Tasubinsa eta Avifes (gaixo psikikoak).



MUSEOAK6.2 NAFARROAKO MUSEOA

6. UNIBERTSITATE PRAKTIKAK

Pandemiaren ondorioz urtebeteko geldialdia izan 
ondotik, 2021ean udako praktikak berrartu ziren. 
Aurreko urteetan bezala, haien xedea bisita gi-
datuak egitea izan zen, erakusketa iraunkorrean, 
uztailean eta abuztuan. Asteartetik larunbatera 
hiru bisita eskaintzen ziren egunean (11:00, 12:30 
eta 17:30) eta bi, igandeetan (11:00 eta 12:30). Bi 
ibilbide eskaini ziren: “Sei maisulan” eta “Horma 
pintura gotikoa”. 

Guztira, 455 bisitarik gozatu zuten udako bisita 
gidatuez. 11:00etako eta 17:30eko bisitak izan zi-
ren pertsona gehien jaso zutenak. 

7. IKERKETA PROGRAMA 8. LIBURUTEGI ESPEZIALIZATUA, FOTOTEKA ETA 
ARTISTA NAFARREN FUNTS DOKUMENTALA

2021ean, 108 ikertzaile, elkarte kultural eta edi-
torialen kontsultei eta irudi eskaerei erantzun zit-
zaien; gainera, funts museografikoetako irudien 
957 eskabide izapidetu ziren. 

Nafarroako Museoko liburutegiak, bai museoaren 
beraren erabiltzaileei bai kanpoko erabiltzaileei, 
honako zerbitzu hauek eskaintzen dizkie: aholku-
laritza eta informazio bibliografikoa, aretoko mai-
legua eta bulegoetako mailegua (azken hori Mu-
seoko teknikarientzat bakarrik), eta aldian behin 
berritasunen buletina bidaltzea posta elektroni-
koaren bidez Museoko eta Museoen Zerbitzuko 
interesdun guztiei. 

Liburutegiak erregistro estatistiko bat ere egiten 
du: liburutegiaren eta fototekaren erabiltzaileen 
kopurua, bulegoetako mailegua, liburutegiko ma-
terialaren kontsulta kopurua eta Artista Nafarren 
Dokumentu Funtsa. Gainera, funts berriak esku-
ratzeko izapideak egiten ditu, erosketa, edo truke 
bidez, azken hori Nafarroako Gobernuaren Argi-
talpen Funtsaren bitartez. Halaber, liburutegian 
jasotzen diren material bikoiztuak kudeatzeaz ar-
duratzen da; material horiek beste liburutegi bat-
zuetara bidaltzen dira.

Era berean, zenbait modutan laguntzen du Mu-
seoan egiten diren aldi baterako erakusketetan.  
Liburutegia kontsulta publikoak egiteko irekita 
egoten da ostegunetan, 10:00etatik 14:00etara. 
2020an, erabiltzaileak artatzeko protokolo oso 
bat prestatu eta gauzatu zen.
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- Katalogora gehitutakoak:  318
- Bertaratutako erabiltzaileak: 24
- Maileguak eta kontsultak aretoan: 54
- Bulegoetako maileguak: 66
- Kontsultak Nafarroako Artisten Funtsean: 1
- Kontsultak fototekan: 23

Jarduerak:
- Berritasunen hileko buletinak: 6 egin dira. 

- Aldi baterako erakusketen bibliografia: Aurten, 
liburutegiak honako erakusketa hauetan parte 
hartu zuen: “Gerardo Lizarraga. Artista erbes-
tean”, Gentz del Valleren “Basati/Salvaje/Wild”, 
Mariano Sinuésen “Festa ikaragarria” eta “Ha-
malau gehiago”, horiei loturiko funtsak bilduz 
eta publikoaren eskura jarriz.

9.  ERAIKINA ETA INSTALAZIOAK

2021ean, museoak instalazioak nabarmen hobetu 
ditu; laburtuta, hauek egin ditu:

OBRAK ETA INSTALAZIOAK

- Oztopo arkitektonikoak kentzea didaktika are-
toan eta 1.9 aretoan (pintura gotikoa):

- 3.4 aretoan “Txanpona Nafarroan” areto berria 
hartu zen, KEN proiektuaren (Luis Garbayo) eta 
Javier De Esteban Garbayo arkitektoaren eskutik. 
Lanak GESPRAD enpresa eraikitzaileak gauzatu 
zituen. Argiteria eta segurtasun sistema berrit-
zaileak ditu beira-arasetan, alfonbra teknikoaren 
bidez. 

- Bigarren solairuan, Museoen Ataleko teknikarien 
bulegoak bereizten dituen trenkada berritu egin 
zen, horman zulo bat irekiz eta ate lerragarri bat 
jarriz, beharrezkoa denean elkarrekin lan egin 
ahal izateko.

- Ekitaldi Aretoko soinu eta argiztapen ekipoak be-
rritu dira: 
· RAC aldatu da eta kabinan gailu berriak insta-

latu dira. 
·  Argiteria hobetu da.

- Nafarroako Museoan sartzeko alfonbra berritu da. 
NAVAGRÉS enpresak instalatu zuen.

 
- Leache enpresa eraikitzaileak bulegoetako eskai-

leraren kupula konpondu zuen kanpotik, beru-
nezko pieza bat altxa zelako, eta haize-orratza 
finkatu zen, arrail bat konponduz.

- Didaktika aretoko sabaiko zorrotenak saneatu zi-
ren, atzeko patiorantz.

- Didaktika aretoaren kanpoko burdin hesia sanea-
tu eta margotu zen.

- Zaharberritze Lantegiko leihoetan, biltegian eta 
Oritz aretoaren atzealdean eguzki iragazkiak jarri 
ziren.

- Zaharberritze lantegian veneziar pertsianak jarri 
ziren.

- Zaharberritze biltegian eta Oritz aretoaren atzeko 
biltegian leihoen isolamendua hobetu zen eta zi-
gilatu egin ziren.

- Entzungailuak birjarri ziren laugarren solairuko 
bideo pantailetan.

- Segurtasun sistema elektronikoa berritu zen.

8. LIBURUTEGI ESPEZIALIZATUA, FOTOTEKA ETA 
ARTISTA NAFARREN FUNTS DOKUMENTALA



MUSEOAK6.2 NAFARROAKO MUSEOA

WEBGUNEA

Hau da bisitarien profila:

Kopuru horrek esan nahi du Nafarroako Museora 
egindako bisitak bikoiztu egin direla 2020. Urtea-

BISITAK ETA ERABILTZAILEAK

2021ean, Nafarroako Museoaren zifra estatisti-
koak honako hauek izan ziren:  

Bisiten profila Bisitak, guztira

Helduak 11.019

18 urtetik beherakoak 1164

65 urtetik gorakoak/erretiratuak 943

Gazte txartela/Ikasle txartela 330

Talde murritza 50

Ikasle taldea 6.499

Museoaren jarduerak 1.451

Erreserbadun taldea 1.213

Aldi baterako erakusketa, batera + banakako erakusketa 14.550

Erromesak 75

Gonbidatuak/Irakasleak 308

Familiarekin itzultzen direnak 305

Langabeak 58

ICOMeko kideak/Nafarroako Museoaren Adiskideak 14

Desgaitasunen bat duten pertsonak 60

Erraldoiak museoan 3662

BISITAK, GUZTIRA 41.701

2021

Erabiltzaileak 83.122

Orriak 88.397

Nafarroako Museoa GUZTIRA

Bisitariak,
guztira 29.284

Bisitak 41.701

Erabiltzaileak 6.611

Guztira,
Bisitak + Erabiltzaileak 48.402

El Museo de Navarra ha contado con un presu-
puesto en 2021 de 1.329.228,50 euros (excluidos 
los gastos de personal de plantilla).

AURREKONTUA

rekin alderatuta eta pandemiaren aurreko zenba-
kiak erdietsi direla.



MUSEOAK

1. BILDUMA

INBENTARIOA

Karlismoaren Museoko funtsak inbentariatzen ja-
rraitu da, bai bilduma iraunkorrekoak, bai gordai-
lutuak. 

2021eko abenduaren 31n, guztira 1.908 pieza zeu-
den Erregistro Liburuetan; horietatik 1.370 bildu-
ma iraunkorrekoak dira eta 538, gordailututako 
ondasunen bildumakoak. 2021ean 119 pieza berri 
edo dokumentu funts sartu dira, guztiak ere Mu-
seoko bilduma egonkorrera. 

DOMUS
2021ean, DOMUS sistema ezarri da eta erakuske-
ta iraunkorrean erakusten diren ondasunei dagoz-
kien fitxak prestatu dira, bai funts museografikoe-
nak eta bai dokumentu funtsenak.

Guztira 151 fitxa egin dira, 82 funts museografi-
ko eta 69 dokumentu funtsi dagozkienak. Kultu-
ra-ondasun bakoitzean identifikazioa, deskribape-
na/sailkapena eta administrazio datuak bete dira. 

PIEZA BERRIAK SARTZEA

Dohaintzan jasotakoak::
18 dohaintza izapidetu ziren, Nafarroakoak (14), 

Gipuzkoakoak (2), Bizkaikoak (1) eta Bartzelo-
nakoak (1). 

Dohaintza horiez gain, gutun azal anonimoetan 
entregatu zirelako izapidetu ez zen dohaintza bat 
egon zen. 

Erosita:
2021ean pieza hauek erosi ziren Karlismoko Mu-
seoaren bildumarako:
1. “Espainiar emakumeak, eman izena [marga-

ritetan]”. Leocadio Muro Urriza/Lit. Fournier- 
Gasteiz. Kartela, 1930eko hamarkada.

2. “Itzalak”. Iñaki Rifaterra. Pintura, 2021.
3. “Bataila karlista”. José Calderé. Marrazkia, 

1900 inguru.

IRUDI DIGITALEN LAGAPENA

2021eko urriaren 8an, Fermín Pérez-Nievas Bor-
derasenak ziren soinu materialak/grabazio digi-
talak Karlismoaren Museoari emateko akta bat 
formalizatu zen.

KONTSERBAZIOA

2021ean zehar, Ondare Historikoaren Zerbitzuko 
Erregistroaren, Ondasun Higigarrien eta Arkeolo-
giaren Ataleko teknikariek zenbait bisita tekniko 
egin dituzte Karlismoaren Museoko eta Merkaton-

6.3 KARLISMOAREN MUSEOA

doan dagoen ondasun biltegiko instalazioetara, 
ingurumena kontrolatzeko eta anoxia tratatzeko 
lana egiteko, eta pieza sartu berriak eta erakuske-
ta iraunkorraren piezak zaharberritzeko.



MUSEOAK

2. ERAKUSKETAK 

JARDUKETAK ERAKUSKETA IRAUNKORREAN

Karlismoaren Museoko erakusketa iraunkorrean 
guztira 142 pieza museografiko, 2 erreprodukzio 
eta 6 faksimile daude ikusgai 2021eko abendua-
ren 31n. Pieza horiei Alfontso XII.aren gotorlekua 
agertzen duen San Kristobal - Ezkaba mendiaren 
maketa gehitu behar zaio (Nafarroako Errege Ar-
txibo Nagusiko aldi baterako gordailua), 2021eko 
urriaz geroztik sotoan (eskailerako hutsunea) ins-
talatuta dagoena.

GIDA ELEBIDUNAK ARGITARATZEA

Erakusketa iraunkorraren gida elebiduna argitara-
tu da, gaztelaniaz eta euskaraz. 

ALDI BATERAKO ERAKUSKETAK

- “Kausaren ahotsak: karlismoaren propagan-
da eta hedapena”. Komisarioa: Francisco Javier 
Caspístegui (Nafarroako Unibertsitatea). 2020ko 
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azaroaren 27tik 2021eko apirilaren 11ra. Bisitari 
kopurua (urtarrilaren 1etik apirilaren 11ra): 650 bi-
sita.

- “Itzalak”. Komisario eta egilea: Iñaki Rifaterra. 
2021eko maiatzaren 18tik urriaren 15era. Bisitari 
kopurua: 2.075 bisitari. “Arte garaikidearen in-
guruko hausnarketak” programaren barruan.

- “Uranga legatua Karlismoaren Museoan”. Komi-
sarioa: Karlismoaren Museoa. 2021eko ekainaren 
25etik abuztuaren 15era. Bisitari kopurua: 1.066 
bisita.

- “Trazu gorrian: karlismoa komikian eta ilustra-
zioan”. Nafarroako Komikiaren Aretoarekin eta 
Tiza - Komikia sustatzeko elkartearekin lankidet-

zan. Komisarioa: Karlismoaren Museoa. 2021eko 
irailaren 3tik urriaren 3ra. Bisitari kopurua: 491 
bisita.

- “Argia ilunantzean. Osasuna eta humanitarismoa 
gatazka belikoetan”. Komisarioa: Pablo Larraz 
Andía. 2022ko urriaren 29tik maiatzaren 8ra. Bi-
sitari kopurua: (abenduaren 31 arte) 693 bisita.
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PROGRAMAZIO KULTURALA

BISITA GIDATUAK

Karlismoaren Museoak 2021ean bisita gidatuak 
eskaini zituen erakusketa iraunkorra ikusteko, urte 
osoan zehar.
Guztira, 52 bisita programatu dira, eta guztira 313 
pertsona bertaratu dira. 

EMAKUMEAREN NAZIOARTEKO EGUNAREN 
HARIRA ANTOLATUTAKO JARDUERAK

2021/03/07. 12:00. “Emakumea eta karlismoa”. 
Erakusketa iraunkorraren bisita gidatua genero 
ikuspegiarekin, Silvia Lizarraga Pérez de Zabalza-
ren eskutik (Karlismoaren Museoa). Parte hartzai-
leak: 12 pertsona. 

“KAUSAREN AHOTSAK: PROPAGANDA ETA 
KARLISMOAREN HEDAPENA” ALDI BATERAKO 
ERAKUSKETAREN HARIRA EGINDAKO JAR-
DUERAK

“Kausaren ahotsak: propaganda eta karlismoaren 
hedapena” aldi baterako erakusketaren harira, 
online hitzaldien ziklo bat programatu zen: 
 
- Ostirala, martxoaren 5a. Pablo Ozcáriz (Nafa-

rroako Unibertsitate Publikoa), “Grafitoak His-
toriaren adierazpen tresna gisa. Nafarroaren ka-
sua”. 

- Martxoak 19, ostirala. Jorge Uría (Oviedoko uni-
bertsitatea). “Soziabilitaterako guneak. Soziali-
zazio politikoa eta herritarra egunerokotasunean”

- Ostirala, martxoaren 26a. Francisco Javier Cas-
pistegui (Nafarroako Unibertsitatea), “Karlismoa 
etxe barruan bizitzea”.

LIBURUAREN NAZIOARTEKO EGUNA

- Bookcrossing, 2021eko apirilaren 23an. CO-
VID-19aren pandemiak eragindako ohiz kanpoko 
egoera dela-eta, Karlismoaren Museoko 
Dokumentazio Zentroak moldatu egin zuen 
2021/04/23ko Liburuaren Nazioarteko Eguna 
zabaltzeko proposamena. Museoko liburutegiak 
Bookcrossing jardueran parte hartu zuen, Artiu-
mekin (Arte Garaikidearen Euskal Zentro-Mu-
seoa) lankidetzan, online formatuan, katalo-
goaren argitalpen digitala aurkeztuta: Las voces 
de la causa. Propaganda y difusión del carlismo/
Kausaren Ahotsak. Karlismoaren propaganda 
eta hedatzea Liburutegia katalogatzea

- Marrazketa lantegia, 2021eko apirilaren 24an. 
7 eta 14 urte bitarteko haurrei zuzendutako 
marrazketa lantegia, El Toisón de Don Carlos/
On Karlosen Toisoia argitalpenean inspiratuta. 
Doako jarduera: Silvia Lizarraga autorearekin 
obra irakurtzea eta pertsonaiak marrazteko lan-
tegia Roland Deaconu ilustratzailearekin
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Halaber, aste osoan zehar, museoaren argitalpen 
zaharretako bat doan eman zitzaien interesa zu-
ten bisitari guztiei. 

MUSEOEN NAZIOARTEKO EGUNA ETA EURO-
PAKO MUSEOEN GAUA – HAUSNARKETAK 
PROGRAMA

Maiatzaren 18an, larunbatean, ospatu zen Mu-
seoen Nazioarteko Egunaren eta Museoen Gaua-
ren omenez, proiektu berri bat garatu zen Arte 
garaikidearen inguruko HAUSNARKETAK pro-
graman Iñaki Rifaterra artistan eta bere “Itzalak” 
proposamenean oinarrituta. Horretan, animazio 
esperimental bat eta instalazio piktoriko bat egin 
ziren, Karlismoaren Museoko bildumako mate-
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rialak abiapuntu hartuta. Instalazioa 2021eko 
maiatzaren 18tik urriaren 15era egon zen ikusgai 
eta 2.075 bisita izan zituen.
Maiatzaren 22an lantegi bat antolatu zen: 
- 10-14 ordu. Litografia artistikoko lantegia Atelier 

Estella Lizarran, Iñaki Rifaterraren eskutik. Parte 
hartzaileak: 8 pertsona. 

- 11:30-13:30. “On Karlosen Toisoia” lantegia, Tea 
en la Azoteak eskainia eta 5 eta 12 urte bitarteko 
haurrei zuzendua. Parte hartzaileak: 7 pertsona.

“URANGA LEGATUA KARLISMOAREN MU-
SEOAN” ALDI BATERAKO ERAKUSKETAREN 
INGURUKO JARDUERAK

2021eko uztailaren 23a. 19:00. “Pablo Uranga. 
Bohemiaren espiritua” izeneko hitzaldia Ana Arre-
gui Barandiaránen eskutik. Parte hartzaileak: 15 
pertsona. 

“TRAZU GORRIAN: KARLISMOA KOMIKIAN 
ETA ILUSTRAZIOAN” ERAKUSKETAREN IN-
GURUKO JARDUERAK

2021eko irailaren 18a. 12:00. Lizarrako Fray Diego 
Kultur Etxea. Mahai-ingurua, Carlos Azagra, Javier 
Mina eta César Orozen parte-hartzearekin. Tizare-
kin lankidetzan antolatutako jarduera. Nafarroan 
komikia sustatzeko elkartea, Nafarroako Komiki 
Azoka eta Lizarrako Fray Diego Kultur Etxea.

ONDAREAREN EUROPAKO JARDUNALDIAK

2021eko irailaren 25a. 12:00. Bisita gidatua: “Etxa-
barritarren jauregia, Karlismoaren Museoaren 
egoitza: arkitektura eta heraldika”, Mikel Ramos 
historialari eta arkeologoaren eskutik. Parte hart-
zaileak: 6 pertsona. 
 

PROGRAMA DIDAKTIKOAK   

BISITAK ETA LANTEGI DIDAKTIKOAK

Karlismoaren Museoak 2021ean erakusketa 
iraunkorrerako bisitaldi gidatuz eta lantegiz osa-
tutako programa didaktiko bat eskaini zien ikas-
tetxeei. 
Guztira 359 parte-hartzaile bertaratu ziren eta bi-
sita gidatuaren modalitatean parte hartu zuten. 
Aurten, jarduera horien eskaera arinki berreskura-
tu da, baina mugatuta egoten jarraitu du pande-
miaren bilakaeraren ondorioz.

HAURRENTZAKO LANTEGIAK 

2021ean “On Karlosen Toisoia” lantegiaren hiru 
saio antolatu ziren, Tea en la Azoteak eskainita eta 
5 eta 12 urte bitarteko haurrei zuzenduta, lantegi-
ko 12 pertsonako edukiera maximoarekin.  Guztira 
31 parte-hartzaile izan ziren.

6.3 KARLISMOAREN MUSEOA
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IKERKETA PROGRAMA ETA ARGITALPENAK

ARGITALPENAK

Aldi baterako erakusketen katalogoak:
- “Las voces de la Causa. Propaganda y difusión 

del Carlismo/Kausaren ahotsak. Karlismoaren 
propaganda eta hedatzea” aldi baterako erakus-
keta. Francisco Javier Caspistegui Gorasurretaren 
testuak.  

- “Luz en la penumbra. Sanidad y humanitarismo 
en los conflictos bélicos. Siglos XIX y XX/Argia ilu-
nantzean. Osasuna eta humanitarismoa gatazka 
belikoetan. XIX. eta XX. mendeak” aldi baterako 
erakusketa. Pablo Larraz Andíaren testuak. 

 

Karlismoari buruzko ikerketaren seriea: 
- Karlismoari buruzko ikerketaren seriearen seiga-

rren alearen argitalpena. Izenburua: Propaganda 
karlistako espazioa. Egilea: Francisco Javier Cas-
pistegui Gorasurreta. 

- Haurrentzako liburua
- Gau bat Karlismoaren Museoan. Egilea: Silvia Li-

zarraga. Ilustratzailea: Roland Deaconu. 
- Gau bat Karlismoaren Museoan. Egilea: Silvia Li-

zarraga. Ilustratzailea: Roland Deaconu. 

Karlismoaren Museoko gida:
- Karlismoaren Museoko gida, edizio elebiduna, 

gaztelaniaz eta euskaraz. 

DOKUMENTAZIO ZENTROA ETA LIBURUTEGI 
ESPEZIALIZATUA

LIBURUTEGI ESPEZIALIZATUA

2021ean, 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 208 liburu, 4 aldizkari eta 2 faksimile 
erosi ditu. Funts berri horiek bide hauetatik iritsi 
dira: 
- Erosketak: 133 liburu eta 3 aldizkari
- Donazio zk.: 35 liburu
- Argitalpen trukea: 8 liburu.
- Erakundeen opariak: 14 liburu. 
- Egile eta partikularren opariak: 19 liburu.

DOKUMENTUEN FUNTSA

Honako hauek dira 2021ean Dokumentazio Zen-
troan gauzatutako proiektuak: 
- Erosketen erregistroa
- Bulegoko Artxiboko dokumentuen inbentarioa 

egitea

6.3 KARLISMOAREN MUSEOA
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- 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 erantzutea
- Dokumentu funtsak eta funts bibliografikoak digi-

talizatzea
- Dokumentazio Zentroa zabaltzeko jarduerak 

prestatzea
- Biblioteka katalogatzea
- Liburutegiko beste ekintza batzuk
- Dokumentazio Zentroaren difusio ekintzak.

Bulegoko Artxiboko dokumentuen inbentarioa 
egitea
Proiektua 2015ean hasi zen, sailkapen taula bat 
sortuta bulegoko artxiborako, eta sistematikoki 
inbentariatu zen museoak sortutako dokumenta-
zioa. Egun, bulegoko artxiboak 97 kaxa normali-
zatu, formatu berezi bat eta inbentariatutako 245 
CD dauzka. 

Bulegoko Artxiboko dokumentuen inbentarioa 
egitea
Aurten zazpi dohaintzaren bidez jaso dira artxiboa 
jomuga zuten funtsak. Dohaintzetako hiruk funts 
pertsonalak edo familiarrak dira (DON 176-178-
188); hiru dohaintzak propaganda elementuak 
dituzte, zehazki, egutegiak eta eranskailuak (DON 
177-179-187); eta bi dohaintza Zirkulu Karlistetako 
dokumentazioa dira (DON 183-185). 2021ean jaso-
tako funts guztiak gordailuan instalatu dira.    

Karlismoaren Museoko Artxibo Historikoko doku-
mentazioaren inbentarioa egitea
Gutxi gorabehera, 2021eko abenduaren 31n, Mu-
seoaren Dokumentu Funts Historikoak 14.500 

dokumentu dituela kalkulatzen da. Inbentariat-
zeke daude Juan José Juanmartiñena Aldabaren 
funtsean jasotako lau kutxa, museora 2020ko irai-
lean iritsi zirenak.

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 digitaliza-
tuta dauden eta datu base publikoen bidez sarrera 
librea duten argitalpen karlisten bilaketan.  Erre-
gistro hauek gehitu dira:

Formatua
2021ean
aurkitua

Eskura dauden 
iturriak guztira

Modu digitalean 
kontsultatzen ahal dira

Aldizkarietako artikuluak 134 2991 1964

Liburu digitalizatuak 23 2.360 2360

Liburuen separatak 23 727 171

Doktorego tesiak 13 171 65

Ikerketa edo master lanak 2 29 23

Dokumentuak 1 104 + 777 Olazabal eta Apalategui funtsa 882

Partiturak / Letrak (musika) 0 6 6

Hemeroteka (argitalpenak) 0 164 164

Prentsa satirikoa (aleak) 0 44 44

Aldizkariak 3 801 801

Ikus-entzunezkoak 1 30 30

6.3 KARLISMOAREN MUSEOA
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Dokumentu funtsak eta funts bibliografikoak digi-
talizatzea
2021ean zehar, En Clave Audiovisual enpresari bi 
kasete zinta entregatu zitzaizkion digitalizatu zit-
zan. Horietan, Fermín Pérez-Nievasek lagatako 
Alderdi Karlistaren mitin eta elkarrizketak jasot-
zen dira.

Dokumentu funtsen irisgarritasuna hobetzea
“Pour Don Carlos” zinema mutu frantseseko fil-
maren proiekzioa programatzeko, filmaren irisga-
rritasuna hobetu da, gaztelaniazko azpitituluak 
dituen kopia bat sortu baita. 

Biblioteka katalogatzea
Titulu editorial berriak katalogatzeko, Exlibris 
enpresako Álvaro Arangurenen eta Elena Mu-
ñozen lankidetza izan da.
2021ean, Nafarroako Liburutegien Sarearen bidez, 
Karlismoaren Museoaren liburutegi espezializa-
tuan (Absysnet) eskuragarri jarri ziren 314 baliabi-
de berri. Atari horren bidez 2.757 ale katalogatu 
ziren funtsen bilduman. 

Liburutegiko beste ekintza batzuk
Hileroko berritasun buletinak sortu dira eta Mu-
seoko mailing-aren bitartez informazioa jaso nahi 
duten interesdunei bidali zaie. 

TIPOLOGIA ERABILTZAILEAK

Aurrez aurrekoak 35

Telefono bidezkoak 9

Posta elektroniko bi-
dezkoak 22

Erakundeetakoak 2

GUZTIRA 68

Dokumentazio zentroa eta liburutegia
2021ean kontsulta hauei erantzun zaie:

DIFUSIO PLANA ETA ONLINE EDUKIAK

Karlismoaren Museoak, 2021ean, bere eduki eta 
jarduerak ezagutarazi eta jakinarazteko zenbait 
jarduketa gauzatu ditu.
- Karlismoaren Museoko gidak (gaztelania/euska-

ra eta ingelesa/frantsesa) Lizarrako Turismo Bu-
legoan zabaltzea.

- Komunikazio kanpaina eremuko aldizkarietan: 
Calle Mayor eta Auzolan (Lizarrerriko eta Izarbei-
barko edizioak)

- Museoko eduki eta jardueren aldizkako iragarkiak 
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 gelan 
eskuragarri dauden formularioen bidez.

- Informazio kanpaina puntualak, efemerideak eta 
jarduera zehatzen ondorioz: eskaintza didaktikoa, 
bisita gidatuen eta lantegien programa, eta abar.

6.3 KARLISMOAREN MUSEOA
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WEBGUNEKO BISITAK

Ikustaldi bakarreko orrialde kopurua
Orrietara egindako bisita kopurua

13.000

12.000

11.000

10.000

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

2016

6.706

9.807

2017

7.133

10.364

2018 2019 2020 2021

9.274

12.940

7.199

10.274

9.069

12.894 12.613

KARLISMOAREN MUSEOKO WEBGUNEA

Karlismoaren Museoak webgunea du   
-www.museodelcarlismo.navarra.es-  eta, ho-
rren bitartez, jarduerak ezagutarazten dira eta in-
teresdunen eskura jartzen da Museoan egindako 
guztia, 2010ean sortu zenetik.
Honako bisita hauek izan ditu 2021era arte Karlis-
moaren Museoaren webguneak, Google Analytics-
en arabera. (Ikusi grafikoa).

WEBGUNEAREN BIDEZKO DIFUSIOA HOBET-
ZEKO PROGRAMA (COVID-19)

Pandemian zehar eduki kulturalak online zabalt-
zen jarraitze aldera, erabiltzaileen etxera hurbilt-
zeko, webgunera igo ziren honako eduki hauek, 
zenbait plataformaren bidez:

YOUTUBE

2021ean zehar 9 bideo igo ziren. Horietako 5 hit-
zaldiei dagozkie eta 4, aldi baterako erakusketei.
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ERABILTZAILEAK

2021ean 360 erabiltzaile zenbatu ziren, guztira, 
Museoak programatutako jardueretan.  

“Toisoiaren ebasketa” online jokoa
“El Robo del Toisón/Toisoiaren Ebasketa” online 
jokoak, Dogoplay plataformaren bidez 2020aren 
amaieran ezarri zenak, 765 erreserba izan ditu 
2021ean, eta 197 partida jokatu dira.

AURREKONTUA

2021eko museoko gastuen aurrekontua 
441.233,10 eurokoa izan da, plantillako langileak 
barne hartu gabe.

BISITA KOPURUA (HIRUHILEKOA)

1.a: 830
2.a: 1.475
3.a: 4.791
4.a: 695

Total: 9.182
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ISSUU

2021ean zehar, dohainik irakurtzeko eskuragarri 
jarri ziren honako material hauek:
- Museoko informazio gidak (1): Museo del Carlis-

mo/Karlismoaren Museoa
- Erakusketa katalogoak

. “Las voces de la Causa. Propaganda y difusión 
del Carlismo/Kausaren ahotsak. Karlismoaren 
protaganda eta hedatzea”.

. “Luz en la Penumbra. Sanidad y humanitaris-
mo en los conflictos bélicos. Siglos XIX y XX / 
Argia ilunantzean. Osasuna eta humanitaris-
moa gatazka belikoetan. XIX. eta XX. mendeak

BISITARIAK ETA ERABILTZAILEAK

Karlismoaren Museoak 9.182 bisita izan ditu 
2021ean; hau da, ia % 300eko gorakada egon da 
2020. urtearekiko, urte hartan 2.559 bisita izan 
baitziren guztira. Guztira 4.346 bisitari izan dira.

2021ean Karlismoaren Museoa bisitatu duten 
pertsonen profila hauxe da: beste autonomia er-
kidego batzuetakoak (% 60), bakarrik bertara-
tutakoak (% 94,46), goizez bertaratutakoak (% 
63,82) eta doan sartu direnak (% 85,33). 

Karlismoaren Museoaren bisitarien guztizkotik, % 
45,82 erakusketa iraunkorreko bisitei dagokie eta 
% 54,18, berriz, aldi baterako erakusketei. 

Hiruhilekoei begiratuz gero, datuak honako hauek 
izan dira: 
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BILDUMA

INBENTARIOA

Museo Etnologikoaren bilduma inbentariatutako 
16.340 piezaz osatuta dago. 

PIEZA ETA FUNTS BERRIAK

Museoaren bilduman gai berriak sartu dira, zen-
bait bidetatik.  

Dohaintzak:
• Euskal elkarte pribatu batean zeuden eta Gi-

puzkoako Foru Aldundiak eman dituen disko for-
mako 8 hilarri (Aurizberri-Espinal).

• Zentral hidroelektrikoetako kanalak garbitzeko 
erabiltzen den eskorga.

• Artzairen jatorrizko marrazkiak, Kultura Depar-
tamentuko Argitalpen Atalean gordetzen ziren 
Nafarroako jantzien liburuak argitaratzeko erabili 
zirenak.

• Labeagako disko formako hilarria.
• 24 pieza ezberdinez osatutako mahai tresneria; 

gehienak inskripzioa dute eta Iruñeko Ospitale 
Orokor Zaharretik datoz. 

• Soraurengo jantzia: emakumezkoen ezkontza 
jantzia, gizonezkoen ezkontza jantzia eta Aragoi-
ko emakume nekazariaren jantzia.

• Iratxeko monasterioko zaindariaren laneko arropa 
historikoa.

• Iratiko pago oholtxoak.

Erosketak:
- Arruazuko José Mª Satrústeguiren bildumako za-

zpi bataio paxa.  

6.4 “JULIO CARO BAROJA” NAFARROAKO MUSEO ETNOLOGIKOA



MUSEOAK

- Bilduma bereko musika-tresnak: bi txistu, alboka 
bat, aguazil korneta bat eta bi flauta.

- Lizarrako zeramikazko bi ontzi, Garesen erosiak.

BISITA TEKNIKOAK

• Magdalenako Odol Noriara bisita teknikoa.
• Bisita teknikoa Orbaizetako Kulturolara, Aezkoa 

ibarreko Batzordeko presidenteak eskatuta; arma 
fabrikaren jauregia bisitatu da, erakusketa insta-
lazioen aurrerapenen segimendua eta balorazioa 
egiteko.

• Otsagabiko Koleto Etxera bisita.

Herritarrei aholkularitza ematen jarraitu zitzaien 
zenbait material etnografikoren balioari eta inte-
resari buruz. 

BESTE ERAKUNDEEI EGINDAKO MAILEGUAK

• Herri erlijiositateko 2 pieza, aldi baterako “Male-
ficium. Nafarroa eta sorgin ehiza (XIV-XVII. men-
deak)” erakusketarako, Nafarroako Errege Artxibo 
Nagusiko “Antso Jakituna” erakusketa aretoan 
(2020ko uztailetik 2021eko urtarrilera).

• 6 altzarigintza pieza, “Kausaren ahotsak: kar-
lismoaren propaganda eta hedapena” erakus-
ketarako (2020-2021). Karlismoaren Museoan, 

2020ko azarotik 2021eko apirila bitartean.

• “Koldo Chamorro. Christo Iberiar Santua” erakus-
ketarako gurutzeak, Nafarroako Museoan.
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• Inauteri eta hiletetako 8 pieza, “Mariano Sinués. 
Festa ikaragarria” erakusketarako, Nafarroako 
Museoan.

KONTSERBAZIOA

• Prebentziozko kontserbazioa: prebentziozko 
kontserbaziorako protokoloaren azpikontrata-
zioa, Erregistroaren, Ondasun Higigarrien eta Ar-
keologiaren Atalak kudeatuta.

• Fagoaga funtseko ehunak finkatu eta zaharberrit-
zea.

• Erakusketetarako maileguan utzitako piezak gar-
bitu eta zaharberritzea.

ERREGISTRO LIBURUA

Museoaren erregistro liburua eguneratu eta digi-
talizatu egin da. Erregistro guztiak berrikusi dira 
eta erregistro berriak sartu dira. Inbentarioko fitxa 
guztiak erregistro zehatzei esleitu zaizkie. Eroske-
ta espediente berriak jaso dira eta lehendik zeu-
den espediente batzuk osatu dira. 

FUNTSEN ARGAZKIAK ATERATZEKO KANPAI-
NA

2021ean zehar, zeramika eta beira bildumako 
1.500 piezaren argazki profesionalak egin dira.

PROGRAMAZIO KULTURALA

BISITA GIDATUAK

En momentos puntuales, se han realizado visi-
tas guiadas a las instalaciones del Museo con el 
acompañamiento de una persona especializada.

DATA BERTARATUAK

MNE 8

Gazteria eta Ondare Mintegiko ikasleen praktikak 6

Ondarearen Europako Jardunaldiak: Irailaren 24, 25 eta 27a, eta urriaren 1, 2 eta 3a 18

2021ean bertaratuak, guztira 32

GUZTIRA 68

FUNTS EDITORIALAK AREAGOTZEA

2021ean liburutegiko katalogoan gehitutakoak: 
161 dokumentu; horietatik:
- Liburuak: 103
- Liburuxkak: 7
- DVDak: 1
- Aldizkariak: 22
- Eskuizkribuak: 3

Bildumako ale guztiak 2021eko urtarrilaren 31n: 
6.032. 

Euskarriak:
- Liburuak: 4.953
- Aldizkariak: 227
- DVDak: 215 
- Bideoak: 176
- CDak: 103                
- CD-ROMak: 46 
- Eskuizkribuak: 15
- Kaseteak: 9 

6.4 “JULIO CARO BAROJA” NAFARROAKO MUSEO ETNOLOGIKOA



MUSEOAK

- Postalak: 5
- Diskoak: 5
- DVD-ROM: 4 
- Partiturak: 3
- Kartelak: 2
- Multimedia: 1
- Mapak: 1
- Disketeak: 1 
- Beste material batzuk: 266

FUNTS ZAHARRA ETA HISTORIKOA

Liburutegiak Nafarroako ondare bibliografikoko 
datu basea elikatzen jarraitzen du. Aurten 28 ale 
gehitu ditu 23 titulutan.

KATALOGAZIOA

Torres del Ríoko eta Iberoko eskola zaharreko es-
kola funtsaren dohaintza katalogatzen jarraitu da, 
baita beste funts bibliografiko batzuk ere.

Erabiltzaileentzako arreta zerbitzua:
Aurrez aurreko kontsultak: ikertzaileen 3 bisita eta 
online bisita bat izan dira. 
• Online kontsultak: hiru izan dira. 
• Liburutegien arteko mailegua: 2021ean ez da es-

karirik egon. 

Jarduerak:
• Bookcrossing-a: Museoak Nafarroako museo et-

nologikoak berak 2020. urtean egindako doku-
mentalak eskaini zituen, “Tu cultura te acompa-
ña/Zure kulturak laguntzen zaitu” kanpainan 
erabiliak.

• Berrien buletina: buletin bat egin da. 
• Irakurketa gidak: aurten bi egin dira, bat espart-

zuari buruzkoa eta, beste bat, almadiei eta enbo-
rrak errekatzeari buruz.

BISITARIAK ETA ERABILTZAILEAK

Guztira, 32 pertsonak bisitatu zituzten 2021ean 
Museoko instalazioak, Ondarearen Europako Jar-
dunaldiak eta Foru Zubiak zirela-eta egindako 
bisita gidatuen bi kanpainetan. Bisita gidatu ho-
rietan izan direnen kopurua baxuagoa izan da au-
rreko urtekoa baino. 

AURREKONTUA

Museo Etnologikoaren aurrekontua 2021ean 
276.439,31 euro izan da, plantillako langileen sol-
datak barne hartu gabe.
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Iratxeko monasterioan 16.377 bisitari izan dira 
2021ean zehar. Horrek esan nahi du, 2020. ur-
tearekiko, bertaratutakoen kopurua bikoiztu egin 
dela, nahiz eta zenbait garaitan itxita egon den 
zinemagintzako filmazioen ondorioz eta zenbait 
hilabetez bisitak Foru Komunitateko biztanleei 
mugatuta egon zirelako. Hauek dira bisitak, hila-
beteka:

Urtarril 504

Otsail 745

Martxo 634

Apiril 1227

Maiatz 1226

Ekain 1220

Uztail 2190

Abuztu 3506

Irail 1905

Urri 2042

Azaro 738

Abendu 440

GUZTIRA 16337
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Elizaren bisitaldi publikoa Lizarrako Done Jakue 
Bidearen Lagunen Elkartearekin egindako hitzar-
menaren bidez kudeatzen da. Aurten, ekipamen-
dua publikoari itxita egon da, Elkarteak ezin zue-
lako zerbitzu eman.
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NAFARROAKO MUSEOEN ETA BILDUMA MU-
SEOGRAFIKO IRAUNKORREN ERREGISTROA

2021ean, Nafarroako Museoen eta Bilduma Mu-
seografiko Iraunkorren (BMI) Erregistroan 14 zen-
tro egon dira, Museoei eta BMIei buruzko 10/2009 
Foru Legearekin bat. Aurten, Xabierko Gaztelua 
Museoa sartu da erregistroan.

HITZARMENAK 

Foru Komunitateko Administrazioarekin lotura 
estua duten Nafarroako zenbait museoren eta bil-
duma museografiko iraunkorren gastuak finant-
zatzea da helburua, Administrazioak parte hartu 
baitu museo eta bilduma horien sorreran eta ku-
deaketan. 

Hauek dira 2021ean Nafarroako Aurrekontu 
Orokorretan partida izendunak izan dituzten eki-
pamenduak:

Hitzarmenaren izena Partidaren zuzkidura Esleitutako zenbatekoa

Jorge Oteiza Fundazio Museoa
Hitzarmena, funtzionamendu eta jarduera gastuak finantzatzeko 920.000 € 920.000 €

Jorge Oteiza Fundazio Museoa
Hitzarmena, inbertsio gastuak finantzatzeko 28.000 € 28.000 €

Jorge Oteiza Fundazio Museoa 
Hitzarmena, funtzionamendu gastuak finantzatzeko 100.000 € 50.573,56 €

Arte Modernoaren Muñoz Sola Museoa 
Hitzarmena, funtzionamendu eta jarduera 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 19.958,95 € 19.958,95 €

Henri Lenaerts fundazioa 
Harrera espazioa egokitzeko obrak egiteko hitzarmena. 45.000 € 45.000 €

Berako Udala
Ondare Baliabideen Zentroa egiteko hitzarmena. 65.000 € No firmado

Uharteko Arte Garaikideko Zentroa
Funtzionamendu eta jarduera gastuak finantzatzeko hitzarmena 430.000 € 429.999,61 €

Uharteko Arte Garaikideko Zentroa 
Inbertsio gastuak finantzatzeko hitzarmena 55.000 € 55.000 €

Uharteko Arte Garaikideko Zentroa 
Arte plastikoetarako laguntzak finantzatzeko hitzarmena 90.000 € 90.000 €

Uharteko Arte Garaikideko Zentroa
Unibertsitate arteko Masterra finantzatzeko hitzarmena 120.000 € 120.000 €

Ondarezain.
Museoen Kudeatzaile Elkartearentzako dirulaguntza. 6.000 € 6.000 €

Hitzarmenen zenbatekoa, guztira 1.953.958,95 € 1.719.532,12 €Museoen Zerbitzuak hitzarmenen partidetako aurrekontue-
tako zenbatekoaren % 88 eman du.
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LEHIA LIBREKO LAGUNTZEN DEIALDIAK

Helburua Museoei eta Bilduma Museografiko 
Iraunkorrei buruzko 10/2009 Foru Legeak aitortu-
riko Nafarroako museoetako eta bilduma museo-
grafiko iraunkorretako funtzionamendu, jarduera 
eta zabalkunde gastuak finantzatzen laguntzea 
da, Foru Komunitateko Administrazioarenak ez 
izan eta Nafarroako Aurrekontu Orokorretan par-
tida izendunik ez dutenean.

2021ean bederatzi museo eta bilduma museogra-
fiko iraunkorrek jaso dituzte laguntza horiek:

• Museoak (4): Gustavo de Maeztu Museoa eta Arte 
Modernoko Muñoz Sola Museoa (bakarrik inbert-
sioetarako laguntzak jaso dituzte, funtzionamen-
durako eta jarduerarako hitzarmenak zituztelako), 
Tuterako Museoa eta Nafarroako Unibertsitateko 
Museoa.

• Bilduma museografiko iraunkorrak (5): Tulebras-
ko Monasterioko Museoa, Zubietako Errota Eko-
museoa, Las Eretas museo eta aztarnategi ar-
keologikoa (Berbintzana), Henri Lenaerts Zentroa 
(Irurre) eta Iruñeko Erresumaren Museo Etnogra-
fikoa (Arteta).

 
Laguntzek 165.000 euroko guztizko aurrekon-
tua zuten. Zenbateko horretatik, 157.264,84 euro 
eman dira, hots, aurrekontuetan lehia bidezko 
laguntzetarako jasotako zenbatekoaren % 95,31. 

Deialdiaren izena Aurrekontuko 
zuzkidura, eurotan

Emandako
zenbatekoa, eurotan

Ordaindutako 
kopurua, eurotan

Museo eta BMIen funtzionamendurako laguntzak 85.000 84.999,83 84.999,83

Museoen eta BMIen zabalkunderako jarduera eta jar-
duketetarako laguntzak 30.000 26.701,52 24.557,38

Museo eta BMIen inbertsiorako laguntzak 50.000 45.563,49 45.563,49

Deialdien zenbatekoa, guztira 165.000 157.264,84 157.264,84

Bilduma museografiko 
iraunkorrak: Tipo de ayuda Importe total Importe 

concedido €
Importe

abonado €

Museoak: Funtzionamendua Jarduerak eta 
zabalkundea Inbertsioak

Gustavo de Maeztu 
Museoa Laguntza izenduna 10.000,00 10.000,00

Arte Modernoko Muñoz 
Sola Museoa Laguntza izenduna 9.078,59 9.078,59

Tuterako Museoa 11.616,25 3.157,43 6.173,90 20.947,58

Nafarroako Unibertsi-
tateko Museoa 11.809,64 8.873,90 10.000,00 30.683,54

MUSEOAK, GUZTIRA 23.425,89 12.031,33 35.252,49 70.709,71

Emandako laguntzak, ekipamendu eta laguntza motaren arabera

Hala, 7.735,16 euro (laguntzen guztizkoaren % 
4,69) ez dira eman.
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Bilduma museografiko 
iraunkorrak: Funtzionamendua Jarduerak eta 

zabalkundea Inbertsioak Zenbatekoa, guztira

Tulebrasko Monaste-
rioko Museoa 12.978,33 Ez da eskatu Ez da eskatu 12.978,33

Zubietako Errota Eko-
museoa 11.388,31 Ez da eskatu Ez da eskatu 11.388,31

Las Eretas museo eta 
aztarnategi arkeolo-
gikoa

11.540,27 5.202,70 3.991,00 20.733,97

Henri Lenaerts Zentroa 13.940,27 4.602,49 Laguntza izenduna 18.542,76

Iruñeko Erresumaren 
Museo Etnografikoa 11.726,76 4.865,00 6.320,00 22.911,76

BMI, GUZTIRA 61.573,94 14.670,19 10.311,00 86.555,13

GUZTIRA, LAGUNTZA 
MOTAREN ARABERA 84.999,83 26.701,52 45.563,49 157.264,84

KATALOGOAK, INBENTARIOAK ETA ERREGIS-
TROAK

Aitortutako museo eta bilduma iraunkor guztiek 
beren bildumen erregistro eguneratu eta norma-
lizatua izan behar dute. Horretarako, Atalak Excel 
formatuko taula erabilerrazak prestatu ditu. Izan 
ere, ohikoa da informazio hori askotariko modue-
tan eta, maiz, zaharkituta eta osatu gabe egotea. 

BISITARIEN DATUAK

Nafarroako museoek 215.823 bisita izan dituz-
te 2021ean. Hots, % 142,27ko gorakada egon da 
2020an izandako bisitekiko. Bisitek bi faktoreren-
gatik egin dute gora nagusiki: batetik, publikoa 
berreskuratu da itxieren ondoren, eta COVID-19ak 
2020rako ezarritako edukiera eta mugikortasun 
murrizketa handien ondoren (% 76,16); eta, bes-
tetik, Xabierko Gaztelu Museoa sartu da Museoen 
Erregistroan eta Nafarroako BMIan, eta horrek % 
142,27ko gorakada ekarri du.
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Nafarroako museoetako erakusketa iraunkor eta aldi baterakoetara 215.823 bisita egin dira, eta 158.316 
bisitari izan dira guztira. Horrez gainera, 41.466 erabiltzailek parte hartu dute Nafarroako Museoen eta 
Bilduma Museografiko Iraunkorren Erregistroan sartuta dauden hamalau ekipamenduek programatu-
tako zabalkunde eta prestakuntza jardueretan.

Hona hemen datuak, zentroaren arabera banakatuta:

Erakundea Bisitak Erabiltzaileak Bisitariak

Nafarroako Museoa 41.701 6.611 29.279

Karlismoaren Museoa (Lizarra) 9.182 360 4.346

Jorge Oteiza Fundazio Museoa (Altzuza) 15.128 799 10.985

Gustavo de Maeztu Museoa (Lizarra) 10.367 358 5.747

Arte Modernoko Muñoz Sola Museoa (Tutera) 6.787 799 3.719

Tuterako Museoa 11.402 997 11.402

Nafarroako Unibertsitateko Museoa 46.899 27.106 21.832

Tulebrasko Monasterioko Museoa 5.369 0 5.369

Julian Gaiarre Museo Etxea (Erronkari) 4.332 1.451 2.166

Zubietako Errota Ekomuseoa 934 0 276

Las Eretas museo eta aztarnategi arkeologikoa (Berbintzana) 2.001 319 2.001

Henri Lenaerts Zentroa (Irurre) 1.123 134 596

Iruñeko Erresumaren Museo Etnografikoa (Arteta) 1.789 0 1.789

Xabierko Gazteluko Museoa (Xabier) 58.809 2.532 58.809

GUZTIRA 215.823 41.466 158.316
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Guztizko bisiten konparazio taula (2020-2021)

Erakundea Bisitak 2020 Bisitak 2021 Aldea Kopurua %

Nafarroako Museoa 19.812 41.701 21.889 110,48

Karlismoaren Museoa (Lizarra) 2.559 9.182 6.623 258,81

Jorge Oteiza Fundazio Museoa (Altzuza) 8.898 15.128 6.230 70,02

Gustavo de Maeztu Museoa (Lizarra) 5.915 10.367 4.452 75,27

Arte Modernoko Muñoz Sola Museoa (Tutera) 2.494 6.787 4.293 172,13

Tuterako Museoa 4.238 11.402 7.164 169,04

Nafarroako Unibertsitateko Museoa 33.632 46.899 13.267 39,45

Tulebrasko Monasterioko Museoa 1.586 5.369 3.783 238,52

Julian Gaiarre Museo Etxea (Erronkari) 6.060 4.332 -1.728 -28,51

Zubietako Errota Ekomuseoa 883 934 51 5,78

Las Eretas museo eta aztarnategi arkeologikoa (Berbintzana) 1.463 2.001 538 36,77

Henri Lenaerts Zentroa (Irurre) 274 1.123 849 309,85

Iruñeko Erresumaren Museo Etnografikoa (Arteta) 1.271 1.789 518 40,76

Subtotala (Xabierko Gazteluko Museoa barne hartu gabe) 89.085 156.903 67.818 76,13

GUZTIRA 89.085 215.823 126.738 142,27

2020. urtearekiko, bisiten guztizko kopuruak 
126.738 bisitaritan egin du gora, hau da, % 
142,27ko gorakada egon da. Guztira, 215.823 bisi-
ta izan dira 2021ean. Xabierko Gazteluko Museoa 
(58.809 bisita berri eragin zituen) gehitzearekin 

batera bisitetan izandako gorakadaz gainera, gai-
nerako ekipamenduetan ere nabarmen egin dute 
gora bisitek: 2020an 89.085 izatetik 2021ean 
157.014 izatera pasatu da.

Museo zentro guztietan egin du gora bisita 
kopuruak, Julian Gayarre museo-etxearen kasuan 
izan ezik; izan ere, horretan, bisita kopuruak % 
28,51 egin du behera, batez ere, nabarmen atze-
ratu zelako 2021eko eskola eskiaren kanpainaren 
hasiera.

Bisita kopuruen gorakada % 76,16 izan da batez 
bestez eta ekipamenduen ia erdian 
bisiten emaitzak bikoiztu egin dira 2021ean, 
2020arekin alderatuta. 

Nafarroako museoetan publikoa berreskuratzeko 
joera nabarmena dago, baina oraindik ere 
oztopoak daude, areto eta ekitaldietako edukiera 
mugengatik.

BISITARIEN PROFILA

Museo zentroetako publiko datuen azterketak 
agerian uzten duenez, aurreko urtean erregistra-
tutako profila mantendu egin da, hau da, bisita-
rien % 66,86 Nafarroan bizi dira, bisita bakarrik 
egiten dute (% 81,09), goizez (% 66,95) eta doako 
sarrerakin (% 79,35). 
 
Foru Komunitatetik datozen pertsonak bisitari 
guztien bi heren baino gehiago dira (% 66,86). 
Estatuko turistek bisiten % 25,85 egiten dute, 
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2020an baino zertxobait gehiago (% 24,21). At-
zerritarrak % 7,29 baino ez dira. Ehuneko hori 
2020an erregistratutako datua (% 5,82) baino 
handiagoa da, eta nazioarteko turismoa berres-
kuratzeko joera txikia adierazten du, COVID-19ak 
maila globalean ezarritako mugikortasun murri-
zketen testuinguruan.

URTEAN ZEHARREKO BISITEN DATUAK

Urteko lehen bi hilabeteetan, oro har, 2020an 
baino bisita gutxiago izan ziren, ziurrenik osasun 
egoeraren ondorioz eta mugikortasun murrizke-
tak zeudelako, 2020an martxora arte ez baitzen 
deklaratu larrialdi egoera. Nolanahi ere, martxorik 
aurrera, berreskuratze nabarmena hasi zen eta bi-
sita kopuru egonkorra egon zen bigarren hiruhile-
koko hilabeteetan. 

Hirugarren hiruhilekoa izan zen urteko batez bes-
teko bisitari kopuru handiena izan zuena, goraka-
da handiarekin abuztuan. Oporraldiaren amaiera-
rekin eta murrizketa berriak indarrean jartzearekin 
bat, bisitek nabarmen egin zuten behera irailean. 

Osasun eta mugikortasun murrizketa gehienak al-
txatzearen ondorioz, urria bisita kopuru handiena 
jaso zuen bigarren hilabetea izan zen. Baina intzi-
dentziaren gorakadarekin batera, joera beherako-
rra izan zen hurrengo bi hilabeteetan. Abenduan, 

pandemiaren seigarren olatuarekin bat etorriz, 
urte hasierako datuen oso antzekoak erregistratu 
ziren.

Nolanahi ere, 2021eko bisiten batezbestekoak ho-
bekuntza handia eta berreskuratze nabarmena 
ematen dute aditzera aurreko urteko datuekiko, 
Museoen Zerbitzutik adierazten dutenez.

DOAKO SARRERA 

Iaz, zentroetako bisiten % 79,35 doakoak izan dira. 
Doako sarrerarik ez duten ekipamendu gehiene-
tan, doan sartzeko egunak edo ordutegiak daude.

Vianako Printzea Erakundea - Kultura Zuzenda-
ritza Nagusia, Nafarroako Eskubide Kulturalei 
buruzko Foru Legea betez, lanean ari da herrita-
rrek Museoetako bildumak eta Bilduma Museo-
grafiko Iraunkorrak hobeki eta modu errazagoan 
izan ditzaten eskuragarri.

ERREGISTROAN AITORTUTAKO MUSEOEN ETA 
BMI-EN URTEKO JARDUNALDIA.

Museoen Atalak, 2021eko otsailaren 22an, mu-
seoen eta bilduma museografiko iraunkorren bile-
ra egiteko urteko jardunaldia deitu zuen, Museoen 
Zerbitzuaren funtzioak betez, hots, Erregistroko 

museo ekipamenduei laguntza, aholkularitza eta 
euskarri teknikoa eskaintzea.

URTEKO PRESTAKUNTZA PLANA

Museoen Zerbitzuak, Museoen Atalaren bitartez, 
Moodle gela propio bat jarri du martxan, Depar-
tamentuetako Informazio Sistemen Zerbitzuare-
kin batera, prestakuntza ekintzak egiteko. Ekimen 
horren bitartez, museoen sektoreko zerbitzuak di-
gitalizatzera orientatuta dago, baita Ondarezaini 
loturiko pertsonei eta foru museoek eta Museoen 
Zerbitzuak eskainitako prestakuntza ekintzen era-
biltzaileei ere. Plataforma honetako prestakuntza 
telematikoa baliabide digitaletan trebatzeko le-
hen ikastaro batekin hasi da: “Museoetarako tres-
na digitalak”, 55 ordukoa, bi hilabetetan eginen 
diren gai moduluekin. Museoen Zerbitzuak ziurta-
tutako prestakuntza da. Azkenik, izena emandako 
pertsonek eskatuta, prestakuntza aldia abendura 
arte luzatu zen.

Eskainitako 30 plazetatik, 18 izen-emate formali-
zatu ziren.
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MUSEOETAKO ZABALKUNDE PLANAK ETA KO-
MUNIKAZIO SEKTORIALA

Museoen Zerbitzuak, Museoen Atalaren bitartez, 
zabalkunde sektorialeko bi kanpaina diseinatu 
ditu, Zerbitzuak 2020an planteatutako bi ideia ar-
datzen inguruan: 
• Museoak, BMIak eta ondare erakusketako zen-

troak, lurraldearen aktibatzaile gisa: jarduera 
ekonomikoa, azpiegitura kulturala, sozializazioa 
eta zerbitzu publikoa.

• Museoak sektore profesional gisa.
• Museoak herritarren zerbitzura.
• Museoak eta BMIak Nafarroako turismo aisialdiko 

baliabide gisa.

Nafarroan erregistratutako Museoen ikus-entzu-
nezko zabalkunde kanpaina ekoiztea
Museoen Zerbitzuaren erregistroan aitortutako 
museo ekipamenduek duten zerbitzu publikoaren, 
sektore ekonomiko eta profesionalaren izaeraren 
inguruan sentsibilizatzeko asmoz, ikus-entzu-
nezko kanpaina labur bat diseinatu zen.

Horretarako, Iñaki Alforja zuzendaria kontratatu 
zen, ikus-entzunezko serie bat egin zezan, za-
balkunde kanpaina erabiltzeko. Bi enkargu berei-
zi egin dira: museo sektore osoari buruzko bideo 
orokor bat (aitortutako foru museoak eta museo 
ekipamenduak) ; eta 14 mikrobideo, ekipamendu 

bakoitzari buruzkoak. Bideo sektoriala Zerbitzuak 
Nafarroako Museoan antolatutako Museoen Es-
painiako Behatokiaren Museoen Jardunaldi Tek-
nikoen esparruan aurkeztu zen, 2021eko irailean. 
Gaur egun Nafarroako Kultura Atarian dago. Mi-
krobideoen seriea bukatuta dago eta 2022an egi-
nen den herritarrentzako zabalkunde kanpaina 
espezifiko baten diseinurako baliozkotu da (MNE).

Nafarroako museo ekipamendu aitortuei buruzko 
sustapen kanpaina Diario de Navarra egunkaria-
ren gehigarrian (“Patrimonio Navarro”)
Nafarroako museo ekipamendu erregistratuak 
publiko orokor eta turistikoari ezagutarazteko, 
kanpaina komertzial bat kontratatu zen Diario de 
Navarra egunkariarekin.

Museoen Nazioarteko Eguna 2021
Museoen Zerbitzuak baterako kanpaina bat egin 
zuen aitortutako museo eta foru ekipamenduak 
ezagutarazteko, eta sektoreari agerikotasun han-
dia emateko. “Museoen etorkizuna: berreskuratu 
eta berriro imajinatzea” lelopean, Nafarroako mu-
seo ekipamenduek aurrez aurreko ekitaldiak egin 
zituzten maiatzaren 15etik 23ra, baimendutako 
edukierara moldatuta eta online proposamenekin 
konbinatuta.

Ondareari buruzko 2021eko Europako Jardunal-
diak
Museoen Ataletik aitortutako ekipamenduei eta 
foru ekipamenduei informazio masiboa helarazi 
zitzaien 2021eko Ondareari buruzko “Ondarea, 
dena bat!” Europako Jardunaldiei buruz, SPHk 
kudeatutako partaidetza formularioa betetzeko 
estekarekin. 
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MUSEOEN JARDUNALDI TEKNIKOA

Museoen Zerbitzuak museoen jardunaldi tekni-
ko bat antolatu zuen Estatu mailan, “Museoaren 
kontzeptuaren bilakaera legedian eta horrek lu-
rraldean dituen inplikazioak: auziaren egoera eta 
etorkizuneko erronkak” izenburuarekin. Irailaren 
20an eta 21ean egin ziren Nafarroako Museoan, 
eta Museoen Zerbitzuak (Nafarroako Gobernua-
ren Vianako Printzea Erakundea - Kultura Zuzen-
daritza Nagusia) antolatu zituen, Kultura eta Kirol 
Ministerioko Museoen Zuzendariordetza Nagusia-
ren eta “Aquitaine.Eus” proiektuaren (Nafarroa, 
Euskadi eta Akitania Berria euroeskualdea) la-
guntzarekin.

Jardunaldi teknikoak formatu presentziala eta te-
lematikoa (streaming) konbinatu zituen.
Autonomia erkidego guztietako eta Estatuko mu-
seoetako sektoreko 193 profesionalek eman zuten 
izena. Bertaratutakoen % 81,2 emakumeak izan 
ziren eta horrek agerian uzten du museo zentroe-
tako langileak, nagusiki, emakumezkoak direla.
Irailaren 21ean Nafarroako Museoaren eta Jorge 
Oteiza Fundazioaren Museoaren bisita eskaini zit-
zaien hizlari guztiei.

COVID-19AREN AURREKO EKINTZA PLANA 
MUSEO SEKTOREAN

COVID-19aren aurreko segurtasun planak eta go-
mendio teknikoak Nafarroako museoen sektore-
rako
2021ean osasun alarma egoerak jarraitzen zuela 

ikusita, Atalak aitortutako ekipamenduen eta foru 
ekipamenduen kohesio eta bistaratzeko eragile 
gisa jardun du, eta informazio zehatza eskaini die 
Nafarroako ondare erakusketako beste zentro bat-
zuei ere, Ondarezainen bitartez. 
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MAPATZEA, I. FASEA

Ataleko ekipoak, Nafarroako Gobernuaren plan 
estrategikoekin koordinatuta, epe ertaineko lana 
planteatzen du, honako helburu hauekin:

• Ondare materialari eta immaterialari loturiko 
kultura ekipamenduen sektorearen errealitatea 
ezagutzea (museoak, BMI, bai Museoen Zerbit-
zuak erregistratuta daudenak, bai ez daudenak, 
ondare erakusketarako zentroak eta erakusketa 
publikoko ondare bildumekin loturiko beste eki-
pamendu batzuk).

• Foru Komunitatearen eskualde mapa batean, es-
kuragarri dauden ekipamenduen aniztasuna ka-
rakterizatzea.

• Sektorearen errealitate desberdinak sailkatzea: 
kategorizatzeko, dokumentatu egiten da (argaz-
kiak, bideoak, zerbitzu fitxak eta bisiten txoste-
nak).

• Sektorea jorratzea, lurraldeetako egungo proze-
suei dagokienez: despopulazioa, lurraldearen 
desartikulazioa, desaktibazio ekonomikoa.

• Sektoreari zuzendutako baliabide dokumentu bat 
sortzea: Administrazioan baliabideak/Adminis-
trazioarekiko elkarrizketa; sektoreko profesiona-
lentzako/enpresentzako dokumentua.

• Sektoreari kohesioa ematea, lurraldeetako 
elkarrizketa gisa, honako esparru hauetako eragi-
leak izaki: ekonomia, zerbitzu kulturalak, gizarte 
dinamizazioa.

10/2009 Foru Legearen arabera aitortutako zen-
troetarako, Museoen Ataleko taldeak (Pilar del 
Valle de Lersundi eta Iñaki Diéguez) urtero egiten 
dituen bisiten egutegia dago. 

Sektorearen ikuspegi orokorra izateko, bai ikuspe-
gi diakronikotik bai gaur egun, alde batetik, jaso-
tako laguntzen datuak biltzen dira, bai gaur egun 
aitortuta daudenenak, bai 1990eko hamarkadatik 
Nafarroako Gobernuaren laguntzak jaso dituzte-
nak (sistematikoki 2005az geroztik). Beste alde 
batetik, ekipamendu bakoitzari bi fitxa eman zaiz-
kio: batean, ekipamenduaren xedeari, ikuspegiari 
eta lurraldean duen eraginari buruzko informazioa 
jasotzen da, besteak beste; eta, bestean, ezauga-
rri partikularrei buruzko datu kuantitatiboak ageri 
dira (bilduma, erregistroaren egoera, publikoak 
eta abar).

Aitortuta ez dauden zentroei dagokienez, ondare 
kulturalaren erakusketa zentro gisa tipifikatutako 
zenbait azpiegitura bisitatzen dira. Zerbitzuak, 
batez ere, izaera desberdineko aholkularitza bilat-
zen duten ekipamenduen eskaerari erantzun dio. 
Honako bisita hauek (8) egin ahal izan dira foru 
lurraldeko eskualdeetan: Ageza, Baraibar, Burgi, 
Erronkari, Eraso, Xabier, Orbaizeta eta Otsagabia.  

Bisitarako, fitxa eredu bat eta datu base bat disei-
natu dira, bisitatutako ekipamenduak ezaugarrit-

zea ahalbidetzen duen informazioa modu norma-
lizatuan jasotzeko. Hasierako emaitzak Museoen 
Espainiako Behatokiarekin lankidetzan antolatu-
tako Museoen Jardunaldi Teknikoetan aurkeztu 
dira. Jardunaldiak Nafarroako Museoan egin ziren 
irailean. Gaur egun arte zenbait mapatan lortu-
tako mapatzearen hasierako emaitzak jaso ziren. 
Mapa horiek eguneratzen eta berrikusten ari dira 
2022rako aurreikusitako bisita berriekin, eta ho-
rietan zenbait kategoriatako 77 ekipamendu baino 
gehiago identifikatzen dira.
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MAPA OROKORRA

Zentro eta ekipamenduen eguneko errolda: 77 eki-
pamendu, hainbat kategoria eta tipologiatakoak.
 
Nafarroako museoak: 3

Aitortutako museo eta bilduma museografiko 
iraunkorrak: 12

Bisitatzen ahal diren aztarnategi edo parke arkeo-
logikoak: 9

Museoak eta erakusketako ondare bildumak: 36 

Ireki asmo diren zentroak: 5 

Erakusketa eta komertzializazio zentroak: 1

Interpretazio zentroak: 11
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IV. PASTWOMEN JARDUNALDIAK 2021

2021ean IV. PastWomen Jardunaldiak antolatu 
dira NABIrekin lankidetzan, eta Hezkuntza Depar-
tamentuaren SKOLAE programaren parte-hart-
zearekin.  PastWomen-en helburuetako bat da 
ezagutza eta lan ildoak munduan zehar hedatzea, 
genero ikuspegi batetik abiatuta. Horretarako, ge-
neroa zeharka aplikatuko da hezkuntzan, kulturan 
(museoetan eta ondarean) eta gizartean, oro har.

PastWomen Jardunaldietan estatu osoko ikerketa 
arloko profesionalak eta ekimen hauetako eragi-
leak elkartzen dira. Hiria eta egoitza aldian-aldian 
aldatzen dira, eta haien xedea da gure herrialdeko 
zernahi lurraldetan elkarretaratzeko, eguneratze-
ko eta eztabaidatzeko foro izatea. 2021ean, jar-
dunaldien egoitza da Nafarroako Museoa izan da 
eta, Museoen Zerbitzuak, antolatzaile gisa, bes-
te departamentu batzuen laguntza jaso du, hala 
nola honako hauena: Kultura Departamentuko 
Baliabideen eta Garapen Estrategikoaren Atala, 
Hezkuntza Zuzendaritza Nagusiko Berdintasun 
eta Bizikidetza Atala eta Nafarroako Berdintasu-
nerako Institutua.

Jardunaldiak 2021eko abenduaren 16an eta 17an 
egin dira, goizeko eta arratsaldeko saioetan (16an, 
ostegunean ) eta goizean (17an, ostiralean). 

Jardunaldiak aurrez aurre egin dira eta doan izan 
dira, aldez aurretik izena eman ondoren. Gainera, 
ponentziak zuzenean grabatu eta zabaldu dira, 
www.culturanavarra.es/eu webgunearen YouTu-
beko kanalaren bidez, museora joan ezin izan di-
ren guztien eskura jartzeko. Hauxe da esteka: 
https://www.culturanavarra.es/eu/museoak-1

KONTINENTE ARTEKO IKERKETA PROIEKTUA: 
“EMAKUMEEK MUSEOAK ALDATZEN DITUZTE”. 

Museoen Zerbitzuko Atalek eta Etnologia eta 
Ondare Kultural Immaterialaren Bulegoak parte 
hartzen dute museoen esparruan emakumeen eta 
gizonen arteko berdintasun eraginkorrerako iker-
keta eta jardunbide egokien proiektu honetan. Es-
painiako Berdintasun Ministerioko “Emakumea-
ren eta Aukera Berdintasunaren Institutuaren” 
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laguntzarekin (NPO deialdia 2020), “Emakumeak 
museoak aldatzen: berdintasunetik ekitatera. Jar-
dunbide egokien ibilbide-orri baterantz” izeneko 
proiektua sortu da.

Honako hauek dira koordinatzaileak Marian López 
Fdez. Cao+, (Madrilgo Unibertsitate Konplutent-
seko ikertzaile eta katedraduna), Lilian Amaral 
doktorea (Diversitas, São Pauloko Unibertsitatea) 
eta Andrea S. Pegoraro doktorea (Juan B. Ambro-
setti Museo Etnografikoa - Buenos Airesko Uni-
bertsitatea).

Proiektuaren helburu orokorra zenbait esparru-
tako gizarteratzearen problematika aztertzea, 
eztabaidatzea eta formulatzea da, genero ezta-

baidetatik abiatuta eta ikuspegi dekolonialarekin, 
berdintasunera eta ekitatera bideratutako dis-
kurtso eta dinamika museografikoetan errotiko 
aldaketa sortzeko asmoz.

Web gordailu komun batean lan egin da, parte 
hartzen duten museoek genero ikuspegiarekin 
egindako gizarteratze proiektuak erlazionatzeko 
eta zabaltzeko, ozeanoez gaindi, elkarri konekta-
tuta lantegi pilotuak egiteko eta lan dokumentu 
komun bat prestatzeko.

Foru Museoek (Nafarroako Museoa  https://www.
mujerescambianlosmuseos.com/participan-
tes/edificio-museo-de-navarra-nafarroako-mu-
seoaren-eraikina/, Karlismoaren Museoa https://

www.mujerescambianlosmuseos.com/partici-
pantes/museo-del-carlismo-navarra/
eta “Julio Caro Baroja” Nafarroako Museo Etno-
logikoa) ildo horretan egindako praktikak aipatu 
gordailu komunera igo dira. Argentinako eta Bra-
silgo Antropologia eta Etnologia museoekin ere 
gutun-bideo bat partekatu zen, Etnologia eta Kul-
tura Ondare Immaterialaren Bulegoan ezartzen 
ari garen Kultura Ondare Immaterialari loturiko 
lan ildoekin, ikerketan, gaietan eta landa lanean 
genero ikuspegiaren metodologia sistematizat-
zeari buruzkoekin (Bulegoaren gutun-bideoa:  
https://www.youtube.com/watch?v=mWtJuAF_
SFY&list=PLFo2fHGOji1h121xGkH21UApUxdOEo-
siD&index=6
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JARRAITUTASUN PROGRAMAK. IKERKETA 
ETA EDIZIOA  

DOKUMENTAL ETNOGRAFIKOAK

• “Reconstrucción de un tejado de tablilla” doku-
mental etnografikoa grabatzen amaitzea. Ohol-
txozko teilatuen eraikuntza tradizionalari buruzko 
dokumentala, Otsagabian Elurretako Ama Bir-

jinaren ermitaren teilatuaren ordezkapenarekin 
amaitzen dena.

• Zenbait udalerritan 2020an filmatutako “Ba-
rranqueadores y cablistas del Irati” dokumentala 
proiektatzea.

• “La Cañada de los roncaleses. Diario de un viaje 
a Las Bardenas” dokumentalaren aurkezpen pu-
blikoa. Irailean estreinatu zen Fustiñanan eta aza-
roan, Nafarroako Filmotekan.

• Nafar ibarretako piriniotar mugako bizitzari 
buruzko “Contrabando y evasión” dokumentala 
grabatzea.

KIO IZENDAPENAK
Iruñeko Udaleko Kultura eta Berdintasun Arloari 
aholkularitza ematen zaio, Iruñeko Udalaren Hiri-
ko Kidegoaren KIO izendapen eskaera aurkezteko 
behar den dokumentazioa prestatzeko.

UNESCO HAUTAGAITZAK

• UNESCOren “Timber Rafting” nazioz gaindiko 
hautagaitza osatzen laguntzea, Munduko Kultu-
ra Ondare Immaterialaren Zerrendan zuraren ibai 
bidezko garraioa sartzeko. UNESCO galdetegia 
prestatzea eta Kultura eta Kirol Ministerioarekin 
lan bilerak egitea. 2021eko martxoan aurkeztu 
zen.

• UNESCOren Transhumantziaren Munduko Kul-
tura Ondare Immaterialaren Zerrenda Ordezkat-
zailerako nazioz gaindiko hautagaitza babestea. 
UNESCO galdetegia prestatzea eta Kultura eta 
Kirol Ministerioarekin eta autonomia erkidegoe-
kin txostenaren aurkezpenari buruzko lan bilerak 
egitea, baita hautagaitzari materialak eta babe-
sak eskaintzea ere. Hautagaitza 2022an aurkez-
tuko da.

• Beste erakunde batzuen artean, NASUVINSAk 
sustatutako Plazaolako antzinako bideari buruzko 
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Trail Grazers Bid proiektuan parte hartzea.
• Ondare Immaterialaren Estatuko Plana. Autono-

mia erkidegoekin eta Ministerioarekin bilera bir-
tualetan parte hartzea, eta eguneratzeko galde-
tegiak prestatzea.

• Ondare Historikoaren Kontseiluak prestakuntza 
bileretan parte hartzea Kultura Ondare Immate-
rialari loturiko gaietan: Espainiako Kultura Onda-
re Immaterialaren Ordezkaritza Adierazpenak eta 
UNESCOren Ordezkaritza Zerrendarako Estatuko 
hautagaiak. 

• Lan taldearen hasiera, UNESCOren Ordezkaritza 
Zerrendan Jotaren etorkizuneko hautagaitza sart-
zeko. 

PRAKTIKA TUTORIZATUAK ETA PRESTAKUNT-
ZA UNIBERTSITATE ESPARRUAN

• NUPeko Ondare eta Gazteriaren Mintegi Iraunko-
rreko lau ikasleren ikerketa praktika pilotuen tu-
toretza. Zerbitzu-ikaskuntza gisa ulertuta, ikasle 
horiek Sesman egindako KOMaren aurre-inbenta-
rioa berrikusten dute. Horretarako, landa laneko 
jardunaldiak egiten dira, espartzuaren kulturare-
kin lotutako lekuak ezagutarazteko, eta espart-
zuarekin lan egiten duten emakumeei elkarrizke-
tak egiteko. Aurre-inbentarioko apartatuak osatu 
eta beste ondasun batzuk sartzea proposatzen 
da.

• KOMari buruzko prestakuntza saioak Nafarroako 
Unibertsitatean (Diseinu Graduan, KOM eta tek-
nologia baxuak) eta NUPen, non KOM eta genero 
ikuspegia landu baitziren Ondare eta Gazteriaren 
Mintegiaren baitan.

NAFARROAKO ONDARE IMMATERIALAREN 
INBENTARIOA 

NAFARROAKO ONDARE IMMATERIALAREN 
AURRE-INBENTARIOA

2021az geroztik, Kultura Ondare Immateriala 
Nafarroako Kultura Atari Digitalaren erlaitz berri 
batean sartu da, bertan dauden 1.400 ondasune-
tik gora etorkizunean publikoki kontsultatu ahal 

izateko. Espazio horretan, ondasunak udalerrika 
eta garaika kontsultatzen ahal dira. Garapen hori 
2022an egonen da eskuragarri publikoarentzako.

KULTURA ONDARE IMMATERIALAREN AU-
RRE-INBENTARIOAREN MAPA INTERAKTIBOA

Ondare Etnologiko eta Immaterialaren Bulegoak 
mapa geoerreferentziatu bat garatzen ere lan egin 
du. Horretan, Nafarroako 1.437 KOM adierazpen 
kontsultatzen ahal dira, aurre-inbentarioan jasota 
daudenak, lokalizazio datuen bitartez. Tresna hori 
2022an egonen da eskuragarri Kultura Zuzenda-
ritza Nagusiaren webgunean. 
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MUSIKAREN, DANTZAREN ETA HITZEZKO 
ADIERAZPENEN MAHAIA

Nafarroako Parlamentuaren 2021eko ekaina-
ren 24ko adierazpen instituzional baten bidez, 
Nafarroako Gobernuari Nafarroako folklorearen 
mahaia sor zezala eskatu zitzaion, herri kultura-
ren alde jarraitutasun bokazioz lan egiten duten 
elkarte, federazio eta taldeak bilduz, baita kultu-
ra programaziorako espazio ireki, alternatibo eta 
erabilgarriak presta zitzala ere. 

Vianako Printzea Erakundea - Kultura Zuzendarit-
za Nagusiak lan talde bat eratzeko deialdia luzatu 
zion sektoreari, honako helburu hauekin: 
Parte hartzeko eta elkarrizketarako bide bat irekit-

zea elkarteen, federazioen eta taldeen eta Kultura 
Zuzendaritza Nagusiaren artean.

• Programa eta laguntzen egungo eskaintza balo-
ratzea, doikuntzaren bat egin behar izanez gero 
ere.

• Gaur egun Kultura Zuzendaritza Nagusiarekin 
lan egiten duten elkarte eta eragileen arazoak 
konpontzeko bideak sortzea, hausnarketa proze-
su propioaren ondoren.

• Legegintzaldi honetan ekintza berritzaileak 
ezartzea, hausnarketa eta eboluzio prozesu horiei 
laguntzeko.

Mahai horren ondorio eta konpromisoak 2022an 
ezagutuko dira.

JARDUERAK

Sustrai musika berritzeko programa. KOMaren 
eta Nafarroako Bertsozaletasuna eta Jota KIO im-
material izendatzearen inguruan abian jarritako 
proposamenaren barruan, eskola magistrala an-
tolatzen da urtero sustrai musikaren ikerketarekin, 
zabalkundearekin eta berrikuntzarekin zerikusia 
duten artista entzutetsuen eskutik. 2021eko edi-
zioan, Cubero anaiak izan dira. Haien eskola ma-
gistrala azaroaren 16an izan zen, eta oso harrera 
ona izan zuten sustrai musika tradizionalarekin lo-
tutako elkarte eta taldeetako ikertzaile, ikasle eta 
ikusleen aldetik.

HITZARMEN IZENDUNAK  

NUPEKO ONDARE IMMATERIALAREN KATE-
DRA

2021eko hitzarmenak katedraren lan programa 
finantzatu du, batik bat hiru alderditan: tesau-
roaren prestaketa, datu baseko edukien kudeake-
ta, eta lan informatikoak egitea Navarchivoko datu 
basean; ikerketa emaitzak argitaratzea, zabaltzea 
eta barreiatzea estatuko eta nazioarteko kongre-
suetan, doktore tesiak eta ikasketa amaierako la-
nak zuzentzea; eta ondare hezkuntzako adituak 
prestatzea, mintegietan, jardunaldietan eta kon-
gresuetan parte hartuz.

6.8 KULTURA ONDARE IMMATERIALA
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HITZARMENA EUSKAL ARTZAINAK AMERIKE-
TAN ELKARTEAREKIN

Euskal Artzainak Ameriketan Elkartearekiko hit-
zarmenak Elgorriagako errota zaharraren lokala 
erakusketa areto gisa moldatzeko balio izan du. 
Zentroa 2021eko abenduan inauguratu zen.

LEHIA LIBREKO DEIALDIA: SUSTRAIAK- RAÍ-
CES 

Honako proiektu hauek lagundu dira diruz:

1. NAFARROAKO IKASTOLEN ELKARTEA. 
Proiektua: Euskara hizkuntza gisa, hezkuntza 
joera pedagogiko eta kultural berritzailea

2. NAFARROAKO BERTSOZALE ELKARTEA: 
 Proiektua: “NAFARROA BERTSOTAN - Bertso-

laritzaren sustapena Nafarroan”. Bertsolaritza 
saioak Nafarroako zenbait udalerritan. 

3. GAZTELU MAYA KULTURA ELKARTEA
  Proiektua: Amaiurko memoria guneko ondare 

immateriala biltzea. 

4. NAFARROAKO JOTAREN ELKARTEA. 
 Proiektua: “NAFARROAKO VILLAFRANCA 

JOTA BABESTEA”

5. NAFARROAKO ALMADIAZAINEN ELKAR-
TEA. 

 Proiektua:  Zuraren jaia eta ondare immateria-
la sustatzeko jarduerak “Burgi, ofizioen herria” 
proiektuaren barruan eta Almadiaren Museoan.

6. ORTZADAR EUSKAL FOLKLORE ELKARTEA.  
Proiektua: Nafarroako dantza tradizionalen at-
lasa eta behatokia.

7. LA ÚNICA PEÑA. 
 Proiektua: “Zer soinu egiten du lagunarte ba-

tek, La Única-ren soinu paisaia”

8. KANTXA - PELOTAZALE FUNDAZIOA. 
 Proiektua: Esku pilotako herriarteko torneoa 

Nafarroan. Frontoia: Nafarroako herrietako 
agora.

9. OLENTZEROREN LAGUNAK ELKARTEA. 
 Proiektua: Olentzero 2020 Neguko solstizioa.

10. SAN JERONIMO EGOITZA. 
 Proiektua: Belaunaldi baten errezetak.

11. EUSKAL DANTZARIEN ELKARTEA. 
 Proiektua: “Berpiztu Plaza dantzan”, dantza 

tradizionalen inguruko zenbait ikerketa eta za-
balkunde proiektu barne hartzen dituena.

12. BANDEN FEDERAZIOA. 
 Proiektua: Musika kioskoko herrian. Banda Mu-

sikaren Kultura Ondare Immateriala Nafarroako 
Foru Komunitatean eta banden rola, transmisio 
eta zaintza eragile gisa.

13. IRATI BORTUEK. Proiektua: Aezkoako emigra-
zioari buruzko ikerketa.

6.8 KULTURA ONDARE IMMATERIALA
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KULTURA ENTITATEENTZAKO DIRULAGUNTZA, 2021EAN KULTURA ONDARE 
IMMATERIALEKO PROIEKTUAK EGITEKO. SUSTRAIAK-RAICES

IZENA Guztizko
puntuazioa

Onartutako
aurrekontua

Eskaturiko
laguntza

Eskaturiko
laguntzaren %

Emandako
laguntza Ordainketak

Nafarroako Ikastolen Elkartea 61,50 10.252,30 € 6.000,00 € 58,52% 6.000,00 € 6.000,00 €

Nafarroako Bertsozale Elkartea 78,76 18.017,21 € 9.000,00 € 49,95% 9.000,00 € 9.000,00 €

AMAIURKO GAZTELU KULTURA 
ELKARTEA 52,64 7.654,46 € 5.000,00 € 65,32% 5.000,00 € 5.000,00 €

Nafarroako Jotaren Elkartea 72,28 3.000,00 € 1.800,00 € 60,00% 1.800,00 € 1.800,00 €

Nafarroako Almadiazainen kultur 
elkartea 59,03 8.560,00 € 5.564,00 € 65,00% 5.564,00 € 5.564,00 €

Ortzadar Euskal Folklore Elkartea 79,85 2.750,00 € 1.650,00 € 60,00% 1.650,00 € 1.650,00 €

La Única Peña 55,27 11.480,00 € 6.580,00 € 57,32% 6.580,00 € 6.090,63 €

Kantxa - Pelotazale fundazioa 50,13 5.560,00 € 3.892,00 € 70,00% 3.892,00 € 2.882,17 €

Olentzeroren Lagunak Elkartea 50,64 7.734,00 € 4.150,06 € 53,66% 4.150,06 € 3.311,36 €

San Jeronimo zahar etxea 52,76 15.550,00 € 9.000,00 € 57,88% 9.000,00 € 9.000,00 €

Nafarroako Dantzarien Biltzarra 75,62 18.364,00 € 9.000,00 € 49,01% 9.000,00 € 9.000,00 €

Banden federazioa 50,28 8.000,00 € 5.500,00 € 68,75% 5.500,00 € 5.500,00 €

Irati Bortuek 50,01 4.356,00 € 2.613,60 € 60,00% 2.613,60 € 1.953,77 €

Emanda
69.749,66 €

Egikaritua
66.751,93 €

AURREKONTUA

Nafarroako Kultura Ondare Immaterialarekin ze-
rikusia duten lan eta jarduerek 120.248,93 euroko 
gastua izan dute.
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Ondare Historikoaren Zerbitzua Kultura Zuzenda-
ritza Nagusia-Vianako Printzea Erakundearen zer-
bitzuetako bat da. Kultura eta Kirol Departamen-
tuaren egitura organikoa onartzen duen urriaren 
30eko 273/2019 Foru Dekretuak bi ataletan ba-
natzen du Ondare Historikoaren Zerbitzua: On-
dare Arkitektonikoaren Atala eta Erregistroaren, 
Ondasun Higigarrien eta Arkeologiaren Atala. 
Zerbitzua 20 pertsonak osatzen dute: 15 teknika-
riak dira, 4 administrariak eta bestea zerbitzuaren 
zuzendaria da.

MISIOA

Ondare Historikoaren Zerbitzuaren ardura da Nafa-
rroako ondare historikoa kudeatzea. Funtsezko lau 
eginkizunetan aritzen da: ondasunen kontrola, kul-
tura ondareko ondasunen erregistroan oinarrituta; 
ondasunak zaintzea, legezko babesetik eta haien 
ezaugarriak hobeki ezagutzetik abiatuta; ondasun 
higigarri eta higiezinak zaharberritzea, eta ondasun 
horien ezaugarriak ez ezik, haien hezkuntza aukerak 
eta aukera komunitarioak ere Nafarroako lurraldean 
zabaltzea eta dinamizatzea. 

IKUSPEGIA

Zerbitzuak planteatuta duen funtsezko helburua 
da gizartea gure ondare historikoarekin lotzea eta 
haren kontserbazioan, erabileran eta kudeaketan 

7.1  SARRERA 

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 gauzatzeko 
euskarria eta bermea: 
• Aldez aitzinetik ezagutzea, inbentariatzea eta 

ikertzea ondare historikoa osatzen duten ele-
mentuak. 

• Ondare historikoa babestea, kontserbatzea eta 
zaharberritzea. 

XEDEAK 

• Ondare historikoa hobeki ezagutzea, hura 
osatzen duten elementuak identifikatuz, az-
tertuz eta beren testuinguruan kokatuz.

• Ondare historikoaren legezko babesaren tuto-
retza egitea. 

• Ondare historikoa kontserbatu eta aberastea.
• Esparru guztietan eta ahalik eta bide gehien 

erabiliz zabaltzea kultura ondarea, garapene-
rako tresna eta balio sozial den aldetik.



ONDARE 
HISTORIKOAREN 

ZERBITZUA

Nafarroako Kultur Ondareko Ondasunen Erregis-
troak 2021ean zeregin nagusia izan du Erregistro 
4.0-ren bertsio berrirako oinarriak ezartzea, ber-
tan jasotzeko monumentu kategoriako ondasun 
higiezinak eta ondasun immaterialak.  Horrela 

7.2 KULTURA ONDAREA ERREGISTRATZEKO  
 ETA KONTROLATZEKO EKINTZAK

osoki beteko da Nafarroako Kultur Ondareari 
buruzko 14/2005 Foru Legea. Proiektuaren ar-
dura Hiberus enpresari eman zaio, eta 2022aren 
hasieran jarriko du abian.

Egungo Erregistro 3.0 delakoak Nafarroako On-
dasun Higigarrien Katalogoa izena hartuko du.

2021eko abenduaren 31n, babespeko 11.689 on-
dasun ditu Nafarroako Kultur Ondareko Ondasu-
nen Erregistroak.  Egun, ia 6.110 ondasun dira In-
ternet bidezko kontsulta irekikoak. Kopuru horrek 
barnean hartzen ditu 3.264 armarri, 1.837 hilarri, 
529 trikuharri, 283 harrespil eta 132 menhir, Na-
farroako lurralde osoan banatuak. Ondasun ho-
rien fitxak herritarren eskura daude culturanava-
rra.es/eu webgunean.

https://patrimoniocultural.navarra.es/eu

2021. urtean, balio historiko eta artistikoa duten 
Nafarroako oihalen, kanpaien eta organoen in-
bentarioan lan egin da. 

Erregistroan jasotzen dira Nafarroatik atera diren 
ondasun babestuen lekualdaketak, eskualdaketak 
eta bajak. 2021ean baja eman zitzaien Foru Ko-
munitatetik ateratako 67 ondasun inbentariaturi 
eta BIN bati.

Erregistroan egindako inbertsioa: 17.167,75 €

https://patrimoniocultural.navarra.es
https://administracionelectronica.navarra.es/webextregistrobienes/pantallas/gestionbienbusqueda.aspx?idioma=eu-ES
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Ekintza hauek hartzen dute Zerbitzuaren aurre-
kontuan inbertsioen ehunekorik handiena. Hel-
burua da arkitektura ondarea zaharberritzea, 
bereziki ekintza horrek komunitatearen ahalegin 
handia eskatzen duenean, kontserbazio egoera 
txarra delako edo garrantzi eta berezitasun han-
dikoa delako. Halaber, lehentasuna ematen zaie 
titulartasun publikoko ondasunei, eta hain ezagu-
nak ez diren edo kontserbatzen zailak diren onda-
re tipologietako ondasunei, hala nola defentsako 
dorreei edo zubi historikoei. 

A) LEIREKO MONASTERIOA, BISITARIEN ERE-
MUA HANDITZEA

2018aren bukaeran monasterioko likoretegiko 
jarduera bertan behera gelditu zen eraikineko 
beheko solairuan eta atxikitako biltegian. Horrek 
aukera eman zuen jarduketa berri bat planteatze-
ko monasterioan, bisitarien harrera baldintzak ho-
betzen jarraitzeko eta, aurreko jarduketan bezala, 
monasterioko Erdi Aroko atalen baten konfigu-
razioa lehengoratzea aurreikusteko, hura bisitan 
egokiro integratzeko eta haren antolaketa hobet-
zen segitzeko.

Hala, bada, proposamen hau prestatu zen: komun 
publikoak eraikineko beheko solairura aldatzea 
tabernarekin batera, etorkizunean libre utzi ahal 
izateko gaur egun erabilera horiek desitxuratzen 

duten areto bat, antzina kontzilio aretoa deitzen 
zena, Erdi Aroko eraikinean, kriptaren ondoan; ha-
rrera eraikina handitzea, biltegiaren eraikina or-
dezteko, ez baititu betetzen egiturazko baldintzak, 
beheko solairuan behar den azalera osatzeko; eta 
goiko solairuan gela bat atontzea monasteriora 
datozen bisitari taldeei arreta emateko; halaber, 
eskailera eta arrapala bana eraikitzea irisgarri-
tasun unibertsala bermatze aldera, eta lorategia 
egokitzea. 

Proiektua 2019-2020an egin zen. Beheko solai-
ruan taberna bat kokatzen du, otordu xumeak 
zerbitzatzeko aukerarekin, zerbitzu hori malguta-
sunez betetzeko adinako sukaldea izanen duena, 

bisitarien eskariaren bilakaeraren arabera, eta bil-
tegia, ganbera eta langileen aldagela; kanpoko te-
rraza bat tabernarako, lorategian; bisitarientzako 
komun nagusiak; sarrerako eskailera eta arrapala, 
bisitarientzako egungo harreragunetik abiatuta; 
eta goiko solairuan, monasteriora datozen bisitari 
taldeei arreta emateko gela bat, alboko bidetik sa-
rrera duena, eta gela horretarako komunak.

Lanak 2021ean hasi ziren eta 2022an bukatzekoak 
dira, Adjudikazioaren aurrekontua 1.541.052,43 
eurokoa da, guztira.

Esku-hartze horretan 770.526,35 euro inbertitu 
dira 2021ean.

7.3  ARKITEKTURA ONDAREAREN ESPARRUKO 
ZAHARBERRITZE EKINTZAK 
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B) LODOSAKO VELASCO DORREA ZAHARBE-
RRITZEA

Erdi Aroko Velasco edo Rada dorrea Lodosako 
udalerrian dago. Interes kulturaleko ondasun 
izendatuta dago, 1949ko apirilaren 22ko Dekre-
tua eta Espainiako Ondare Historikoari buruzko 

16/1985 Legearen lehen xedapen gehigarria apli-
katuta, eta Lodosako Udalarena da.

XV. mendearen azken laurdenean eraiki zen. 
Handia da, oinplano karratukoa, eta inguruko 
kareharria eta hareharria erabili ziren eraikunt-
zan. Perimetroko murruak harlanduxkoak eta 
harri-hormakoak dira, eta izkinetan harlandua 
dute. Hego-ekialdeko fatxadari atxikita XVI. 
mendearen bigarren erdiko kapera hondatu bat 
dago, oinplano angeluzuzenekoa. Perimetroko 
hormak gelditzen zaizkio, eta barnealdean garai 
batean kapera estaltzen zuten adreiluzko gan-
gen abioak, nerbioekin.

Rada dorrea edo Dorreko Etxea izenaz ezaguna 
den eraikuntzak bera sortu zuen leinuaren ize-
na berreskuratu du eta orain Velasco dorrea da. 
Roberto Cigandak 2019an egindako ikerketa his-
torikoan jasotako dokumentu-iturrietan azaltzen 
da izen hori. Sancho Fernández de Velascok erai-
kiarazi zuen dorretzarra 1487an, “eraikin handi 
eta iraunkor gisa, defentsarako, Velascotarren 
leinuak Nafarroa eta Gaztelaren arteko mugan 
zeukan ezarpenaren ikur”. 

Nievako kondeek jaurgoa eskuratu zutenean, 
otoiztegi bat eraikitzeko baimena eskatu zuten 
kondeen, haien ezkontide, seme-alaba eta etxe-
ko zerbitzarien zerbitzu espiritualerako, esanez 

denboraldiak ematen zituztela ezkurdian, fami-
liaren atseden eta jostetarako finkan, eta tarteka 
dorrean ostatatzen zirela.

Zenbait jaberen eskuetatik pasatu ondoren, 
1768ko apirilaren 21ean Altamirako dukeak gaz-
telua eta lotutako lurrak Lodosako Udalari laga 
zizkion, eta udalak Nekazari Sindikatuari saldu 
1856ko urtarrilaren 6an. Geroztik jabetza pri-
batukoa izan da hiru solairuko gotorlekua, eta, 
zaindarien etxea izateaz gain, askotariko erabile-
rak izan ditu. 2019an titularrak Lodosako Udalari 
laga zizkion dorrearen kokagunearen 5.700 me-
tro karratuak, kultura erabilerarako.

Zaharberritutako dorreak garai bateko irudi ede-
rra berreskuratu du, eta goiko ingurabidera igot-
zen ahal da. Handik ikuspegi panoramiko zora-
garria dago.

Esku-hartze horretan 703.155,57 euro inbertitu 
dira 2021ean.

7.3  ARKITEKTURA ONDAREAREN ESPARRUKO 
ZAHARBERRITZE EKINTZAK 
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C) ERRIBERRIKO SANTA BRIGITA ERMITA ZA-
HARBERRITZEA

Erriberriko Santa Brigita baseliza, udal titulartasu-
nekoa, ondasun inbentariatu izendatu zen Kultura 
Zuzendaritza Nagusia-Vianako Printzea Erakun-
deak 2013ko urtarrilaren 31n emandako 10/2013 
Ebazpenaren bidez. 

Eraikin protogotiko txikia da, 1200 aldera sortua, 
eta landan dago, Erriberriko hirigunetik 3 bat ki-
lometrora. Barnealdean horma-pintura gotikoak 
ditu, bi garaitan eta oso kalitate desberdineko bi 
artistak eginak. Hiru zati desberdinez osatutako 
habearte bat du, eta gurutzadura zabala, habear-
tea baino handiagoa, burualde egiten duena. Ha-
bearteak gainean ganga zorrotza du parpain-ar-
kuekin, eta burualdeak gurutze-ganga sinplea, 
sekzio angeluzuzeneko arku diagonalekin. Arkuei 
eusten dieten zutabe-erdi atxikiek kapitel lisoak 
dituzte, angeluetan pinaburuekin apainduak, 
aurrealdeko horman izan ezik, hor mentsulen 
gaineko kapitel soilak baitaude. Alboetan kanoi 
zorrotzeko tarte bana dago. Kanpoaldeko hor-
mak harlanduz eta harlanduxkoz eginak dira, eta 
kontrahormak dituzte. Burualdeko kontrahormak 
bikoitzak dira –zuzena eta zeiharra–. Sarrera oi-
naldean dago eta arku zorrotza da, baketoi fin bat 
duena uztaian. Horrek XIV. mendekoa dela adie-
razten du. Estalkia lauzazkoa da.

Azken hiru urteetan Ondare Historikoaren Zerbit-
zuak kare geruzak garbitu eta horma-euskarria 
sendotzeko lanak egin ditu pixkanaka, horma-pin-
turek eskatzen zuten erritmo mantsoan, eta zen-
bait azterketa egin ditu ermitako pinturei eta 
barnealdeari buruz. Horrekin batera, igeltserotza 
lanak egin dira kare geruzen gainean erantsitako 
morteroak garbitzeko, gangak eta hormak sen-
dotzeko eta pitzadurak ixteko lanak, eta lurzorua 
erauzteko, kalte latza eta harrigarria baitzuen, 
kanpoaldeko pikondo batzuetatik nabearen bar-
nera sartutako sustrai luze batzuen eraginez.

Barnealde margotua:
Nabearen ganga erako zatiak margolan mural 
gotikoak erakusten ditu, XIV. mendearen erdial-
dera eginak, frantziar estilo gotikoan. Duela urte 
batzuk bistan zeuden zatietan Testamentu Be-
rriko eszena batzuk sumatzen ziren. Margolan 
gehienek gainean kare geruza zuten sendo it-
satsita. Pinturaren azpiko kare-morteroak akats 
asko zituen harrizko hormarekiko atxikipenean, 
eta han-hemen askatutako materialen galera 
txikiak, edo galera handiagoak habeartearen ha-
sieran, antzina ganga behera erori zelako. 

Margolanetan esku hartzea oso lan delikatua izan 
da margolanen egoera txarrak sortutako zailta-

sunarengatik. Izan ere, izugarrizko kaltea izan 
dute, eraikina ia aurri bihurtzeraino hondatuta 
zegoelako. Zona askotan zaila zen kare geruzak 
garbitzea jatorrizko margoaren pigmentuak kal-
tetu gabe. Hain zuzen ere, karea guztiz ez garbit-
zea erabaki da, Erdi Aroko margolanen kontser-
bazioa arriskuan jarri gabe garbitu ahal izateko 
modua aurkitu arte. Pandemia oztopo izan da 
horma-pinturetako gune batzuk lehengoratzeko 
tratamendu espezializatuaren azterketa egiteko. 
Lan hori, egokitzat jotzen bada, hurrengo urtee-
tan eginen da. Aldez aurretik zehaztuko da zein 
den prozesu egokiena, eta horretarako Erdi Aroko 
horma-pinturen tratamenduan adituak diren te-
knikarien lana behar da. 

Eszena nagusiak gurutzadurakoak eta burualde-
koak dira. Gaur egun partez daude agerian, eta 
erdiko habearteko pinturak baino hobeki taxu-
tuak daude. Hegoaldeko kaperako margolanak 
osorik berreskuratu dira. San Martzialen bizit-
zaren inguruko dekorazio programa interesga-
rria dute. Oso adierazgarria da, ezohikoa delako, 
apezpikuaren kapak daukan liriozko apaingarria. 
Itxuraz apaingarri horiek, gangako zeruko iza-
rrak bezala, beste material batzuez egin ziren, 
paperez esaterako, polikromatu edo urreztatuta 
eta pinturari itsatsita. Nahiz eta dagoeneko ge-
hienak desagertu diren, han eta hemen adibide 
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batzuk gelditzen dira gangetan. Inondik ere Na-
farroan debozioari mesede egin zioten monarkia-
ren frantziar jatorriak XIV. mendearen erdialdean 
eta Donejakue Bidearen eraginak.

Erriberriko Santa Brigita ermita zaharberritze-
ko proiektu integralean 308.000 euroko gastua 
egin da.
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D) KASEDAKO SAN ZOILO ERMITA

Kasedako San Zoilo ermita Kasedako Udalarena 
da, eta interes kulturaleko ondasun deklaratu zen 
apirilaren 9ko 88/2001 Foru Dekretuaren bidez, 
monumentu kategoriarekin (2001eko maiatzaren 
25eko NAO). San Zoilo ermita deitzen zaion arren, 
eliza gotikoa da eta halako tamaina du non ia eze-
gokia baita ermita terminoa erabiltzea. Herritik 
hegoalderago kokatuta dago, Kasedatik Zarrakaz-

telura doan NA-534 errepidetik 3,2 kilometrora, 
Leireko monasterioa Olivako monasterioarekin 
lotzen zuen bidean. 

Zaharberritzea prozesu konplexua izan da estal-
kiaren ezaugarri bereziengatik eta duen forma 
uhindu bitxiarengatik. Zaharberritze proiektuari 
ekin zitzaionean, San Zoilon deigarri gertatu zen 
hormak kanpoalderantz okertuta egotea, batez 

ere hegoaldean eta portadan, bai eta pitzadura 
asko egotea ere. Eraikinaren egoeraren planoak 
egitean, okerdura horiek eta pitzadurak neurtu 
egin ziren tratamendu zuzentzailea aztertzeko.

Bigarren arazo esanguratsua zen estalkitik bar-
nealderantz ur iragazte nabarmenak zeudela, eta 
estalkiak kontrahormen gainera isurtzen zuela 
ura. Egoera horrek kalte egiten zien hormen sen-
dotasunari eta eraikinaren itxurari. Bi kontu horie-
kin loturik zeuden portadako kalteak.

Eraikinaren mugimenduak egituraren bultzadaren 
ondorio zirela ikusi zen, burualdeko ekialdeko hor-
maren dimentsioak oker zeudelako jatorritik, eta 
gangei eusten zieten hormek eta kontrahormek 
estalki arinago baterako planteatuak ziruditelako. 
Zimenduak sakonak dira, eta azterketa geotermi-
koak erakutsi du maila irmoetan bermatuta dau-
dela. Zimendu zaharrak dira: XIV. eta XV. men-
deetako bi eraikuntza-etapen hurrenez hurreneko 
emaitzak izan litezke. Hormak eta kontrahormak 
makurtu eta pitzatu egin dira.

Proiektuan estalkiko jarduketa batzuei ekin zaie, 
eta horretarako beharrezkoa izan da harlauzak 
desmuntatu, tratatu eta muntatzea. Horixe izan 
da erronka nagusietako bat monumentua za-
harberritzeko lanetan. Esku-hartze horren bidez, 
egungo deformazioak eta oreka-egoera bere ho-
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rretan utzita, uraren eragina geldiarazi nahi da, 
horrela etorkizuneko egonkortasuna bermatuko 
delakoan.

Beste arazo batzuk eraikinaren itxurari zegozkion: 
barnealdeko zikinkeria, mortero mota desberdi-
nekin itxitako pitzadurak, hala-hola berdindutako 
junturak, burualdeko nitxoetako baten eraldaketa, 
egungo beirateen posizioa baoetan, pinturetako 
efloreszentziak, intsektu eta hegazti habiak, ar-
gindarraren sarea eta argiztapena.

Zaharberritze arkitektonikoaren proiektuan erai-
kinaren barnealdearen azterketa egin da. Monu-
mentuaren historiari buruzko datuak bildu ziren, 
egitura edo arkitektura mailan ezaguna zen infor-
mazioa osatzeko eta barnealdean egin beharreko 
tratamenduei buruzko erabakiak hartzen lagunt-
zeko. Gainazaletan metatutako zikinkeria, ermita-
ren ingurune naturaleko faunaren presentzia eta 
gangetan zehar sartutako urak eragindako kal-
teak izan ziren eraikinaren barnealdeko arazo na-
gusiak, materialen kontserbazioaren ikuspuntutik.

Estaldura historikoak berrikusi ziren, jakiteko zer 
akabera eman zitzaien horma eta gangei; juntu-
ra eta emokaduretako morteroak aztertu ziren, 
detektatutako esku-hartze guztiak kronologikoki 
kokatzen saiatzeko; kontserbatutako kolore hon-
darrak dokumentatu ziren barnealdeko zenbait 

tokitan, hala nola elementu eskultorikoetan edo 
horma-pintura duten guneetan, eta, jarritako al-
damioak baliatuta, gelditzen ziren horma-pintu-
ren eta grafito historikoen kontserbazio egoera 
berrikusi zen; horiek babesteko esku hartu zen 
2018an, baina eraikinaren baldintza txarren ondo-
rioz alterazioak zituzten.

Esku-hartze horretan 492.049,95 euro inbertitu 
dira, BEZa barne.
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E) URTASUNGO ZUBIA

Urtasungo Erdi Aroko zubiak, Esteribarko udale-
rrian, Arga ibaia zeharkatzen du herriaren ekial-
dean. Foru Diputazioak interes historiko-artistikoko 
obra izendatu zuen beste zubi batzuekin batera, 
1982ko irailaren 30eko Erabakiaren bidez.

Erdi Aroan jasotako zubia da, erdi-puntuko arku 
bakarrekoa, 14,20 metroko argiarekin. Asto bizkar 
itxura ezaguna du. Garai batean petrilak izan zi-
tuen. Guztizko zabalera 3,18 m da, eta petrilen 
arteko zabalera 2,40 m. Zaharberritzeari begira, 
zubiaren kokalekuaren zailtasuna zegoen: herritik 
300 metrora dago eta sarbide estu eta maldatsua 
du. Dunper edo iraulki txiki bat baino ezin da han-
dik ibili.

Hormetan harlanduxkoa du, tokiko harri grisa, 
hezetasunak belztuta.  Pikotxarekin landuta dago. 
Ongi landutako dobelak ditu, eta tamaina desber-
dinetakoak dira, gehienak luze eta estuak. Ostikoe-
tan harlanduxkoak ditu, oso luzeak, zenbait pun-
tutan harlangaitz itxura hartu dutenak harria oso 
hondatuta dagoelako, eta errekarriak. 

Zubiaren hormetan pilatutako lurra eta sustraitu-
tako landareak garbitu dira. Zuhaitzen motzondoak 
kendu dira. Zuhaitzek ostikoak lehertu dituzten to-
kietan kaxak zulatu dira paramentua saneatzeko 
eta galdutako harlanduxkoak berritu dira. Gero, 

hondatutako junturak saneatu dira, eta paramen-
tu guztiak presio-urez garbitu dira harria hondatu 
gabe, ondoren junturak kareorez berdintzeko. 

Petrilak berreraikitzeko harlanduxkoa eta harlan-
gaitza erabili dira, ostikoetan gelditzen ziren harri 
estu eta luzeen antzekoak. Petrilaren gainean hor-
ma-txapela jarri da. Horretarako ertz desberdin eta 
irregularreko bikoizte-harria erabili da, mutxarda 
handiarekin landua.

Petrilak berreraiki eta horma-txapelak jarri ondo-
ren, harri-zola berria egin da, kendutako errekarriak 

eta zoladura osatzeko ekarritako errekarri gehia-
go erabiliz. Jatorrizko harri-zola bezala taxutu da, 
luzetarako banalerroarekin galtzadaren erdian. 
Lan hori bukatutakoan, harri-zolako junturak lan-
dare-lurrez bete dira.

Esku-hartze horretan 162.482,29 euro inbertitu 
dira, BEZa barne.
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F) ELIZABERRIKO ELIZA (GETZE IBARGOITI)

Jarduketak egin dira elizaren barnealdean. Zehaz-
ki, elizako zoladuraren eskalako ortoargazkia lort-
zeko argazki mordoa egin da. Marrazkia ere egin 
da Autocaden, fotogrametriaren bidez lortutako 
ortoargazkia oinarri hartuta.

Laginketa arkeologikoak egin dira burualdean, al-
darean eta hilobian. Elizaren barnealdean lurra 
kendu ondoren ikusi da hobe dela, burualdean 
eta aldarean aurreikusitako bi laginketen ordez, 
laginketa bakarra egitea presbiterioaren hegoal-
deko erdian. Laginketetan ateratako lurra pres-
biterioaren iparraldeko erdian metatuko da. Datu 
bilketa amaitu ondoren, laginketako zuloa berriz 
estaliko da lur horrekin, eta egokiro trinkotuko da.

Eraikinaren historiari buruzko agirietan aipatzen 
den hilobiaren kokalekuari buruz ez da arrasto 
argirik aurkitu. Beraz, aurreikusitako hirugarren 
laginketa ez egitea erabaki da, zoladura ez hon-
datzeko, Nafarroa osoko zaharrena baita ziur aski. 
Hain zaharra izan arren nahiko ongi iraun du, baina 
kontuz kontserbatu behar da, harlauza gehienak 
hautsita daudelako. 

Gainean eduki dituen lur eta zaborrek babestu egin 
dute eta horri esker iraun du orain arte nahiko kont-
serbazio egoera onean. Berriro babesten ez bada, 
azkar narriatuko da. Harlauza arteetan landaretza 
sustraituko da, eta denbora joan ahala sustraiek 
zoladura mugitu, altxatu eta apurtu eginen dute 
pixkanaka. Horregatik, egokitzat jotzen da ehun 
geotestilarekin eta hartxintxarrezko 15 bat cm-ko 
geruzarekin babestea, euri uraren idoi efektua sai-
hesteko eta urak lurrera iragazten jarrai dezan. 

Hala ere, barnealdeko zoladuraren maila baino 30 
bat cm gorago dago mendebaldeko atearen atala-
sea, eta 60 bat cm gorago hegoaldeko atearena. 
Horregatik, noizbehinka, ekaitza edo euri jasa de-
nean ura metatu ohi da elizaren barnealdean. Hori 
saihesteko, zulo bat egin da iparraldeko atearen 
behealdean, gainezkabide gisara. Ate hori horma-
tuta dago. Urari irtenbidea emateko zanga bat egin 
beharko da, geotestilean bildutako hartxintxarrez 
betea, gutxienez ere % 1,5eko ebakuazio malda-
rekin, itxuraz hilerria izan zen eremuan zehar, eta 
zanga horrek lurzatiaren iparraldeko mugan isuriko 
du ura. Arkeologoek zulatuko dute zanga hori.

Hormetako landaretza garbitu da, sustraiek kalte-
tutako gainaldeak kareorez berdindu ahal izateko. 
Kareorearen ezaugarriak lehendik dagoenaren ber-
dinak izanen dira.  Kontu handiz kendu da burual-
dean zegoen landare igokari ihartua.

Esku-hartze honetan 162.482,29 euro inbertitu 
dira, BEZa barne.

7.3  ARKITEKTURA ONDAREAREN ESPARRUKO 
ZAHARBERRITZE EKINTZAK 



ONDARE 
HISTORIKOAREN 

ZERBITZUA

G) KONPONKETAK ERRIBERRIKO GAZTELUAN

Erriberriko gaztelua Nafarroako Gobernuaren ja-
betzakoa da, eta Vianako Printzea Erakundeak 
aldian-aldian egiten ditu hura kontserbatzeko la-
nak.

2021ean kontserbazio eta mantentze lanak egin 
dira gazteluko zenbait gunetan. Zehazki, estal-
ki batzuk konpondu dira, argi-dorreak jarri dira 
Uharkako Dorrean, larrialdietako argi eta LED 

proiektagailu batzuk aldatu dira. 

Halaber elurtegia kontserbatzeko lanak egin dira: 
fumigazioa eta landare-garbiketa, bionarriadura 
kentzea, junturak pikatu eta saneatzea, pitzadu-
rak konpontzea, morteroak eta hormak sendot-
zea, harrizko fabrikako junturak berdintzea, ai-
re-karezko emokadura eta lausodura ematea.

Lanetan 117.534 euro inbertitu dira guztira

H) IRATXEKO MONASTERIOA, KLAUSTRO 
PLATERESKOAREN HEGOALDEKO ESTALKIAK 
KONPONTZEA

Monasterio honek klaustro plateresko ikaragarria 
du abadia-elizaren hegoaldean eta Epistolako ha-
beartearen ondoan. Nafarroako Errenazimentuko 
multzo oparoenetako bat da. Eraikitzeko lanak 
1540an hasi ziren, eta 1586rako klaustroa buka-
tuta zegoen. Lehenbiziko etapan eraiki ziren ipa-
rraldeko hormartea, tenpluarekin paralelo doana, 
eta ekialdekoaren erdia eta mendebaldekoaren 
bi zati. Dekorazio eskultorikoaren ezaugarria XVI. 
mendearen erdialdean ohikoa zen adierazkor-
tasuna da. Keinu dramatiko eta sugar antzeko 
adatseko irudi argalekin kontrastatzen dute italiar 
erako edertasun handiko beste irudi batzuek.  Gai-
nerakoa obren bigarren fasean eraiki zen. Erroma-
nismorako eboluzioa ekialdeko eta mendebaldeko 

azken zatietan hasi zen, eta bete-betean agertzen 
da hegoaldekoan, eraikitzen azkena izan baitzen.  
Zati horietako eskulturetan irudi handiagoak eta 
forma klasikoetako biluziak daude. Haien buru 
sendoak nabarmentzen dira, xerloetan banatu-
tako adatsekin eta bizar trinkoekin.
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40.000 euroko gehieneko dirulaguntza esleitu zit-
zaion Martzillako Udalari, Martzillako gazteluaren 
argiztapen berria finantzatzen laguntzeko. Diruz 
lagundutako obrak ebazpen horretan onetsitako 
oinarri arautzaileetan ezarritakoarekin bat etorriz 
egin dira.

2020aren amaiera aldera kontserbazio lanei ekin 
zitzaien zenbait arazo konpontzeko, klaustrogain 
errenazentistan eta ekialdeko eta hegoaldeko he-
galetan detektatutako itoginak, besteak beste, eta 
estalkiak egoera txarrean zeudela ikusi zen. Estal-
kiak presaz konpondu behar dira multzo osoaren 
narriadura saihesteko. Ondorioztatu zen klaustro-
gaineko bi galeria horien eta alboetako hegalen 
estalkietan konponketa sakona egin behar zela 
segurtasun baldintza egokietan, zaharberritu edo 
birgaitzen diren arte kontserbatu ahal izateko, 
oraindik ez baita zaharberritzeko datarik ezarri. 
2021ean klaustrogainaren hegoaldeko hegalaren 
eta alboko tartearen estalkia konpontzeko lanak 
hasi dira. 

Esku-hartze horretan 192.278 euro inbertitu dira.

I) MARTZILLA, GAZTELUKO ARGIZTAPENA

Nafarroako Parlamentuak partida bat esleitu 
zuen “Martzillako gazteluaren argiztapenerako”. 
2021erako Nafarroako Aurrekontu Orokorretan 
40.000 euroko partida ezarri zen Martzillako gaz-
teluaren argiztapenerako. Nafarroako Gobernuak 
Martzillako Udalari laga dio gaztelua, eta interes 
kulturaleko ondasuna da. 

Martzillako Udalak berritu egin nahi du gazteluak 
gaur egun duen argiztapen monumentala, Uda-

lak duela hogeita hamar urte inguru jarritakoa. 
Argiztapen hori hegoaldeko eta mendebaldeko 
hormetara zuzentzen da gazteluko hobiaren pe-
rimetroko pareko murruetatik.  Vianako Printzea 
Erakundea-Kultura zuzendari nagusiak irailaren 
7an emandako 250/2021 Ebazpenaren bidez, 
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7.4 ONDASUN HIGIGARRIAK BABESTEKO ETA IKERTZEKO EKINTZAK

Ondareari buruzko azaroaren 22ko 14/2005 Foru 
Legeak emandako eskumenen esparruan, Onda-
re Historikoaren Zerbitzua eratzen duten atalek 
txostenak prestatzen dituzte Nafarroako ondare 
arkitektoniko, higigarri edo arkeologikoan eragi-
ten ahal duten jarduketei buruz. Txosten horiek 
prestatzeko, beharrezkoa da proiektuak aztertzea, 
erregistroak, inbentarioak eta katalogoak alderat-
zea eta, batzuetan, lekuetara joatea haiei buruzko 
informazioa eman behar denean. Guztira, bi ata-
len artean ia mila txosten idatzi dira testuinguru 
horretan. 

Ondare Historikoaren Zerbitzuak bultzatu dituen 
azterlanei dagokienez, 2021ean hiru helbururi 
erantzuteko izan dira: gutxi aztertu izan diren ti-
pologiak eta gaiak hobeki ezagutzea, gure ekint-
zen bidez egindako aurkikuntza berriak hedatzea 
eta helburu teknikoa zutenak gauzatzea (espa-
zioak edo eraikinak aztertzeari buruzkoak). 

Ikerketa tekniko asko egin dira, 2020an Nafa-
rroako Unibertsitatearekin elkarlanean hasitakoe-
tan aurrera jarraituz, Tebasko gazteluko Erdi Aroko 
zoladurari buruz, arkeomagnetismo tekniken bi-
tartez. Gaiarreren mausoleoko marmolezko ontzia 
hiru dimentsiotan eskaneatu da NUPeko Tuterako 
campuseko Industria Ingeniaritzako taldearekin 
elkarlanean. Bartzelonako Unibertsitateko Kimika 
Analitikoko taldearekin elkarlanean Aralarko es-

malte-frontalaren azterketa sakona egin da tekni-
ka ez inbaditzaileak baliatuz, obra egiteko erabili-
tako materialen osaera ezagutzeko eta lantegiak, 
lantze-eremua eta jatorria zehazteko.

Eloko gazteluko uharkan eta Andre Maria eliza za-
harraren aurrietan kontserbatu diren estalduren 
azterketak ere egin dira, eta Erriberriko San Pedro 
elizan 2014an haizeak bota zuen beiratea aztertu 
da, zaharberritzeko aukerarik dagoen ikusteko.

Analisiak egin dira fatxada nagusian, barnealdeko 
horma-estalduretan, zurgin-lan historikoetan eta 
elementu metalikoetan, bai barnealdean (burdin 
sareak eta eskailerako eskudelaren euskarriak) bai 
kanpoaldean (balkoiak eta burdin sareak).

Gainera, 2021eko urtarrilean aurretiazko azterke-
tei ekin genien Olivako monasterioaren kontser-
bazio/zaharberritze proiektua egiteko. Lanerako 
ildo nagusiak ezarri ziren, Zerbitzuko atal bakoit-
zak urte osoan zehar landu behar zituenak. Hauek 
dira atalaren lan-ildo nagusiak: altzariak tratatzea 
eta biltegiratzea; arkeologia; zoladura zeramikoa; 
horma-estaldurak eta grafito historikoak; beira-
teak; burdin sare historikoak.

Horrez gain, desagertutako ondarearen ikerketa- 
eta dokumentazio-programak irekita jarraitzen 
du. Garrantzi handikoa da gure ondare sakaba-
natua ezagutzeko. Horrela etorkizuneko berresku-
rapenen oinarriak ezartzen ahalko ditugu. Orain 
arte, leku ezezagunean dauden 305 pieza erre-
gistratu dira, hilarrietatik hasi eta urregintza lan 
erromanikoetaraino. 

Inbertsioa azterlanetan: 50.694,25 €
 
Halaber gogotik lan egin da Nafarroako Gober-
nuko Ekonomia eta Ogasun Departamentuko On-
dare Zerbitzuarentzako aholkularitza teknikoan, 
Rozalejo jauregia zaharberritzeko proiektua idatzi 
aurretik beharrezkoak diren azterketak egiteko. 
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2016ko urritik aitzina, Erregistroaren, Ondasun Hi-
gigarrien eta Arkeologiaren Atalaren egitekoetako 
bat da Kultura Zuzendaritza Nagusiko gainerako 
zerbitzuekin koordinatzea ondarea kontserbatu 
eta zaharberritzeari dagokion alorrean, Nafa-
rroako ondare higigarriari arreta orokorra eskaint-
zeaz gain. 

Museoei eta bilduma iraunkorrei laguntza ematen 
zaie hango langileekin harreman zuzena izanez, 
instalazioak bisitatuz eta, koordinazio lana egin-
da, hobekuntzak planifikatuz. Aholkuak ematen 
dira hainbat arlotan: mantentze-lanak, instala-
zioen garbiketa, argiak, izurriteen kontrola eta 
ingurumeneko kontrola, eta kontserbatzeko nahiz 
zaharberritzeko tratamenduak. 

Planifikatutako bisita horietaz gain, beste batzuk 
egiten dira dauden behar ugariei erantzuteko: 
DOMUS inbentarioa ezartzean egiten diren berri-
kusketak, aldi baterako erakusketak muntatu eta 
desmuntatzea, edo gordetzen diren ondasunetan 
eragiten duen edozein tratamendu. 

Bestalde, bisitatzen ahal diren aztarnategietara 
bisitak egin dira, lehenbizikoa kontserbazio/za-
harberritze arloko beharrak baloratzeko eta biga-
rrena lanen exekuzioa kontrolatzeko. 

Nafarroako Gobernuaren mendeko zentroek lau 
bisita jasotzen dituzte, txosten banarekin, eta 

sistemak aitortutako zentroek bi bisita jasotzen 
dituzte urtean. Prebentziozko kontserbazioaren 
arloko arreta lehenesten da, oinarrizko aholkuak 
emanez bildumak eta eraikinak kontserbatzeko 
mantentze-lanei buruz.

A) EKINTZAK NAFARROAKO MUSEOAN  

- Nafarroako Museoak antolatutako aldi baterako 
erakusketetan eta mikroerakusketetan, muntat-
zeaz, desmuntatzeaz, zaharberritzeaz, argizta-
penaz eta prebentziozko kontserbazioari lotu-
tako beste kontu batzuez arduratzea. 

- Aldi baterako erakusketak eta erakusketa 
iraunkorra argiztatzea. Nafarroako Museoko 

mantentze-lanetako ofizialarekin lankidetzan, 
argiztapena doitu egiten da erakusketa bakoit-
zak kontserbazioaren eta museografiaren alde-
tik dituen baldintzen arabera. 2021ean Gerardo 
Lizarragaren, Genz del Valleren eta Sinuesen 
erakusketak argiztatu dira.

- Iruña Aretoa eraberritzea: aldamioak jartzea, 
zurezko bastidore mugigarriak muntatzea, hor-
ma-pinturako panelak instalatzea, muntatu au-
rreko eta ondoko kontserbazio-tratamenduak. 
Metautengo sagrarioa birkokatu eta tratatzea 
eta kontserbaziorako tratamendua ematea.

- Txanponen Aretoa instalatzea Nafarroako Mu-
seoko hirugarren solairuan. Horretarako, berri-
kusi behar izan ziren garai guztietako eta ma-
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terial mota guztiekin egindako 284 txanpon, 
altxor kutxa, balantza, trokelatzeko makina eta 
bolante-prentsa.  

- Iruña Aretoaren inguruko aretoetan ikusgai zeu-
den obrak garbitzea, birmoldatze obren ondo-
ren.

- Mezulari lanak kanpoko erakusketetarako: M. 
Ángeles Mezquirizi omenaldia Faltzesen. 

- Mezulari lanak Bilbon, “Erraldoien bizkar gai-
nean” erakusketarako.

- Funts guztiak, erakusgai dauden piezak bezala 
erreserban eta gordailuetan daudenak ere, zer 
kontserbazio-egoeratan dauden osorik berrikus-
tea (egin gabe daude obra grafikoaren zati bat 
eta kanpo gordailu batzuk), eta erakusgai dau-
den beira-arasa eta ondasunen ohiko garbiketa. 

- Izurriak kontrolatzeko zerbitzua kontratatu eta 
gainbegiratzea eta museoaren ingurumen bal-
dintzen jarraipena egitea. 

- Bere funtsetako ondasunen gaineko esku-hart-
zeak proposatu, kontratatu eta zuzentzea: 
Muruzabalgo jauregiko armadura, lorategiko 
mosaikoak, portada errenazentista, Iruñeko ka-
tedraleko koruko aulkiteria eta Santakarako cal-
ceusak.

- Biltegiak eta erreserba guneak hobetzeko zer-
bitzua kontratatu eta zuzentzea. 

- Nafarroako Museoko patioko mosaikoen gai-
neko esku-hartzea: argazki erregistroa. Kare-/
harea-esnea ematea mosaikoko pitzadurak eta 

galerak estaltzeko. Likenak (fungizidaz) eta ma-
terial arrotza kentzea harrizko materialetik.

- Historiaurreko eta Erromako aretoetako bildu-
ma iraunkorrean ikusgai dauden piezak garbitu, 
mantendu eta kontserbazio-egoera gainbegirat-
zea. Pieza guztien fitxak egitea. Mantentze-la-
nen kostua 726 euro da.

Inbertsioa Nafarroako Museoan: 78.236,70 €

B) EKINTZAK NAFARROAKO GOBERNUAREN 
BESTE MUSEO BATZUETAN

• TUTERA. Ekintzak Arte Modernoko Muñoz 
Sola Museoan. 
Muñoz Sola Museoaren funtsetan tratamen-
duak egin dira obra hauek zaharberritzeko:
- Emakumea belo beltzekin, H. Hofer.
- Itzulera ukuilura. Bretainia, H. Bolton Jones.
- Etxaldea gauez, FC. Cachoud.
- Natura hila, J. Bail.

Inbertsioa Muñoz Sola Museoan: 5.263,50 €.
César Muñoz Solaren atzera begirako erakus-
keta muntatzeko laguntza eta kontrola.

• LIZARRA. Ekintzak Julio Caro Baroja Museo 
Etnologikoan.
Museo Etnologikoan honako lan hauek egin 
dira: ingurumen baldintzen jarraipena, izu-
rrien kontrola, eta gordailu berriak jaso eta 

anoxia bidez tratatzea, bai eta Nafarroako Mu-
seoko eta Karlismoaren Museoko aldi baterako 
erakusketetan parte hartzeko mailegatutako 
piezak zaharberritzea eta prest jartzea ere. 
Gipuzkoako Gordailua zentroaren eta Labea-
garen hilarrien lekualdaketa gainbegiratzea.
Inbertsioa Museo Etnologikoan: 5.929,00 €.

• LIZARRA. Ekintzak Karlismoaren Museoan.
Antzeko jarraipena egin da Karlismoaren Mu-
seoan, non erakusketa iraunkorreko, erreser-
bako eta aldi baterako erakusketetako funt-
sen kontserbazio-egoera berrikusteaz gain, 
erakusketetarako zenbait piezaren tratamen-
dua egin den, bai eta eskuratu berri diren 
obrak egokitu ere. Pandemiako salbuespe-
nezko egoera dela eta, Pradoko Museo Na-
zionalak eta Reina Sofía Museoak lagatako 
obren inguruko mezulari lanak zuzeneko 
bideodeien bidez egin dira erakunde maile-
gu-emaileekin.
Inbertsioa Karlismoaren Museoan: 10.164,00€
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C) EKINTZAK NAFARROAKO MUSEO SISTE-
MAKO MUSEOETAN

• LIZARRA. Ekintzak Gustavo de Maeztu Mu-
seoan.
Maeztu Museoko bildumako obra gehienak 
zaharberrituta eta egoera onean daude, bai-
na oraindik tratatu gabe zeuden, beste bat-
zuen artean, obra oso berezi batzuk, enkaus-
tika edo kare-pinturaren teknikaren bidez edo 
are teknika mistoaren bidez eginak, zuntz-ze-
mentuzko panelen gainean. Multzo horretako 
obra batzuk Euskal Herriko Unibertsitateko 

Arte Ederren Fakultatean ikertu dira, eta gai-
nerakoak ekitaldi honetan zaharberritu dira.
Inbertsioa Gustavo de Maeztu Museoan: 
14.315,82 €.

• TUTERA. Dekanoaren Jauregiko Museoa.
Alabastro polikromatuzko San Sebastian goti-
koaren argiztapena aldatu eta hobetzeko ikus-
kapena eta aholkularitza

D) EKINTZAK BESTE MUSEO ETA BILDUMA 
BATZUETAN

Nafarroako Museoen Sistemako gainerako 
museoetan, zaintzen dituzten obren kontser-
bazio-egoeraren, ingurumen baldintzen eta 
izurrien kontrolaren jarraipena egin da, eta 
doikuntzak egin dira beharrezkotzat jo den 
guztietan. Horrez gain, Museoen Zerbitzuak 
ezarritako laguntza-programari esker, esku har-
tutako hainbat piezaren tratamenduak balora-
tu, zuzendu eta gainbegiratu dira. 

Ekitaldi honetan zaharberritutako eskulturetako 
bat da Tuterako Dekanoaren Jauregiko Museoan 
dagoen San Migel barrokoa. Museo horretan as-
toko pintura erakusteko sistemak berrikusi eta 
hobetzeko lanak ere egin dira. Erronkariko Ju-
lián Gayarre Fundazioaren Museoan, balorazioa 

egin eta aholku eman da Erromako Albumaren 
mailegua onartzeari buruz. Albumak garaiko ar-
tista handien akuarela eta marrazkiak ditu, hala 
nola Sorollarenak, Pradillarenak edo Benlliure-
renak.  

Corellan berrikuspen eta aholkularitza lanak 
egin dira Arrese Museoan. 

Xabierko Museoan aholku eman da Sorollaren 
obra eskuratu berri bat muntatu eta argiztat-
zeko, erakusgai dauden jatorrizko agirien ordez 
faksimilak jartzeko proposamena egin da, eta 
museoa berriz ireki ondoren berrikuspen osoa 
egin da.
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Nafarroako Liburutegi Nagusiarekiko lankidet-
zak indarrean jarraitu du; izan ere, horren bidez, 
liburutegiak zaintzen duen funts zahar baliotsua-
ren beharrei erantzuten zaie, dokumentu grafikoa 
kontserbatzen eta zaharberritzen espezializatu-
tako langileen lana dela medio. 

Pieza guztiz interesgarri batzuen tratamendua 
egin da: 
- Magdalenaren konbertsioaren liburua, Pedro Ma-

lón de Chaidek 1589 aurretik idatzi eta 1601ean 
inprimatua.

- La cartera de un navarro liburua, Pedro Alejan-
dríaren lana, 1868an argitaratua.

- Los Triumphos de Francisco Petrarcha liburua, 
1555ean argitaratua.

Liburu horiez gain, Frantziako eta Espainiako erre-
sumetako mendien mapa kartografikoa berresku-
ratu da, 1730ekoa, Roussel jaunak egina (Erresu-
mako ingeniaria), nahiko handia (118 x 193 cm), eta 
Nafarroako Probintziako errepideen mapa orokorra, 
1917koa, A. Colomer-ek egina.  

Inbertsioa Liburutegiaren funts zaharrean: 
3.000,00 € 
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Ataleko teknikariek lan hauek egiten dituzte: 
aholkularitza; ikuskapena; esku-hartzeak eta le-
kualdaketak baimentzea; proiektuak idaztea eta 
esku-hartzeak zuzentzea, eta, kasu batzuetan, 
kultura ondasunen zuzeneko tratamendua.

KONTSERBATZEKO ETA ZAHARBERRITZEKO 
ESKU-HARTZEAK

- Zarrakaztelu. Olivako monasterioa. Eraikinaren 
barnealdea zaharberritzeko proiektua idaztea. 
Harrizko materialak, horma-pinturak, altzariak, 
beirateak, zoladurak eta burdin sareak. 

- Kaseda. San Zoilo ermita. Eraikinean esku hart-
zeko proiektua idazteko laguntza. Eskultura 
monumentala, horma-estaldurak, arotz lanak, 
burdin sareak eta beirateak. 

- Otsagabia. Muskilda. Istripuz askatutako 
koadro bat babesgarrian bildu, garraiatu eta za-
harberritzea. 

- Erriberri. Santa Brigita ermita. Horma-pinturak 
egonkortzeko esku-hartzea egitea, esku-hartze 
arkitektonikoaren aurretik. Kontserbazio lanen 
zenbatekoa: 48.301,92 €.
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- Iruña: 
· Nafarroako Jauregia. Eskailera nagusiaren 

ezkerraldean dauden Rubens-en tapizak za-
harberritzeko proiektua idaztea, zaharberritze 
lanak zuzentzea eta ikuskapen bisitak egitea 
Tapizen Errege Fabrikan egindako prozesu 
osoan zehar.  

· Nafarroako Ospitalegunea. Alfredo Sadaren 
harrizko obra zaharberritzeko zenbatekoa: 
992,20 €. Ospitalegunera eramatea, gero ber-
tan kokatzeko. 

· Salestarren komentua. Kontserbazio beharren 
jarraipena egitea indusketan zehar. Erroma-
tar sandaliez jantzitako oinak jasotzea. Ho-
rrez gain, Armendariz Jauregiaren inguruan 
agertutako errekarrizko zoladura altxatu eta 
azpian euskarria jartzea. Urez blaituta agertu 
diren materialak Gordailua zentrora eramatea 
liofilizazioaren bidez egonkortzeko. Nafarroako 
Gobernuaren eta Gordailua zentroaren arteko 
hitzarmen bat sinatu da.

- Erronkari. Julian Gaiarreren mausoleoa. Berri-
kuspen, garbiketa eta kontserbazio lanak mauso-
leoko marmolezko ontzian. Esku-hartze orokorra 
egiteko zenbatekoa, metalezko eskultura mult-
zoa zaharberritzea barne: 12.492,70 €.
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- Orreaga. Antso Azkarraren hilobia Kontserba-
zio ekintzak: berrikuspena eta azaleko garbi-
keta. Apezpiku bat etzanda irudikatzen duen 
zur polikromatuzko eskultura kontserbatzeko 
tratamendua. 

- Zare. 2021aren hasieran ekaitz batek gurutzea 
lurrera bota zuen. Udalak jaso zuen, eta Onda-
re Historikoa jakitun jarri zuen. Urtean zehar 
idulkian esku hartu da lekuan bertan, fustea 
eta gurutze zatiak garraiatu dira eta zati han-
dienak sendotu eta berreraiki dira, hurrengo 
urterako utzita lotura eta fusteko jarduketa. Es-
ku-hartzean 9.038,35 euroko inbertsioa egin da.

- Tutera. Katedrala. San Pedro kapera. Lope de 
Arceben hilarria. Campanil motako kareharriz 
egindako obra hori berrikusi eta garbitzeko 
ekintzak.

- Viana. Udaletxea. Fatxadako armarria. Par-
lamentuan aurrekontuei egindako zuzenketa 
baten bitartez, toki entitateentzako laguntza 
gisa, armarriaren azterketa, saiakuntzak eta 
egonkortzeko tratamendua enkargatu ziren, 
obraren egoera ongi ezagutu eta etorkizunean 
hura kontserbatzeko jarraibideak proposatze 

aldera. Lan horietan 16.664,99 euroko inbert-
sioa egin zen. Esku-hartzearen ondoren, Via-
nan hitzaldia antolatu zen Bidea, Ondarea eta 
Zientzia zikloaren barnean. Hizlaria M. Dolores 
Sanz zaharberritzailea izan zen.

Inbertsioa ondare higigarrian: 25.993,77 €.

ONDAREA KONTSERBATZEKO ETA ZAHARBE-
RRITZEKO AHOLKULARITZA TEKNIKOA

- Abartzuza. Testuingururik gabe aurkitutako ha-
rrizko piezak berrikustea.

- Oibar. Aholku ematea bataio-kaperako karna-
rioaren indusketan berreskuratutako eskultura 
gotikoen multzoa kokatzeko.

- Udal artxiboa. Estalkipekoan gordetako 
koadroak aztertzea eta aholku ematea.

- Arguedas. San Esteban parrokia. Gainbegi-
ratze, berrikuspen eta jarraipen lanak, elizaren 
hego portadan esku hartzeko proposamenaren 
azterketari eta estalduren azterketari buruz.
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- Arlas. Andre Maria. Kontserbatu diren estal-
durak berrikustea.

- Aiegi. Iratxeko monasterioa:
· Biltegiratutako altzariak ikuskatzea eta eraiki-

naren eta edukiaren gaineko afekzioen jarrai-
pena egitea filmaketetan zehar.

· Zaharberritutako arotz lan historikoak berri-
kustea.

·  Kanpai multzoaren kontserbazioari buruzko 
aholkularitza teknikoa. 

· Monasterioko egoitzak eta bertan biltegiratu-
tako ondasun higigarriak berrikustea. 

·  Inbentarioa egin eta kontserbazio egoera berri-
kustea. 

· Monasterioan filmatzeko lanak gainbegiratzea.
· Klaustro errenazentistako giltzarriak berrikusi 

eta argazkiak egitea, Ondare Arkitektonikoaren 
Atalak kontserbazio lanetarako jarritako bitar-
teko lagungarriak baliatuz.

- Azagra. Hilerria. Hilobi-eskulturaren kontserba-
zio egoera berrikustea.

- Aizkoa.  Aholku ematea parrokia-elizaren bar-
nealdeko ondare higigarri osoan termitak kon-
trolatzeko.
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- Bera. Udaletxea. Udaletxeko fatxadako hor-
ma-irudietan esku hartzeko proposamena eta 
kontserbaziorako aholkularitza teknikoa. 

- Bertiz. Beirateen ikuskapena, burdinurtuzko ja-
torrizko bankuak eta orangerie espazioa berres-
kuratzeko proiektua.

- Buñuel. Udal parkean ikusgai dauden arma-
rriak. Kontserbazio egoera berrikustea eta bi-
sita egitea Ebroko abenduaren 17ko uholdeen 
ondoren.

- Cascante. Baimenik gabe zaharberritutako 
Zutabeko Kristoa ikuskatzea.

- Corella. Karmeldar Oinutsak. Aholku teknikoa 
eta baimena ematea komentuko fatxada na-
gusiko Ama Birjinean eta nitxoan esku hartzeko.

- Eraul. Hilarrien lorategia. Eliza ondoko lorate-
gian hilarriak eta kopiak jartzeko aholku ematea 
eta gainbegiratzea. 

- Etxauri. Aholkularitza, eliz atariko bandalis-
moari buruzko kontsulta dela eta.

- Muruzabal. Aholkularitza, armarri pribatu ba-
ten kontserbazioari buruzko kontsulta dela eta. 

- Erriberri: 
·  Santa Brigitako erretaula nagusia San Pedron 

edo Andre Marian kokatzeko aukera baloratzea 
eta erretaula zaharberritzeko proiektua egitea.

·  San Pedro parrokia. 2014an eroritako beiratea 
zaharberritzeko esku-hartzearen jarraipena.

· Erriberriko jauregia eta Frantziskotarren ko-
mentua. Banpiroen seriea filmatzeko proposa-
menen eragina baloratzea.

·  Errege-erreginen jauregia. Elurtegiko es-
ku-hartzearen jarraipena.

- Olloqui. San Adrian parrokia. Ur bedeinkatua-
ren ontziaren kontserbazio egoerari buruzko 
aholkularitza. Horma-pinturak berrikustea. 

- Ororbia. Bataiarria zaharberritzeko tratamen-



ONDARE 
HISTORIKOAREN 

ZERBITZUA

7.7  ONDASUN HIGIGARRIAK, HORMA-ESTALDURAK 
 ETA ESKULTURA MONUMENTALAK ZAHARBERRITZEKO
 ETA AHOLKU EMATEKO EKINTZAK

duen, Kristoaren birkokapenaren eta sakristiako 
eta koruko koadroak zaharberritzeko lanen ja-
rraipena. Erretaula nagusiaren atzeko hor-
ma-pintura gotikoak berrikustea.

- Iruña: 
· Udala. Aholkularitza, Sarasate pasealekuko 

Nafarroako erregeen eskulturen kontserbazio 
egoerari eta esku hartzeko proiektuari buruz. 
Berriozarko abadearen hilarriaren kontserba-
zio egoera berrikustea, Santa Ana plazako lora-
tegietatik udal biltegietara eramateko aholku 
ematea eta garraioa gainbegiratzea. Mentide-
roko gurutzeari buruzko aholkularitza. Milut-
zeko biltegira bisita egitea eta aholku ematea. 
Gazteluko plazako kioskoko esku-hartzearen 
jarraipena. Hilerria. Kontserbaziorako es-
ku-hartzearen jarraipena egitea Sarasateren 
mausoleoan.

· Nafarroako Jauregia. Iruñeko Udalaren jabet-
zakoa den Gaiarreren bustoa itzultzeko ku-
deaketak. Obren aurretik koordinazio lanak 
egitea, oihal historikoak ikuskatu eta balorat-
zea, agirizainaren antzinako bulegoa zahar-
berritzeko proiektuak kudeatzea, 2020an za-
harberritutako maparen kontserbazio egoera 
berrikustea, Nafarroako Museoaren funtsetatik 
ekarrita gordailuan dauden koadroak kentzea, 
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armadurak eta ganbaran, sotoetan eta solairu 
nagusian gordetako materialak berrikustea.  
El Comensal filmatu bitartean kudeaketa eta 
jarraipen lanak egitea, bilkuren areto berrian 
koadroak muntatzeko aholku ematea, San Fer-
minen koadroa kaperara eramatea.

· Ospitalegunea. Interes historiko-artistikoko on-
dasunen balorazioa eta aholkularitza.

· Andre Maria katedrala. Klaustroa. N tarteko 
-n zutabearen kapitelaren kontserbazio egoe-
ra berrikustea, zati bat askatu delako abisua 
jaso ondoren. Zati horren itsaspena gainbe-
giratzea. Babesaren ateko zurezko atearen 
pintaketa berrikusi eta txostena egitea. Kabil-
doak pintatu du. Jarraipena eta aholkularitza, 

klaustroaren ekialdeko pandari atxikitako are-
toko horma-pinturetan egindako esku-hart-
zean.

· Sakristiari atxikitako komun zaharretako obre-
tan kriptako sarreran agertu diren hiru kapite-
lak lekuz aldatu eta idulki berriaren gainean 
jartzeko lanak gainbegiratzea.

· Occidens erakusketan ikusgai jarritako onda-
sunak eta ondare higigarria berrikustea.

·  Indatxikia kaleko 11ko higiezineko armarrian 
egindako esku-hartzearen jarraipena.

- Gares. Ikuskapenak eta aholkularitza, Santiago 
elizako erretaula nagusiko termitak baloratu eta 
kontrolatzeko.

- Orreaga. Beirateak NOHKFri maileguz ematea, 
museoa, eliza eta klaustroa berrikustea.

- Zangoza. San Salbatore elizan pipia eta termi-
ta baloratu eta kontrolatzeko ikuskapena eta 
aholkularitza.

- Tafalla:
·  Errekoleten antzinako komentua. Komentua-

ren barnealdea berrikustea eta paramentue-
tan dauden grafito historikoen kontserbazioari 
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buruz aholku ematea.
·  Tafallako Udala. Hilarri multzoaren musealiza-

zio proiektua egiteko aholkularitza. Udalaren 
kontsultari erantzunez aholku ematea Erre-
koleten antzinako komentuko fatxadan esku 
hartzeari buruz.

- Tebas. Gaztelua. Elizako plazako mentsula bir-
baliatuak. Jaso eta Nafarroako Gobernuaren Ar-
keologia Funtsen biltegira eraman ondoren, bi 
mentsulen zaharberritzea gainbegiratu da.  

- Tudela:
· Udaletxea. Udal egoitzetan gordailututa dau-

den Nafarroako Museoko koadroak berrikustea 
eta aholku ematea.

· Andre Maria katedrala. Klaustroko kapitelak 
berrikustea. Kontserbazio egoera aztertzea eta 
jarduketa-proposamenak egitea. Katedrala. 
Koruko aulkiteriak eta organoak dituzten kal-
teak berrikustea eta aholku ematea. Ondare hi-
gigarria berrikustea, Judizioaren atea, San Pe-
dro kaperako pintura lanen jarraipena egitea, 
sakristiako zokalo polikromatuan hezetasunak 
eragindako kalteak berrikustea, aholku ematea 
eta zaharberritzeko tratamendua gainbegirat-
zea.
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·  Magdalena parrokia. Ondare higigarria berri-
kusi eta aholku ematea eta portada eta peri-
metroko eskultura monumentala berrikustea. 
Portada berrikustea. Bisita egitea Ebrok gainez 
egin ondoren, abenduan. 

- Untzue. Donemiliaga parrokia. Erretaula na-
gusia desmuntatu eta zaharberritzeko obraren 
zuzendaritza eta bisitak. Zaharberritzeko des-
muntatutako erretaularen atzean dauden estal-
durak berrikustea.

- Viana. Andre Maria. Kapitulu aretoan itoginek 
eragindako kalteak berrikustea eta aholku ema-
tea. Nafarroako Kultura Ondarearen Erregis-
troan inskribatutako kultura ondasunak kaltetu dira.

- Alesbes. Udalari aholku ematea Karmeldarre-
tako organoaren balioaz eta hura zaharberritze-
ko aukeraz.

- Zolina. Arangurengo Udalarekin bilera egi-
tea Zolinako jauregiko horma-pinturen xedeari 
buruz. Jabearekin bilera egitea pinturen etorki-
zunari buruz.

ALDI BATERAKO ERAKUSKETETARAKO MAI-
LEGUEN KONTROLA. MEZULARI LANAK

Nafarroatik kanpo egindako aldi baterako erakus-
keta hauetan maileguaren baldintzak baloratu 
dira eta mezulari lanak egin dira:

- Tornaviaje, Pradoko Museoa. Obra hauek mai-
legatu ziren: Lizarrako Ruako San Pedro eliza-
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tik Erremedioetako Ama Birjina, Vianako Andre 
Maria elizatik Pérez de Lanciego kardinalaren 
erretratua, eta Erriberriko Klarisetatik Trinitatea. 
Azken horiek, gainera, zaharberritu egin zituz-
ten Pradoko Museoko lantegietan.

- Paret, Pradoko Museoa. Zakariasi iragarpena 
eta Bisitazioa pinturak mailegatu ziren, Pradoko 
Museo Nazionaleko zaharberritze lantegietara 
eramateko, 2022an atzera begirako erakusketa 
batean parte hartu aurretik. 

- Peñafiel, cuna del Príncipe de Viana. Obra 
hauek mailegatu ziren: Erriberriko Andre Maria 
elizatik Zuria Nafarroakoa, Vianako Andre Maria 
elizatik San Joan Adarrekoa, Orreagako eta Na-
farroako Unibertsitateko bibliografia funtsetatik 
zenbait liburu eta txanponen kopia batzuk.

ONDASUN HIGIGARRIAK, HORMA-ESTALDURAK ETA ESKULTURA MONUMENTALAK ZAHARBERRITZEKO ETA AHOLKU EMATEKO EKINTZAK, INDUSKETA 
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- Edades del Hombre, Burgosko katedralaren 
fundazioaren 800. urteurrena. Iruñeko kate-
draletik Navas erretaula eta Hilobi Santuko er-
likia-ontzia mailegatu ziren. Tuterako katedra-
leko Andre Maria Zuria mailegatzeari uko egin 
zitzaion kontserbazio arrazoiengatik.

- Las huellas del Camino, Liburutegi Nazio-
nala. Garesko Santiago Beltza mailegatu zen, 
baina azkenean itzuli egin zen xilofagoek jota 
zegoelako.
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AZTERKETA ETA PROSPEKZIO GEOFISIKOAK

2021ean azterlan tekniko hauek egin dira:

- Muesko Congostoko presako tegulak datatzea 
termolumineszentziaren bidez (15. eta 16. UEak, 
2020ko eta 2021eko kanpainak).

- Zamartzeko prospekzio geofisikoa. SOT SLk 
azterlana egin zuen, lursailak luberrituko ba-
lira ere. Georradarrak egiturak detektatu zi-
tuen eremu nahiko zabal batean, baina fabrika 
eskasekoak ziren. Aracilumeko mansioarekin 
(Zamartzeko Andre Maria) lotutako galtzada 
erromatarraren traza ere definitu zen.  9.064,31 
euroko inbertsioa egin da.

- Prospekzio geofisikoa Campo de Arlasen 
(Azkoien). SOT SLk egin du, aztarnategiko pre-
sako indusketen harira. 4.000 m2-ko espazio 
angeluzuzen bat detektatu dute 0,3-0,6 me-
troko kotan dauden egiturekin, eta hipokausto 
baten hondarrak metro bateko kotan. Datu ho-
riekin zehaztu ahal izan da lurren aldi baterako 
okupazioaren eremua. 5.216,26 euroko inbert-
sioa egin da.

- Loizuko gizona. Kantabriako Unibertsitateko 
Historiaurreko Ikerketen Nazioarteko Institutua-
rekin egindako hitzarmena tarteko, Erroibarko 
Errotalde I haitzuloaren barnean aurkitutako 
giza hondakinak kanpora atera ziren. Ordutik 
aurrera, diziplina anitzeko talde handi bat sor-
tu ondoren, sakonean aztertzen ari da hilobiko 
gordailua, zeina Azil aldiko kulturan datatu bai-
ta (10.500 urte). Askotariko ikerketak egiten ari 
dira, besteak beste azterketa antropologikoak 
eta analisi molekular isotopikoak eta geneti-
koak. Loizuko gizonaren hilobia Nafarroan orain 
arte osorik aurkitu den zaharrena da. 26.643,83 
euroko inbertsioa egin da.
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URTEKO INDUSKETA PLANA 

Vianako Printzea Erakundea-Kulturako zuzendari 
nagusiaren ekainaren 2ko 166/2021 Ebazpenaren 
bidez Nafarroako Foru Komunitateko Induske-
ta eta Prospekzio Arkeologikoen 2021eko Plana 
onetsi zen. Jarduketen kopurua pixkanaka handi-
tu izan da (42 jarduketa 2019an eta 43 jarduketa 
2020an), baina 2021ean igoera nabarmena izan 
da, 62 jarduketa egin baitira: 30 indusketa, 11 zun-
daketa eta 21 prospekzio. Urteko planean jasot-
zen diren jarduketentzako, Ondare arkeologikoan 
eta paleontologikoan esku-hartzeak egiteko  toki 
erakundeentzako antolatutako laguntzak eskat-
zen ahal dira. 

Indusketei dagokienez, aztarnategi gehienak au-
rreko urteetan induskatzen hasiak ziren, eta hiru 
aztarnategi berri induskatu dira: Estado de Mora 
I (Buñuel), San Gregorio (Irunberri) eta Cantalar 
II (Errege Bardea). Aldiaren arabera, honela sai-
lkatzen dira aztarnategiak: Paleolitoko 4, Histo-
riaurre Berantiarreko 1, Burdin Aroko 3, Erroma-
tar Garaiko 7, Erdi Aroko 11 eta Aro Garaikideko 
5. Erdi Aroko eta Aro Garaikideko gotorlekuetako 
jarduketak nabarmentzen dira kopuruagatik eta 
jarraitutasunagatik: Arguedas, Larraga, Elo, San-
takara, Gerga, Artaxoa, Valtierra. 

Erdi Aroko bi oppidum aurkitu dira (La Custodia 
eta Irulegi), Sertorioren gerrekin (K.a. I. mendea) 

lotutako aurkikuntzengatik azpimarratzekoak, 
orain arte iturri idatzien bidez apenas ezagutzen 
zen historiako pasarte hori argitzea ahalbidetzen 
baitute.  Hona beste aurkikuntza garrantzitsu bat-
zuk:

• Eliza erromanikoa Azkoiengo Virgen del Pero er-
mitaren azpian. 

• Koskobilo II haitzuloa, dituen neurriek pentsa-
razten baitute luzaroan okupatu zela Historiau-
rrean.

• Ablitasko El Villar villa erromatarreko terma pri-
batuak.

• Sakonera handiko putzu zentrala Santakarako 
gazteluan, Erdi Aroko zeramika multzo garrant-
zitsu batekin. Azpimarratzekoak dira ikuspuntu antropologiko-

tik Orreagako Karlomagnoren siloan egin diren 
aurkikuntzak, Konbentzio eta Independentzia ge-
rrekin zerikusia dutenak. 

Zundaketen arloan, Eslabako Santa Crizen berriz 
ekin zaie hiriko foroaren hedadura zehazteko la-
nei, eta zundaketak planteatu dira Erdi Aroko go-
torlekuetan (Lekunberri eta Azkoiengo Portil de 
Lobos). 

Gorabehera handirik gabe egin dira esku-hart-
zeak, COVID-19 pandemiak eragin zituen murri-
zketak eta atzerapenak gaindituta.
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TOKI ENTITATEENTZAKO LAGUNTZAK 

Toki entitateentzako dirulaguntzen deialdiarekin 
jarraitu da, udalen jabetzako ondare arkeologi-
koan eta paleontologikoan esku hartzeko. Lagunt-
za horien helburua da Nafarroako Foru Komuni-
tateko Indusketen Urteko Planean baimenduta 
dauden indusketa arkeologiko programatuak egi-
tea. Diru zuzkidura 20.000 eurotik 120.000 euro-
ra igo da, eta horrenbestez toki gehiago induskatu 
ahal izan dira eta proiektu bakoitzerako onartu-
tako inbertsioaren % 75erainoko laguntza eman 
da, 10.000 euroko muga gainditu gabe. Kultura 
eta Kiroleko kontseilariak ekainaren 24an eman-
dako 50E/2021 Foru Aginduaren bidez egin zen 
deialdia, norgehiagoka araubidean, eta Vianako 
Printzea Erakundea-Kulturako zuzendari nagusia-
ren urriaren 29ko 291E/2021 Ebazpenaren bidez 
ebatzi zen. 

2020ko deialdian 29 proiektuk jaso dute dirula-
guntza, 2021ean baino 7 gehiagok, herri hauetan: 
Lizoain-Arriasgoiti, Aranguren, Itza, Buñuel, Val-
tierra, Corella, Lekunberri, Untzue, Larraun, Ur-
dazubi, Ollo, Artzi,Caparroso, Tutera, Arguedas, 
Azkoien, Eugi, Cascante, Viana, Artaxoa, Andosi-
lla, Irunberri, Ribaforada, Auritz, Eslaba, Menda-
bia, Artika, Larraga eta Santakara. 

Laguntza horiek 119.998,38 euroko inbertsioa 
ekarri dute.

7.8 ESPARRU ARKEOLOGIKOKO ESKU-HARTZEAK ETA EKINTZAK 

 PRESAKO ESKU-HARTZE ARKEOLOGIKOAK 

- Campo de Arlas (Azkoien). Lursail pribatu 
batzuetan ureztaketa jartzeko obretan honda-
kin erromatarrak aurkitu izanak eragin du es-
ku-hartzea. Olcairum SLri enkargatu zitzaion 
400 m2-ko eremua induskatzea, eta agerian 
gelditu dira eraikin handitxo baten parte baten 
hondarrak. Orain arte hiru zoladura mosaikodun 
aurkitu dira. Mosaiko horietako bat Nafarroan 
aurkitutako handiena da (30 x 9 m), eta beste 
biak txikiagoak. Guztiak marrazki geometrikoe-
kin apainduta daude. Aldi berean, Azkoiengo 
Udalaren kontura, mosaikoen kontserbaziorako 
prebentziozko jarduketa bat eta aztarnategiko 
beste zona batzuetako zundaketak egin dira.  
Datuek adierazten dute K.o. III.-IV. mendeetako 
toki publiko bat dela, Gracchurris-Pompelo galt-
zada erromatarrarekin lotua. Nafarroako Gober-
nuaren inbertsioa: 30.427,25 €.
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- Congostoko presa erromatarra (Mues).  
2019an hasitako jarduketetan aurrera egin 
da, bukatutzat eman arte. Esku-hartzearen 
helburua uraren hustubidea aurkitzea izan 
da, eta arrokan zulatutako ubide baten hon-
darrak aurkitu dira, hargintza lan garaikideek 
guztiz eraldatuta. Horrekin batera, presako 
ainguraketa zundatu da ekialdeko estribuan, 
eta giltzen ganberari atxikitako kolmatazio 
geruzak induskatzen amaitu da. Inbertsioa: 
12.509,34 €. 

- El Carasol de Mélida (Corella). Titulartasun 
pribatuko lurzati batean ureztaketa jartzeko 
lanek eragin dute villa erromatar honen gaine-
ko jarduketa. Quark Arqueología SLk egindako 
indusketan uharka berezi bat azaleratu da. 

7.8 ESPARRU ARKEOLOGIKOKO ESKU-HARTZEAK ETA EKINTZAK 

Behe Inperioaren garaikoa da, 4,60 x 1,45 me-
trokoa, eta barnealdean kontrahormak ditu. 
Babestuta gelditu da. Inbertsioa: 7.536,71 €.

 

- Noriturriko haitzuloa (Urbasa mendilerroa). 
Urbasa eta Andiako Parke Naturalak barrunbe 
naturalen kontserbazio-egoera eta erabilera 
ebaluatzeko darabilen programaren barnean, 
Parkearekin elkarlanean, Runa GPHk haitzu-
loaren jasotze topografikoa eta zundaketa 
arkeologikoak egin ditu. Ursus spelaeusaren 
ebidentzia paleontologiko ugari detektatu 
dira, bai eta hartzen hibernazio zuloen multzo 
izugarri bat ere. Halaber, Historiaurreko oku-
pazio geruzak eta Erdi Aroko haur hilobi bat 
aurkitu dira. 

- Cueva de Burgia II (Bigüezal). Presako indus-
keta osoa egin da Brontze Arokoa izan daite-
keen ehorzketa geruza bat berreskuratzeko.

- Abian diren obrei laguntzeko beste jarduketa 
batzuk: El Pegullar (Azkoien), Eloko gazteluko 
uharka eta Andelosko akueduktua. Inbertsioa: 
3.566,94 €.

Esku-hartze horietan 53.516,33 € inbertitu dira. 
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PRESAKO ESKU-HARTZE ARKEOLOGIKO

Presako 98 esku-hartze arkeologiko egin dira. Via-
nako Printzea Erakundea-Kulturako zuzendari na-
gusiaren ebazpenen bidez onetsi dira, eta honela 
banatu dira:
- Eguzki plantak: 13 esku-hartze.
- Parke eolikoak: 16 esku-hartze.
- Fusilatuak desobiratzea: 24 esku-hartze. 
- Hiri arkeologia: 22 (19 Iruñean, 2 Tuteran eta bat 

Erriberrin). 
- Beste batzuk: 23. 

AZTARNATEGIAK MANTENDU ETA SENDOT-
ZEKO PLANA 

Aurrera jarraitu da aztarnategiak mantentzeko 
eta kontserbatzeko urteroko lanekin, bisitarient-
zat irekita dauden hainbat aztarnategi arkeologi-
kotan: Ledeako eta Faltzesko villa erromatarretan 
(San Esteban eta Los Villares), Santakarako Cara 
eta Eslabako Santa Criz hiri erromatarretan. 

Aurreko urteetan egin den antzera, landaretza 
garbitu da eta lan txikiak egin dira aurriak sendot-
zeko eta hesiak konpontzeko. Inbertsioa: 

Beste lan batzuk egin dira aztarnategietan:

• Informazio kartelak La Custodiako perimetroan 
(Viana).

• Perimetroko hesia eta seinaleztapena Mariene-
ko haitzuloan (Uitzi). 

• Seinaleztapena eta itxituraren konponketa Loi-
zuko haitzuloan (Erroibar). 

• Seinaleztapena Ribaforadako makbaran. 

Inbertsioa, guztira: 13.823,77 €.  

JARDUKETAK NAFARROAKO GOBERNUAREN 
ARKEOLOGIA FUNTSETAN

Arkeologia funtsak Super Ser lantegiaren ant-
zinako eraikinean (Cordovilla) zaintzen dira 
1995etik, eta haietan egindako jarduketak sei 
lan-ildotan garatu dira:

1) Funtsak aberastea, material berriak jasoz eta 
haien kontserbazio-zaharberritzea eginez:

Hauek dira 2021ean jaso diren bilduma nagu-
siak: Loizuko gizona, Campo de Arlas (Azkoien), 
Errezumendia (Errezu), Gariposa (Tafalla), Fray 
Vicente Bernedo pasealekuko nekropolia (Gares), 
Bargotako monasterioa 2021 (Mañeru), Virgen 
del Pero 2021 (Azkoien), El Plantíoko (Corella) 
eta El Castilloko (Valtierra) material metalikoak, 
Larunbeko San Gregorio 2017-2020 (Itza), Ara-
larko San Migel 2017 eta Zamartzeko Andre 
Maria 2011-2015 (Uharte Arakil), Ostoloko hait-
zuloa 2017-2018 (Arantza), La Corona (Lerin), 
Urbasa mendilerroa NIA 2021, Deierri NIA 2021, 
Lukin NIA 2021, El Pegullar (Azkoien), El Villar 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014 eta 2015 (Ablitas), 
El Plantío 2018 eta 2019 (Corella), San Gregorio 
2019 (Corella), Gaiarre kalea 2019 (Ribaforada) 
eta Monreal dorrea 2019 (Tutera), 9 aztarnategi 
Errege Bardean eta hainbat jarduketa Iruñeko hi-
rigune historikoan (Saide eraikina, Salestarrak 1, 
Espoz y Mina 17, Sarasate 10, Salestarrak). Ara-
larko Amurutxate haitzuloko 1990-1995 aldiko 
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indusketetako aztarna paleontologiko guztiak 
ere jaso dira.  

2) Beste gordailu batzuk

- Lorianako markesak 1939ko esku-hartzean Be-
rroberriko haitzuloan (Urdazubi) aurkitutako 
harri eta hezur materialak eta garaiko agirien 
kopiak. Bilboko Euskal Museoak emanak. 

- Kobre aleaziozko aizkora zapal bat, Eltza-
burukoa. Ezustean aurkitua. Emailea: Ángel Ar-
mendáriz.

- Zulatzaile taldeko metalezko intsignia bat, 
Ugaldeta parajean (Iruña) aurkitua, Iruñeko 
blokeoaren garaikoa (1873-1874). Ezustean aur-
kitua. Emailea: Joxepe Irigaray Gil. 

- Bilduma pribatua. Metalezko objektuen multzo 
garrantzitsua da, askotarikoa eta oparoa. Jato-
rririk gabeko 274 piezak eta Oiartzatik (Zizur), 
Aralartik, Santixustitik (Galar), Anberatik (Elo) 
eta Butzuagatik (Elortz) datozen 31 piezak osat-
zen dute. Balorazioa: metal-detektagailuaren 
bidez aurkitutako objektuak; zehaztu gabe dago 
nork eta noiz aurkitu zituen. Emailea: Juan Ma-
ría Martínez Txoperena. 

Guztira 665 kubeta-kutxa jaso dira 2021ean. 

3) Material arkeologikoak maileguan uztea aldi 
baterako erakusketetarako

VPE-Kultura Zuzendaritza Nagusiak material ar-
keologikoak laga ditu aldi baterako erakusketa 
hauetarako: 

- Arabako Arkeologia Museoa BIBAT. 37 pieza ar-
keologiko “Erraldoien bizkar gainean” erakuske-
tarako.

- Faltzesko Kultur Etxea. San Estebango eta El Vi-
llarko (Faltzes) 29 pieza M. Ángeles Mezquirizen 
omenezko erakusketarako. 

- Ribaforadako Kultur Etxea. San Gregorioko (Ri-
baforada) 13 pieza aldi baterako erakusketa bate-
rako, Europako Arkeologia Jardunaldien kariaz. 

- Gazteluko plazako, Kondestableko eta 
Amaia-Leire kaleetako nekropolietako lagin an-
tropologikoak eta faunarenak, isotopo egonko-
rren azterketa egiteko, proiektu honen kariaz: 
“Landaren eta hiriaren artean: komunitate lan-
datarren eta hiritarren elikadura eta ohitura 
sozialak penintsulako Goi Erdi Aroan”. Yorkeko 
Unibertsitatearekin eta EHUrekin elkarlanean.

- Aztarnategietako lagin antropologikoak (Iruñe-
ko Gazteluko plaza, Argarai eta Kondestablea, 
Bargotako El Castejón, Irulegi, Cortesko Alto de 
la Cruz, Vianako La Custodia eta Berbintzanako 
Las Eretas), honako proiektu honetan DNAren 
azterketak egiteko:  “Populazio-dinamika Nafa-
rroako testuinguru arkeologikoetan. Giza Popu-

lazioen Historiaren Max Planck Institutuarekin 
baterako ikerketa proiektua”.  Alacanteko Uni-
bertsitatearekin, Bartzelonako Autonomoarekin 
eta Max Planck Institutuarekin elkarlanean.

4) Funtsen katalogazioa eta inbentarioa:

2021ean ondare arkeologikoko multzo garrantzit-
su batzuk katalogatu dira, 2020an gordailutuak. 

- Esteban Ugalde Bilduma. Nafarroako 59 uda-
lerritako aztarnategietako azaleko materialak 
dira. 

- Carasol de Mélida (Corella). Behe Inperioko gela 
bateko horma-dekorazioa landare irudiekin. 24 
kubeta. 

Inbertsioa: 19.754,46 €.
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5) Material arkeologikoen kontsulta

2021ean 65 ikerlarik eskatu dute Cordovillan ar-
keologiako materialen eta dokumentazioaren az-
terketa puntuala egiteko baimena, aurreko urtean 
baino gehixeagok, Covid-19aren ondoriozko mu-
rrizketak arindu baitira. 

Iraupen luzeko azterlan batzuetan lagundu da, 
material arkeologikoak maileguan utziz:

- Amparo Laborda doktorea: Zatoiako haitzuloko 
hezur-industriaren azterketa (1975eko, 1976ko 
eta 1980ko kanpainak). 

- Paueko Unibertsitateko Alain Campo doktorea: 
Aldapako San Fermineko eta Gazteluko plazako 
indusketetako Behe Inperioko numismatikaren 
azterketa. 

- Urko Santamaría lizentziaduna: Aizpea, Zatoia 
eta Aita Aresoko aztarnategietako zeramika 
neolitikoen analisiak doktorego tesirako, EHU-
rekin eta Bibat Arabako Arkeologia Museoarekin 
elkarlanean. 

- Nafarroako Unibertsitateko Paloma Lorente 
doktorea: San Rokeko nekropoliko (Iruña) hilo-
bien azterketa antropologikoa. 

- Nafarroako Unibertsitateko Paloma Lorente 
doktorea: Santa Crizko 2021eko 2. zundaketako 
haur hilobiaren azterketa. 

- Pedro Castaños doktorea eta Aranzadi Zientzia 
Elkartea: Berroberriko haitzuloko (Urdazubi) in-
dusketetako faunaren azterketa. 

 

6) Instalazioen hobekuntza

Apalategien instalazioa handitu egin da material 
arkeologikoen harrera edo sarrera gunean. 

Arkeologia Funtsetako pieza astunetarako insta-
lazioak handitzeko proiektua egin da. 

Pieza astunen biltegian Soalarko menhir-hilarria 
instalatu da, zoruan ainguratuta. 

Inbertsioa: 11.548,15 €. 

TOKI ENTITATEETAKO AZTARNATEGIAK ZA-
HARBERRITZEKO ETA BABESTEKO PLANA

2018an hasitako jarduketa ildotik jarraituz, lan na-
gusia izan da egiturak sendotzea bisitatzen aha-
lko diren aztarnategietan. 

• Eugi. Eugiko munizioen errege fabrika.  2022ko 
jarduketaren helburu nagusia izan da bi labee-
tako gailurrak sendotzea, iaz bukatu gabe gelditu 
baitziren, eta lantegietako ubidearen iparraldeko 
muturrean dauden harlanduzko kontrahormak 
berriz integratzea. Ubide hori 2021ean induska-
tu zen. Horrez gain, ibaiko ur-hargunean obrako 
itxitura instalatu da uraren kontrolik gabeko sa-
rrera eragozteko, kalte egin bailezake labeetan 
eta lantegietan. Inbertsioa: 29.336,89 €.

• Ablitasko El Villar. Herriko udalarekin lankidet-
zan, erabat sendotu dira 2019tik 2022ra bitar-
tean induskatutako terma pribatuetako egiturak. 
Matilde Jiménez arkitektoak oinarrizko azterketa 
egin du itxitura jartzeko Villako ekialdeko he-
galean induskatutako hondarretan. Inbertsioa: 
22.275 €.

• Auritz. Zalduko aztarnategia. Jarraitu da termen 
erdialdeko eta mendebaldeko egiturak sendot-
zen, tepidariumari eta caldariumari dagozkie-
nak. Zehazki, gailurrak eta hausturak erregu-
larizatu dira eta egiturazko ahultasun arazoak 
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zituzten tarteak berritu dira. Lanak amaitu 
gabe gelditu dira, eraikinaren hego-mendebal-
deko zona induskatu gabe baitago. Inbertsioa: 
25.402, 21 €. 

• Elo. Gaztelua. Uharka zaharberritzeko II. fasea-
ri ekin zaio, egituraren mendebaldeko erdian. 
Perimetro osoa definitu da, burdina galvaniza-
tuzko sare bat jarri da gainean, eta atea jarri da. 

Horrela barnealdea ikus daiteke, baina bota dai-
tezkeen objektuetatik babesturik dago. Inbert-
sioa: 29.596,92 €.

NAFARROAKO INBENTARIO ARKEOLOGIKOA

2021ean, Nafarroako Inbentario Arkeologikoa egi-
teko prospekzioen programaren barnean, Urbasa 
mendilerroko 2., 3., 4., 5., 6. eta 15. poligonoak 
katalogatu dira, guztira 33,5 km2. 28.798 euroko 
inbertsioa egin da.

145 aztarnategi eta banakako 15 aurkikuntza berri 
katalogatu dira. Horrenbestez % 2,27 handitu da 
Nafarroako ondare arkeologiko katalogatua. Gaur 
egun 6.533 aztarnategik osatzen dute.

ONDARE ARKEOLOGIKOAREN ARLOKO PLAN-
GINTZA

Nafarroako Arkeologia Plan Estrategikoa idazten 
jarraitu da I. fasean, esku-hartze arkeologikoei, ba-
lioa nabarmentzeari, argitalpenei, katalogazioari 
eta inbertsioari buruzko datuak lantzen. Halaber, 
II. faseari ekiteko, maiatzaren 28an Nafarroako 
Artxibo Nagusian bilera teknikoa egin zen beste 
administrazio batzuetako arkeologoekin (Gaztela 
eta Leongo Juntakoak, Aragoiko Gobernukoak eta 
Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko aldundietakoak).
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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. 

Mantendu eta hobetu egin dira honako webgune 
honetan erabiltzen ahal diren zerbitzuak:

- Interes Kulturaleko Ondasun (IKO) eta Inbenta-
riatutako Ondasun (IO) izendatzeko eskabidea.

- Indusketa eta prospekzio arkeologikoak egiteko
lizentzia eskaera.

- Kultura ondasunen salmentaren jakinarazpena.

- Kultura ondasunak kontserbatzen eta zaharbe-
rritzen esku hartzeko baimen eskaera.

- Kultura ondasunak lekualdatzeko baimen eskaera.
- Kultura ondasunak kontserbatzeko eta zaharbe-

rritzeko aholkularitza teknikoaren eskaera.

Ekitaldi, gertakari eta jarduketen berri zabaltzen 
da hedabide publikoen eta instituzionalen bitar-
tez. Hilero argitaratzen da Ondare Historikoaren 
Buletina.

Gainera, publikoarentzat irekita dago culturana-
varra.es/eu webgunean aztarnategiei, megalitoei 

eta armarri heraldikoei buruzko Nafarroako Kultu-
ra Ondarearen Erregistroaren edukia; guztiak ere 
Interes Kulturaleko Ondasun izendatuta daude, 
eta disko formako hilarriak, Inbentariatutako On-
dasun izendatuak.

https://www.culturanavarra.es/eu/izapideak

https://www.culturanavarra.es/eu/ondare-histo-
rikoaren-buletina

https://patrimoniocultural.navarra.es/eu

ONDAREARI BURUZKO 2021EKO EUROPAKO 
JARDUNALDIAK

2021ean, pandemiak eragindako zailtasun han-
dien gainetik, Nafarroako kultura ondarearekin 
lotutako administrazio publikoek, gizarte kole-
ktiboek, elkarteek eta profesionalek aukera izan 
dugu elkarrekin lan egiteko Ondareari buruzko 
Europako Jardunaldien antolaketan eta ekint-
zetan. Jardunaldiaren goiburua “Ondarea, dena 

http://culturanavarra.es/eu
http://culturanavarra.es/eu
https://www.culturanavarra.es/eu/izapideak
https://www.culturanavarra.es/eu/ondare-historikoaren-buletina
https://administracionelectronica.navarra.es/webextregistrobienes/pantallas/gestionbienbusqueda.aspx?idioma=eu-ES
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barne!” izan da eta, hartara, ondarearen zernahi 
fazeta landu da, prestakuntzarako eta bitarteka-
ritzarako elementu den aldetik.

Edizio honetan, inoiz baino gehiago, askotariko 
publikoa biltzea izan da helburua, adin eta interes 
desberdinetako taldeei (espezialistak eta zaleak, 
bizilagunak eta turistak, familiak, ikasleak, haur 
taldeak, eta bereziki, gaitasun desberdinak dituz-
ten pertsonak) zuzendutako jardueren bidez, he-
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rritar guztien inplikazioa ahalbidetzeko ondareaz 
gozatzeari dagokionez. Azpimarratu nahi dugu, 
beste behin ere, elkarteek, fundazioek eta beste 
gizarte erakunde batzuek, administrazio publi-
koez gain, kultura ondarearen kudeaketan duten 
zeregina.

Kartelaren diseinuak zeresan handia izan du le-
loaren mezuaren transmisioan: “Ondarea, dena 
barne!”. Izan ere, Erriberriko jauregiko igeltsu la-
nen bitartez desberdintasunaren eta inklusioaren 
kontzeptuak landu dira. 

Kultura Zuzendaritza Nagusiak, aurreko edizioan 
bezala, bi asteburutan egin ditu jardunaldiak, irai-
leko azkenean eta urriko lehenbizikoan. Horrela, 
jarduera sorta zabalagoa eskaintzeaz gain, herri-
tarrek ekintza gehiagotan parte hartu ahal izan 
dute. Guztira 158 ekintza inskribatu dira, Nafa-
rroako 41 herritan banatuak. Ekintza horietatik 12 
Ondare Historikoaren Zerbitzuak berak programa-
tu ditu. Parte-hartzaileak 3.734 izan dira.

Inbertsioa Ondareari buruzko Europako Jardunal-
dietan: 36.000 €

EUROPAKO ARKEOLOGIA JARDUNALDIAK

SPELAEUS: Iruñeko Planetarioan ekainetik iraile-
ra bitartean izan den erakusketa, azken urteetan 

egindako azterlan paleontologiko nagusien egun-
go egoeraren berri eman duena. Erakusketak na-
barmendu du Nafarroak garrantzi handia duela 
haitzuloetako hartzaren ikerketan –penintsulako 
erreferentea da–, eta lurpeko mundu horren haus-
kortasunaz ohartarazi du. 

21.788,34 euroko inbertsioa egin da.
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tez. Esate baterako, materialei, pigmentuei, egitu-
rei eta geometriari buruzko azterketen bidez, bai-
ta bidea zeharkatu zuten edo Erdi Arotik bertako 
monumentuetan azken atsedena aurkitu zuten gi-
zabanakoen aztarnen azterketa berrien bidez ere. 
Jarduera horiek behaketa astronomikoekin osatu 
dira. Behaketa horiei esker, izarren bidea hobeki 
ezagutzeko aukera izan da, unibertsoaren miste-
rioetan eta zeruko kartografian barneratuz.

Hala, Ondareak eta Zientziak indarrak batu di-
tuzte irakurketa berriak eskaintzeko, elkarrizketa 
emankor batean. Era guztietako herritarrentzat 
pentsatua, gainera eskura jarri nahi ditu azterlan 

berritzaileen emaitzak, maiz horrelakoak ez bai-
tira iristen esparru tekniko edo akademikotik ha-
rago. Aukera bat da Donejakue Bidea berriz aur-
kitzeko, hurbilketa berriak ezagutzeko, Europako 
ibilbide kultural honen irakurketa eta balio amai-
gabeak eta milaka urteko altxorra aberasten eta 
eraberritzen dituztenak.

ZIENTZIAREN ASTEA: LOIZUKO GIZONA

Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendarit-
za Nagusiak Loizuko gizonaren hondakinen iker-
ketaren lehen emaitzak aurkeztu ditu. Errotalde-
ko haitzuloko aurkikuntza horren albistea iragan 
apirilean eman zuen aditzera María Chivite Nafa-
rroako Gobernuko lehendakariak.

Ekitaldia Iruñeko Planetarioan egin zen, 2021eko 
Zientziaren Astearekin bat eginez. Han mintzatu 
ziren Pablo Arias Cabal, Kantabriako Unibertsita-
teko katedraduna eta proiektuko ikerlari nagusia, 
eta Jesús García Gazólaz, Nafarroako Gobernuko 
Ondare Historikoaren Zerbitzuko arkeologoa.

Aurkezpenean azpimarratu zen “oso egoera 
onean” zegoela duela 11.700 urte haitzuloan jarri-
tako gorpua, eta horrek aukera eman duela “az-
terketa asko” egiteko; horietako batzuk amaitu 
dira dagoeneko, eta besteak bidean dira. Karakte-
rizazio antropologikoaren lehen urratsek ahalbi-

BIDEA, ONDAREA ETA ZIENTZIA

Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzenda-
ritza Nagusiak Donejakue Bideko kultura onda-
rearen zabalkundea eta Zeru Bidearen ezagutza 
zientifikoa uztartzen dituen jarduera programa 
batekin ospatu nahi izan du 21-22 Donejakue Ur-
tea. Helburu horrekin, Bidea, Ondarea eta Zientzia 
izeneko proiektua prestatu da, eta 2021eko udan 
hainbat jarduera egin dira Donejakue Bideko hain-
bat lekutan, Nafarroatik igarotzean. 

Programak kultura ondarera hurbiltzea proposat-
zen du, analisi zientifiko eta teknologiko batetik 
abiatuta, ikuspuntu eta lan ikuspegi berrien bitar-
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detzen dute datuak ematea hezurren identitateari 
buruz, baita heriotzaren kausari buruz ere.

ARGITALPENAK ETA MATERIALEN EDIZIOA

Ondare Historikoaren Zerbitzua, bere jarduketei 
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ikusgarritasun handiagoa eman nahian,  
www.culturanavarra.es/eu webgunean EnterAr-
te buletina argitaratzen hasi zen, non hilero eki-
taldi edo jarduketa garrantzitsu bat nabarment-
zen den, jendearen eskura jarriz ikus-entzunezko 
materiala eta informazio interesgarria.

Erregistroaren, Ondasun Higigarrien eta Arkeo-
logiaren Ataletik kudeatu da jatorrizko lanak jaso 
eta berrikustea Trabajos de Arqueología Navarra 
aldizkariaren 31. zenbakirako, Argitalpen Zerbit-
zuak editatuko duena 2021ean. 

Gogotik lan egin da Iruñeko katedraleko klaustroko 
zaharberritze lanei buruzko liburuaren idazketan.
Gainera, beste zabalkunde modu batzuk azpima-
rratu behar dira:

• Kolaborazioa Anales del Museo de América aldi-
zkarian, Pasto Bernizari buruzko artikulu batekin.

• Elkarrizketa NavarraTVn, Ondare Historikoaren 
Zerbitzuko teknikarien eguneroko lanari buruz, 
arreta berezia jarrita arkeologoei eta zaharberrit-
zaileei.

• Elkarrizketa Coruñako Unibertsitateko ikerketa 
programa baterako (Filologia Fakultatea - Sozio-
logia Saila eta Lurralde Azterlanetako Ikerketa Tal-
dea), gai honi buruz: “Ondarearen aurkako banda-
lismoa eta arduragabekeria soziala”.

• Elkarrizketa Cadena Ser Tafalla irratian, Santa Bri-
gitako horma-pinturetan egindako esku-hartzeari 
buruz. 2021.12.20.

• Elkarrizketa Cadena Ser - Radio Pamplonako “La 
Tarde” irratsaioan, Julián Gaiarreren bustoa Iruñe-
ko Udalari emateari buruz.

• Kolaborazioa TVEko “Jardines con historia” telesail 
dokumentalean, Bertizko Jaurerriari buruzko pro-
graman.

• Kolaborazioa TVEko “Guardianes del patrimo-
nio” telesail dokumentalean, Aralarko frontalaren 
lapurretari buruzko programan.

• Zabalkunderako bideoa, Tafallako Errekoleten ko-
mentuaren fundatzaileen hilobia zaharberritzeko 
lanei buruzkoa. 

• Kolaborazioa Conocer Navarra aldizkarian, Alicia 
Ancho Villanuevaren artikulu batekin: “Redes-
cubriendo Javier. A propósito de los 50 años del 
descubrimiento de las pinturas de la danza de la 
muerte”. 

• Kolaborazioa Pregón aldizkarian, artikulu hauekin: 
-“Los tesoros de Roncesvalles. Estudio y cuidado”, 
Alicia Ancho Villanuevarena.

 -“Restauración de la puerta del Juicio de la catedral 
de Tudela”, Violeta Romero Barriosena. 

www.culturanavarra.es/eu


ONDARE 
HISTORIKOAREN 

ZERBITZUA
7.9  ONDARE HISTORIKOA SUSTATZEA ETA EZAGUTARAZTEA

EMANDAKO HITZALDIAK

Ondare Historikoaren Zerbitzuko langileek hitzal-
di, txosten eta bisita anitz egin dituzte askotariko 
ekimen eta zikloen barruan. Hauek nabarmentzen 
dira:

• IPCE-Kultura Ministerioko Prestakuntza Depar-
tamentuak antolatutako El reto de los inclasifi-
cables. Conservación y restauración de objetos de 
artes decorativas y diseño ikastaroaren barnean. 
Apirilaren 9an, online:

- Los guardianes invisibles. Herrajes en el arte 
nambán. Berta Balduz Azcáratek eman zuen 
hitzaldi hori. Eskuragarri hemen: 

https://www.youtube.com/watch?v=EmR4NR-
mjWO4&list=PLmkLJ3sLTYm_CNDtdB8qTTG-

gyXwGdk-Ib&index=13

- “Barniz de pasto. Una técnica exquisita por 
descubrir” a cargo de Alicia Ancho Villanue-
vak eman zuen. Eskuragarri hemen: 

https://www.youtube.com/watch?v=na_zw-
CuHZZY&list=PLmkLJ3sLTYm_CNDtdB8qTTG-

gyXwGdk-Ib&index=14

• Violeta Romero Barriosek La piedra enferma, un 
recorrido por Viana hitzaldia aurkeztu zuen eta 
hitzaldiaren ondoren galderei erantzun zien. Bi-
dea, Ondarea eta Zientzia zikloa, uztailaren 8an, 
Vianan. M. Dolores Sanz, zaharberritzailea.

• Hitzaldia eta mahai-ingurua: El hombre de Loi-
zu, Speleus erakusketaren esparruan. Azaroaren 
5ean Erroibarren eta azaroaren 6an Iruñeko Pla-
netarioan, Jesús García Gazólazen eskutik.

• Hitzaldiak udalekin lankidetzan, zaharberritze 
lanak aurkezteko, honako egitarau honekin:

- Proyecto de consolidación de La Torraza de 
Valtierra. Hizlaria: Amaia Prat Aizpuru, proie-
ktuaren ardura duen arkitektoa. Abenduaren 
15ean, Valtierrako udaletxean.

- Las pinturas murales de Santa Brígida: estu-
dios previos y restauración. Hizlariak: Berta 
Balduz Azcárate eta Violeta Romero Barrios. 
Abenduaren 16an, Erriberriko udaletxean.

- La restauración de santa Brígida como sopor-
te de pinturas murales. Hizlaria: Leopoldo Gil 
Corneta, zaharberritze lanak zuzendu dituen 
arkitektoa.

• Hitzaldia eta aurkezpena: Programa de escanea-
do de los capiteles del claustro de la catedral de 
Tudela en 3D, NUPen Tuterako campuseko Inge-

niaritza Departamentuarekin lankidetzan. Tu-
terako Dekanoaren Jauregian. Hizlariak: Alicia 
Ancho Villanueva eta José Ramón Alfaro.

• Urushi lakari buruzko hitzaldia eta lantegi prak-
tikoa, Barbastroko Museoan egindako mintegia-

https://www.youtube.com/watch?v=EmR4NRmjWO4&list=PLmkLJ3sLTYm_CNDtdB8qTTGgyXwGdk-Ib&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=na_zwCuHZZY&list=PLmkLJ3sLTYm_CNDtdB8qTTGgyXwGdk-Ib&index=14
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ren barnean, Alicia Ancho Villanuevaren eskutik. 
Urriaren 15ean.

• Hitzaldia eta lantegi praktikoa: Sangüesa de mil 
colores, Zangozako Vallesantoro jauregiko Kul-
tur Etxean, Alicia Ancho Villanuevaren eskutik.

• Online hitzaldia Galiziako Zaharberritze Esko-
laren 30. urteurreneko ospakizunen egitarauan, 
El Camino Restaurado zikloan:   El San Jorge de 
Estella. Cuando la buena voluntad tiene conse-
cuencias lamentables. Hizlaria: Alicia Ancho Vi-
llanueva. Eskuragarri hemen:

https://www.youtube.com/watch?v=AJzQw_
F466s

BISITA PUBLIKOAK

Ataleko arkeologoek bisita gidatu hauek egin di-
tuzte:

• NUPek emandako Ondarearen Espezializazioko 
Lehen Diplomako ikasleekin (Abaunzko haitzu-
lora, Arkeologia Funtsetara eta Nafarroako Mu-
seoko Historiaurreko Aretora). 

• Bi bisita gidatu, abenduaren 5ean eta 6an, Be-
rroberriko eta Alkerdiko haitzuloetara, Vianako 
Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza Na-
gusiak sustatuta.

• Sakon Espeleologia Taldearekin, Cordovillako 
Arkeologia Funtsetara. 

• Bisita gidatuak Spelaeus erakusketara, Euro-
pako Arkeologia Jardunaldietan. Jesús García 
Gazólaz.

• Bisita gidatua Berroberriko eta Alkerdiko haitzu-
loetara, Ondareari buruzko Europako Jardunal-
dietan. Jesús García Gazólaz.

• Bisita gidatua Berroberriko eta Alkerdiko hait-
zuloetara, Urdazubiko ikastetxekoekin (urriaren 
1ean). Jesús García Gazólaz.

• Parte hartzea Onda Ceroko “La Brújula de la 
Historia” irratsaioan, Basque Culinary Centerren 
(irailaren 14an), eta TVE2ko “El Señor del Bos-
que” dokumentalean. Jesús García.

• 2021ean berriz ekin zaie Nafarroako Gobernua-
ren Arkeologia Funtsak taldean ikusteko bisita 
hitzartuei, 2020ko etenaldiaren ondoren. Le-
deako Bizilagunen Elkarteak, ONCEk eta Sakon 
Espeleologia Taldeak eskatu dute bisita.

https://www.youtube.com/watch?v=AJzQw_F466s
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ETENGABEKO PRESTAKUNTZA

Ataleko teknikariek etengabeko prestakuntza izan 
dute, eta horretarako zenbait ikastaro eta jardu-
naldi profesionaletan izan dira, parte-hartzaile eta 
entzule gisa: 

Presentzialak:

• Hitzaldia Arkeologia Museo Nazionalean (AMN), 
Al Andalus garaiko urreztatzeko teknologiari 
buruzkoa, izenburu honekin: “Los metales do-
rados en Al-Ándalus: acercamiento a su tecno-
logía y conservación”; hizlaria Joaquín Barrio 
Martin, Madrilgo Unibertsitate Autonomoko Ar-
keologiako katedraduna.

• Kontserbazioko Nazioarteko Institutuaren Talde 
Espainiarreko harri lanketari buruzko lantaldea-
ren jardunaldi teknikoa, Madrilen, otsailean.

• Bisita teknikoa Nohedako (Cuenca) aztarnategi 
erromatarrera, han egiten ari ziren zaharberritze 
lanak ezagutzeko.

• Ekialdeko lakatuei buruzko mintegia, Barbas-
troko Museoak antolatua. Urriaren 15ean. Hi-
zlariak: Yayoi Kawamura, Oviedoko Unibert-
sitateko Artearen Historiako irakaslea; David 
Almazán, Zaragozako Unibertsitateko Artearen 
Historiako irakaslea; Carmen Gallego, Zarago-
zako Museoko zeharberritzailea, eta Josefina 

Pérez-Arantegui, Zaragozako Unibertsitateko 
Zientzia Fakultateko Kimika Analitikoko Depar-
tamentukoa.

• Bisita teknikoa Pradoko Museo Nazionaleko za-
harberritze lantegietara, Nafarroatik ekarritako 
obrekin egiten ari diren lanak ikusteko.

On line: 

• “RE-ORG: ça bouge dans les réserves!” jardu-
naldia, ICCROMek antolatua, otsailaren 28an, 
webgunean eskura zeuden baliabideekin. 

• “El reto de los inclasificables. Conservación y 
restauración de objetos de artes decorativas y 
diseño” ikastaroa, IPCE-Kultura Ministerioko 
Prestakuntza Sailak antolatua. Apirilaren 8an 
eta 9an egin zen, webgunean eskura zeuden ba-
liabideekin.

• “Lacas del mundo” ikastaroa, GEIICek antolatua.

• “Conservación de patrimonio cultural en hierro”. 
Apirilaren 30etik ekainaren 12ra. Espainiako 
Kultura Ondarearen Institutuak antolatua (he-
mendik aurrera, IPCE).

• “Conservación de patrimonio industrial”. Aben-
duaren 2an. Museu Nacional de la Ciència i la 
Tècnica de Catalunya (MNACTEC) erakundeak 

eta haren Lurralde Sistemako museoek antola-
tutako jardunaldia.

• Kontserbazioko Nazioarteko Institutuaren Talde 
Espainiarrak (hemendik aurrera, GEIIC) antola-
tutako ikastaroa, eskultura gaineko polikromiei 
buruzkoa. Irakaslea: Ana Carrasson.

• “Gaudí&Trencadís” ikastaroa, urriaren 26an eta 
27an, 20 orduko iraupenez.

• Mintegia: “Miscelánea de artes decorativas y 
diseño”. GEIICeko Dekorazio Arteetako eta Di-
seinuko Taldeak antolatua, azaroaren 24an eta 
25ean, 10 orduko iraupenez

• El Camino Restaurado zikloa. Galiziako Zaharbe-
rritze Eskolaren 30. urteurrena ospatzeko egita-
raua.  
- “Proyecto de investigación y restauración de 

los relieves escultóricos del Trasaltar de la 
Catedral de Burgos”, Irakasleak: Carlos Sanz 
Velasco, zaharberritzailea eta lanen zuzenda-
ri teknikoa, eta Carlos Tejedor Barrios, zahar-
berritzailea.

- “La Restauración de las vidrieras de la Ca-
tedral de León”, Irakaslea: Cristina Rebollo, 
ESOCA SL.

• Covidaren inguruko prestakuntza, aholkularitza, 
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jarraipen, hedapen eta kontrol programa, Kultu-
ra Ministerioarekin eta Kontserbazioko Nazioar-
teko Institutuaren Talde Espainiarrarekin koordi-
natuta.

• “El trabajo de la piedra” ikastaroa, GEIICek an-
tolatua, ekainaren 14tik 24ra. Irakasleak: Ana 
Laborde Marqueze, Pedro Pablo Pérez García 
eta Rodrigo de la Torre Martín-Romo. Iraupena: 
30 ordu. 

• “Oficio y técnica en el arte de la vidriera” ikasta-
roa, GEIICek antolatua, maiatzaren 17tik ekaina-
ren 6ra. Irakasleak: Fernando Cortés Pizano eta 
José Cubillo Pariente. Iraupena: 30 ordu.

• GEIICek antolatutako mintegia: “La pintura al 
temple sobre lienzo: materiales utilizados y fun-
cionalidad de acuerdo a las antiguas fuentes 
documentales”. Irakaslea: Sonia Santos Gómez, 
doktorea Madrilgo Complutense Unibertsita-
tean. Abenduaren 13tik 16ra. Iraupena: 10 ordu.

Hezkuntza Departamentuak ikerketarako pres-
takuntza programa bat eskaintzen die Nafarroako 
Bigarren Hezkuntzako institutuei, eta Erregis-
troaren, Ondasun Higigarrien eta Arkeologiaren 
Atalak programa horretan parte hartzen du.  Aur-
ten eta datorren urtean, NUPekin elkarlanean, 
Tuterako eta Azkoiengo dorre-erlojuak kataloga-
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tuko dira Tuterako Valle del Ebro eta Azkoiengo 
Río Arga institutuekin batera. Kultura ondarearen 
zabalkunderako elkarlan hori, 2021ean hasia, hu-

rrengo urteetan luzatzen ahalko da Ondare Histo-
rikoaren Zerbitzuak ikastetxeei proposatzen diz-
kien beste proiektu batzuekin.




