
 

PRENTSA OHARRA 

Nafarroak 132 jarduerekin ospatuko ditu 
Ondarearen Europako Jardunaldiak 
Nafarroako 58 herritan  

NAFARROAKO GOBERNUA  

GARAPEN EKONOMIKOA  

ESKUBIDE SOZIALAK  

OGASUNA ETA FINANTZA POLITIKA  

LEHENDAKARITZA, FUNTZIO 
PUBLIKOA, BARNEA ETA JUSTIZIA  

HERRITARREKIKO ETA 
ERAKUNDEEKIKO HARREMANAK  

HEZKUNTZA  

OSASUNA  

KULTURA, KIROLA ETA GAZTERIA  

LANDA GARAPENA, INGURUMENA 
ETA TOKI ADMINISTRAZIOA  

SEGURTASUNA ETA LARRIALDIAK  

Programa honi esker, normalean heltzeko zailak diren lekuak bisitatu 
ahalko dira eta zenbait jardueretan parte hartu ahalko da irailaren 29 eta 
30ean eta urriaren 1ean  

Ostirala, 2017.eko irailak 22

Nafarroak Ondarearen 
Europako Jardunaldien beste 
edizio bat egingo 
du. Programan 132 jarduera 
izango dira datorren 
asteburuan, irailaren 29 eta 
30ean eta urriaren 1ean, 
Nafarroako 58 herritan. 
Jardunaldia Europako 
Kontseiluak sustatu du eta 
Nafarroako Gobernuaren 
Kultura, Kirola eta Gazteria 
Departamentuak antolatu du, 
2016an berriro ospatu zuena.

Jardunaldi hauek aukera 
paregabeak dira normalean 
ikustea eta Nafarroako "ezkutuko" ondarea bisitatzeko zailak diren 
ondasunen eta kokalekuen ateak irekitzeko. Urte honetarako 
proposamenek ibilbideak, interpretazio-paseoak, bisita gidatuak, tailerrak, 
hitzaldiak eta kontzertuak barne hartzen dituzte. 

Nafarroak Ondarearen Europako Jardunaldien beste edizio bat 
egingo du. Programan 132 jarduera izango dira datorren asteburuan, 
irailaren 29 eta 30ean eta urriaren 1ean, Nafarroako 58 herritan. 
Jardunaldia Europako Kontseiluak sustatu du eta Nafarroako Gobernuaren 
Kultura, Kirola eta Gazteria Departamentuak antolatu du, 2016an berriro 
ospatu zuena. 

 
QR kodea jardunaldien programa osoa 
ikusteko. 
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Jardunaldi hauek aukera 
paregabeak dira normalean 
ikustea eta Nafarroako 
"ezkutuko" ondarea bisitatzeko 
zailak diren ondasunen eta 
kokalekuen ateak irekitzeko. 
Urte honetarako proposamenek 
ibilbideak, interpretazio-

paseoak, bisita gidatuak, tailerrak, hitzaldiak eta kontzertuak 
barne hartzen dituzte.

Ondarea eta natura, aukeren paisaia bat

Europako programa hau kultura-gertaera parte-
hartzailerik handiena bihurtu da mundu mailan.

Jarduerak 2017an egingo dira "Ondarea eta natura: 
aukeren paisaia bat" goiburupean, gizonaren eta naturaren, 
kultura-ondarearen eta sartzen den inguru naturalaren arteko 
lotura sakona nabarmentzen du. Horrela, asmoa da aurreko 
belaunaldiek paisaian utzi duten aztarnan sakontzea, baina 
baita izaerak, historiak eta kulturak beraien berezitasunekin 
milaka urteetan gure ingurune naturala egokitzeko moduaz 
jabetzea ere.

2017an jardunaldiak Europako kultura konbentzioa sinatu duten 50 estatutan garatuko dira. Guztira, 
70.000 ekitaldi baino gehiago bultzatuko dituzte, Europako ondare erkidearen aurrean sentikor agertzeko 
eta kultura ondarearen esperientzia partekatzeko. 

Programazioa 

Jardunaldi hauek aukera paregabea eskaintzen dute normalean ikustea zailak diren ondasunak eta 
kokalekuak bisitatzeko. Esaterako, Nafarroako elizetako dorre ugari, hala nola Iruñeko, Tuterako edo 
Uxueko Santa Maria katedralak. Horiek ere ezohiko gisa ikusi ahalko dira. 

Bestalde, kultura-paisaiekin lotutako bisitak ere antolatu dira, hala nola Etxalarko usategiak, lanbide 
tradizionalak, esaterako Sesmako esparterak, eta toki bereziak, adibidez, Aizkolegiko jauregitxoa eta 
lorategi botanikoa, biak Bertizen, edo Larragako presa, Miranda de Argan. 

Aurten Nafarroako ikastetxeek hurbilen duten kultura-ondarearekin duten harreman handia 
nabarmenduko da. Helburu horrekin, Ondare Historikoko Zerbitzuak, nobedade gisa, Ondarearen eta 
Hezkuntzaren eguna gisa sustatuko du irailaren 29a, ostirala. Horretarako, eskola-jarduerak bultzatu dira 
ikastetxeetatik bertatik.

Era berean, aurten, lehen aldiz, udako ikastaro bat abian jarri du Nafarroako Unibertsitate Publikoak, 
irailaren 27tik 30era Ondarearen Europako Jardunaldien barruan egingo dena. 

Horrez gain, ondareari buruzko beste jarduera batzuk ere emango dira, jardunaldi hauetarako 
berariaz diseinatu direnak, hala nola Urdazubiko kobetarako bisitak, kriseiluekin.

Lankidetza-programa bat udalekin eta elkarteekin 

Ekimen honen helburua kultura-ondarea herritarrei hurbiltzea da, jende guztiak gozatzea, bisitak 
doan direlako, eta aditu eta zaleentzako, auzoko eta turistentzako, familia, gazte, adingabe eta 
bestelakoentzako jarduera-programa bat eskaintzea. 

2016an bezala, Kulturako Zuzendaritza Nagusiak Nafarroako udalak eta elkarteak batu ditu 
programarako, eta lankidetza horri esker, iaz, ekimen hori berreskuratu egin zen Nafarroan. Horrez gain, 
partaide kopurua oso handia izan zen. 

 
Jardunaldien kartela. 
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Udalaren proposamenak Nafarroako Gobernuak antolatutakoei gehitu zaizkie, baterako programa 
zabal eta erakargarri bat eskaintzeko, kultura-ondarearen aberastasun paregabea islatzeko asmoa duena, 
bere aniztasun osoan, bai tipologikoa (ondare ez materiala, dokumentala, bibliografikoa, arkeologikoa, 
artistikoa, industriala, arkitektonikoa...), bai geografikoa (landa- eta hiri-ondarea, mendikoa, erdialdeko 
eremua eta Erribera, bere kultura-tradizio desberdinekin eta abar). Jarduera guztien kudeaketan, 
antolaketan eta gauzatzean 500 pertsonak baino gehiagok parte hartu du. 
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