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Barkos Lehendakaria izan da ekitaldiaren buru eta bertan nabarmendu 
du "emaileen eskuzabaltasuna eta gizarte-konpromisoa"  
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Uxue Barkos Nafarroako 
Lehendakariak 
"eskuzabaltasuna" eta 
“gizartearekiko konpromisoa" 
eskertu die aurten Foru 
Komunitateari objektu 
baliotsuen donazioa egin dioten 
pertsona eta entitateei. Objektu 
horiek artxibo eta museo 
publikoetara bideratuko dira. 

Uxue Barkos izan da 
esker oneko ekitaldiaren buru, 
Nafarroako Jauregiko Tronu 
Aretoan ospatu dena Nafarroako Egunaren programaren baitan. Bertan 
izan dira, gainera, Mikel Aranburu Ogasuneko eta Finantza Politikako 
kontseilaria eta Ana Herrera Kultura, Kirol eta Gazteriako kontseilaria. 

Urte osoan zehar 24 izan dira egin diren donazioak. Emaileetako 13 
pertsonen ordezkariak ere izan dira Nafarroako Jauregiko ekitaldian.  

Ondareen artean daude Santos Laspiur musikari eta piano-
jotzailearen eta Estanislao Luna biolinista eta konpositorearen musika-
funtsak, eta baita Manuel Ortuño historialariaren biblioteka. Fondo 
fotografiko bat, eskola-material zaharra, objektu karlistak eta historia-
liburuak ere badaude, besteren artean. Donazioen helmugarik ohikoenak 
Lizarrako Karlismoaren Museoa, Nafarroako Errege Artxibo Nagusia eta 
Julio Caro Baroja Nafarroako Museo Etnologikoa izan ohi dira.  

Lehendakariaren hitz-hartzea 

Barkos Lehendakariak, bere hitz-hartzean, Nafarroako instituzio eta 
herritarren esker ona adierazi du ondare pertsonal edo familiarretik 
datozen objektu baliotsu hauen donazioagatik. Gainera, emaileen izaera 
eskuzabala ere nabarmendu nahi izan du, "askotan arbaso maiteen edo 
momentu garrantzitsuen oroitzapenez beteak dauden" objektuak 
Nafarroako herritargoari eskaintzeko gai izan direlako.  

Liburu, dokumentu, argazki, partitura eta bestelakoak Nafarroako 

 
Lehendakaria, Aranburu eta Herrera 
Kontseilariak, ekitaldian parte hartu duten 
emaileen ordezkariekin. 
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Ondarearen parte izatera pasako dira hemendik aurrera, non aztertu, klasifikatu eta ikertzaileen esku 
jarriko diren.  

Zentzu horretan, Lehendakariak ondare horien garrantzia nabarmendu du Foru Komunitatearen 
iraganaren ezagutza sakon eta hobeago bat erdiesteko; izan ere, Lehendakariak baieztatu duenez, 
"historiara gerturatzeko modu oso eta zehatzena pertsona zehatzen bitartez izaten dela esan ohi da, eta 
bai beren biografien, idatzi zituzten dokumentuen, biblioteken edo ondasun esanguratsu eta maiteenen 
gisa gorde zituzten objektuen bitartez ere". 

Ondasunak eman dituzten pertsonek diploma bana jaso dute Lehendakariaren eskutik. Diplomak, 
Lehendakariaren hitzetan, "betikotu egin nahi du Nafarroak, bertako instituzioek eta herritarrek emaileei 
eskaintzen dieten esker onaren gomuta".  
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