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Jaun-andreok, egun on denoi. 

 

Ohore bat da niretzako agerraldi honetan parte hartzea eta zuekin elkarrizketarako eta 

gure Departamentuak legegintzaldi honetan gauzatuko duen lanaren azterketa eta ildo 

nagusiak aurkezteko aukera konpartitzea. Nirekin dira Fernando Perez, Kulturako-Vianako 

Printzea Erakundearen zuzendari orokorra, eta Rubén Goñi, Nafarroako Kirolaren eta 

Gazteriaren Institutuko zuzendari-gerentea.   

 

Ezer baino lehen, jakinarazi nahi dizuet nire agerraldiaren helburua asmo onen eta 

planteamendu orokorren zerrenda aurkeztea baino harantzago doala. Zuekin 

garrantzitsuena horiek gauzatzeko moduak eta metodologia izango direla partekatu nahi 

dut, bereziki, kulturako, kiroleko eta gazteriako sektore desberdinekin lankidetzari 

dagokionez, eta eragile desberdinek gure Departamentuaren ildo estrategikoen 

garapenean izango duten parte-hartzeari dagokionez. Emaitzak oso garrantzitsuak direla 

uste dugu, baina, baita, prozesuak eta metodoak ere. 

 

Jabetzen naiz pertsona gisa gure garapenean hainbesteko ekarpena egin diezaguketen 

arloen kargu egiteak dakarren erantzukizunaz. Kulturak, akordio programatikoak ondo 

jasotzen duen gisan, balioak, bizitzeko eta pentsatzeko moduak, gizarteari kohesioa 

ematen diotenak eta aniztasunean, askatasunean, sormenean, gizartean sartzean eta 

partaidetzan oinarritutako bizikidetzarako esparruak eratzen dituztenak sustatzeko 

konpromisoa du. Kirolaren arloan, gure gain hartzen dugu kirola egiteko aukera eta 

kirolean parte hartzekoa oinarrizko eskubidetzat defendatzea. Eta, noski, gazteriari 
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dagokionez, gure aurrean dugu haien garapena integrala izan dadin haiek baliabideez eta 

tresnez hornitzeko konpromisoa. 

 

Beraz, hori errealitate bihurtu dadin laguntzea helburu garrantzitsua da guretzako. Kultura 

eta kirola garapen pertsonalerako eta gizarte-garapenerako ez ezik garapen 

ekonomikorako eragile ere badirenaren uste osotik egingo dugu. Gazteriari dagokionez, 

haiengan oraineko eta, nola ez, etorkizuneko aktiboa dugu eta horien aldeko apustua egin 

behar eta egin nahi dugu.  

 

Esku-hartze honetan, Departamentuko arloen mapan zeharreko ibilbidea egingo dut eta, 

horietako bakoitzean, aurkitu dugun egoeraz egin dugun azterketaren hurbilpen orokor bat 

aurkeztuko dut; zuekin guztiekin, horietako bakoitzaren helburuak, misioak eta ikuspegia 

partekatuko ditut eta, amaitzeko, jada zehaztuta ditugun ekintza zehatzen berri emango 

dizuet.  

 

Kultura  

Kulturarekin has gaitezen. Memoria, kontserbazioa, ezagutza, kulturaren sustapena eta 

komunitate gisa aurrerapena beti izan dira gizarteen helburuak, bertako hiritarrak 

askeagoak, kritikoagoak, zuzenagoak izan daitezela errazteko eta, horiekin, lurraldeak 

pentsamendu berrien sortzaile eta ideien katalizatzaile bihur daitezen. 

 

Maxima horiek, agian galkorregiak badirudite ere, helburuak garbi edukitzen laguntzen 

digutenak dira eta landuko ditugun formetan eta ekintzetan modu erabakigarrian eragitea 

ahalbidetuko dutenak.  

 

Konbentzituta gaude, hain zuzen, zerbitzu publiko koherentea, kalitatezkoa, parte-

hartzailea, gizartean sartutakoaren ideia argia dela kultur politika baten eta bestearen 

artean aldea markatzen duena. Zerbitzu publiko horrek, lana egiteko modu irekiagoei eta 

gaurkotuagoei lotuta, Nafarroako kultur ekosistema modurik hoberenean, aldaketarako eta 

berrikuntzarako perspektibekin, garatuaraziko duela uste dugu.  
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Kulturaren alorrean askoz ere gehiago eta hobeto aurreratu daitekeela uste dugu eta, 

horregatik, Nafarroan “beste kultur politika bat” egiteko ezarri nahi ditugun funtsak 

proposatu nahi dizkizuegu. “Beste kultur politika bat”, integratzaileagoa, irekiagoa eta 

desberdinagoa; azken batean, demokratikoagoa. Horren garapenean laguntzeko, Kultura 

Zuzendaritzak atal espezifiko baten laguntza izango du, Baliabideen eta Garapen 

Estrategikoaren Atalarena, hain zuzen ere.   

 

Jarraian, zerbitzu guztien, egungo programen eta etorkizunekoen, zati izango diren ildoak 

aurkezten dizkizuegu.  

 

Lan-egitasmo iraunkorrak  

Lan-egitasmo iraunkorrak finkatuko dira Departamentuko zerbitzu bakoitzarekin eta hura 

osatzen duten eta haiei eragiten dieten erakundeekin (NICDO, Baluarte Fundazioa, 

Nafarroako Orkestra Sinfonikoa, Oteiza Fundazioa, Huarteko Arte Garaikideko Zentroa) 

eta, baita, tokiko erakundeekin ere. Inprobisaziotik ihes egitea da xedea. Jada, hasi gara 

metodologia eta egitasmo-multzoa finkatzen. 

 

Tokiko erakundeekin harremana  

Kulturaren gaian lurraldearen egitura lehentasunezkoa da eta, hain zuzen, tokiko 

erakundeekin lan egiteak hurbiltasun handiagoa eta hurbileko errealitatearen benetako 

ezagutza ahalbidetzen ditu. Horretarako, aldizkako eta etengabeko lanari ekiten zaio, 

helburuak, beharrak eta baliabideak batera jarriko dituenari.  

 

Duintasuna eta susperraldi ekonomikoa  

Koiuntura ekonomikoa ez da batere onuragarria izan sektorearen garapenen optimorako 

(Kulturako aurrekontua %30 murriztu da 2011az geroztik), baina kulturako aurrekontua 

berrikusi egin behar dela uste dugu eta duin bihurtu. Kudeaketa ona eskaini ez-ezik 

harantzago joango gara, jada sendotuta dauden sektoreak finkatzera eta haztera joko 

dugu, baina, baita, krisiak eragindakoek eta, krisiaz harantzago, ibilbide laburreko kultur 



 
 

2015-2019 legegintzaldirako Departamentuaren helburuak eta lan-ildoak  

 
 
 

www.navarra.es   4 | 29 

politika zaharrek eragindakoek, ahal den neurrian menpekoturik egon diren prekarietatea 

gainditu dezaten saiatuko gara. 

 

Lankidetza eta baliabideak  

Legegintzaldi honetan gure helburua eredu tradizionalak gainditzea izango da. 

Administrazioaren ekintzak askoz ere harantzago joan behar duela uste dugu, bai edukiei 

dagokienez, bai laneko metodologiari dagokionez ere. Legeriaz, kontserbazioaz, babesaz 

eta administrazioak proposatutako eta antolatutako diru-laguntzez gain, proaktibitatean, 

akonpainamenduan eta parte-hartzean oinarritutako beste eredu batzuk ere badaudela 

uste dugu. Sektore bakoitzak ezagutzeko, entzuna izateko, elkarlanean aritzeko eta parte 

hartzeko eskubidea duela uste dugu; beraz, lan egiteko modu zatikatuetatik arreta 

integralagoko beste eredu batzuetara pasako gara. Horretarako, batzordeak eta lan-talde 

sektorialak eratzea proposatzen dugu.  

 

Kultura herrikoia eta kultura garaikidea. Zaharra b erri  

Lan-ildo zehatzak finkatu nahi ditugu kultura tradizionalari eta herrikoiari balioa emateko, 

harremanak berreskuratzeko eta hura aberasteko. Eta, aldi berean, berrikuntza, sormen-

industria eta artea egiteko eta kudeaketarako modu berriak sustatu ekonomia, gizartea, 

kultura eta artea sendotzeko.  

 

Bi sektoreetan eragitea guretzako ez da kontraesankorra. Bi alor horiek, antzina, 

gobernuaren ekintzaren gabezia nabarmenenetako bat izan dira; alabaina, kultura 

herrikoiak eta tradizionalak gure gizartearen nortasuna eratzen dutela uste dugu eta kultura 

garaikideak eguneratu, gizarte osoarekiko kokatu eta aurrera egitera bultzatzen duela.  

 

Kokapena sektorean eta lurraldean  

Bi noranzkoetara irekitzeko garaia dela uste dugu. Nafarroako kultur sektoreen kokapena 

eta erlazioa bultzatuko dugu, Foru Komunitatearen baitan eta handik kanpo sareetan parte-

hartzea sustatuko dugu; zein hobeto eragileak beraiek eta administrazioa bera baino 
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Nafarroako ondarea, antzerkia, dantza eta musika zabaltzeko eta beste kulturen, 

esperientzien eta, zergatik ez esan, beste merkatuen aberastasunei etekina ateratzeko.  

 

Euskal Autonomia Erkidegoarekin harremanak zabaldu nahi dira, gainerako autonomia 

erkidegoekin (bereziki, Errioxa, Aragoi eta Akitania) esperientziak partekatu, hainbat 

sektore estatu mailan kokatu (eta horietako batzuk, inolako konplexurik gabe, nazioarte-

mailan) eta sareetan, biltzarretan, ferietan eta jaialdietan etengabeko partaidetza eduki eta 

estatuko eta Europako laguntzetara sarrera eduki. 

 

Euskara 

Hizkuntzaren gaiak aipamen berezia merezi du. Ildo horretatik, lurralde eta erkidego 

bakoitzak bere berezitasunen aberastasuna planteatzen duenean eta horrek duen balio 

erantsia kontuan hartuta, ezin dugu euskarari bizkarra ematearen dinamikarekin jarraitu.  

 

Norabide bikoitzean egingo dugu lan: batetik, hizkuntza, zeharka, zerbitzu, programa eta 

proiektu guztietan sartzen eta, bestetik, literaturaren, bertsolaritzaren, sormen 

garaikidearen, musikaren edo antzerkiaren eremuetan euskaraz egindako sormen naturala 

sustatzen.  

 

Orokorretik zehatzera pasatzeko, ikusi ditugun ahultasunak zerbitzuz zerbitzu 

zehaztasunez aipatu nahi ditut, ondoren, orokortasunetan zentratzeko eta zenbait ekintza 

jakin aurkezteko, zeinak, urte hauetan zehar zabaltzen joateko aukera izango dugun eta, 

baita, ebaluatzeko ere zuen guztion laguntzarekin.  
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Kulturako Zuzendaritza Nagusiaren zerbitzuak 

Kulturako Zuzendaritza Nagusia 5 zerbitzutan egituratuta dago: 

 

- Liburutegiak 

- Museoak 

- Kultur Ekintza 

- Ondare Historikoa 

- Artxiboak 

 

Liburutegi-zerbitzua  

Legegintzaldi honen helburu nagusietako bat Nafarroako Gobernuak kudeatzen duen 

liburutegi-sistema osoa zentroen, baliabideen eta zerbitzu sendoen, kohesionatuen eta 

koordinatuen antolakuntza gisa egituratzea eta sendotzea izango da, komunitatearentzako 

gizartean, kulturan eta herritarren artean integratzeko guneen sarea eratuko duena. 

 

Hainbat hamarkadatan eratutako egitura sendo batetik abiatzen gara, Nafarroako 

Liburutegiak eta lurraldean barrena modu garrantzitsu batean hedatutako 92 liburutegi 

publikoren sareak osatua, guztiak ere Gobernuak zuzenean kudeatzen ditu. Hau litzateke, 

buru egiten duten pertsonen, hots, liburuzainen, profesionaltasunari eta nekaezintasunari 

gehituta, Zerbitzuaren oinarrizko balioa. 

 

Utzi iezadazue egungo egoeraren diagnostiko txiki bat egiten eta abian jarriko ditugun 

hainbat neurri azaltzen: 

 

Liburutegi-sistemaren narriadura aspalditik badator ere, pasa den legegintzaldian geldialdia 

izan du.  

 

• Araudi-mailari dagokionez, berezko tresna guztiak zaharkituta daude eta ez dira 

aplikatu. Ezinbesteko tresna bat, Tokiko Administrazioarekin hitzarmenak, 

zaharkituta geratu dira edota ez dute existitzen. 
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• Antolakuntza-mailari dagokionez, Nafarroako Liburutegi apatiko eta jarduera 

gutxikoarekin egiten dugu topo; horren mantentze-kostu handiek, neurri handi 

batean, gainerako liburutegi-sistema arriskuan jartzen dute. Nafarroako 

Liburutegiaren eta liburutegi publikoen artean bereizketa sakona sumatu dugu. 

• Digitalizazioa gelditzea kezkagarria da eta, batez ere, ondare-funtsa zabaltzeko 

ekintzarik eza. 

• Funtsak eskuratzeko baliabideek jasan duten murrizketa zorrotzak bildumak 

liburutegi huts bihurtu ditu, soinu-dokumentuen eta ikus-entzunezkoen eta, batez 

ere, aldizkako argitalpenen gabezia nabarmenarekin.  

• Giza baliabideak aski-ezak direla nabarmena da eta konponbide zaila du. Batez ere, 

inguruabarrak hain desberdinak izatean nekez hel dakiekeelako. behin-

behinekotasun maila ikaragarrizko plantilla dugu eta benetan espezifikoak diren 

kontratazio-inguruabarrak dituzte. 

 

Liburutegi-sistemaren sendotzea eta haren garapena arauzko elementuen berrikuspenetik 

eta eguneratzeetatik abiatuz eraikiko da, horien artean, Liburutegien Legea, jada 13 urteko 

bizitza duena, eta handik eratortzen diren tresnak, hots: Irakurketaren Mapa eta Zerbitzu-

Zorroa. Eta, batez ere, modu argi eta zehatzean, inplikatutako administrazioen –

autonomikoa eta tokikoa– eskuduntzak antolatuz, hitzarmen-eredu baten bitartez. 

 

Liburutegi-sistema bi zutabetan oinarritzen da: Nafarroako liburutegia, lehen mailako 

zentroa osatu behar duena, ondare-liburutegi gisa duen papera gehituz eta zabalduz. 

Espazio hori erreferentzia-leku, erakargarri, jarduera eta pertsonez betea bihurtzea da 

erronka. Nafarroako Liburutegiak digitalizazioaren aldeko apustua egin dezala nahi dugu, 

baina, batez ere, bere aberastasun dokumentalak zabaltzaren aldeko apustua, ez baitira 

bibliografikoak soilik. Baina, batik bat, Nafarroako liburutegi publikorik handiena eta 

dinamikoena eta liburutegi publikoen eragilea izatea nahi dugu. 

 

Eta bigarren zutabea liburutegi publikoek osatzen dute, hauek kultur ehuna eratzen dute, 

udalerriko bizimoduan barneratutako sarea, herritarrengandik hurbil dauden erakundeak 
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izanik, gizarteko eta kulturako beste eragileekin sintonian. Euren jarduerak euren 

espazioetatik harantzago hedatzeko eta proiektatzeko egingo dugu lan. 

  

Liburutegiak informazio-baliabide egokiez, bilduma eguneratuez, desberdinez eta 

askotarikoez –bai formatuetan bai euskarritan– hornitu nahi dugu, beti ere, inguruaren 

berezitasunen arabera, ezagutzen dituzten profesionalek hautatuak eta denborekin eta 

baliabideekin bat datozen ordutegiekin. 

 

Bildumak automatizatzearen eta informazioaren eta komunikazioaren teknologiak, 

egungoak eta etorkizunekoak, ezartzearen eta garatzearen aldeko apustua egingo dugu. 

 

Nafarroa Hezkuntza, Kultura eta Kirola Ministerioak liburutegien eragin sozioekonomikoari 

buruz sustatutako proiektu pilotu baten agertoki izaten ari da. Urte amaieran, eskura izango 

ditugu Gobernu honentzako ziurra dena, alegia, liburutegiak inbertsioak direla eta horien 

errentagarritasun soziala eta ekonomikoa etorkizuneko apustua dela, frogatuko duten 

adierazle eta balio egiaztatuak. 

 

Museo-zerbitzua  

Oro har, Nafarroako sektore museistikoa baliabideen prekarietate handiko egoeran 

dagoela esan daiteke, neurri handi batean, agertoki ekonomikoaren ondorioz; horietako 

askok arazo endemikoak ere badituzte, honakoak, hain zuzen ere: 

 

• Diagnostikoan eta planifikazioan oinarritutako politika museistikorik eza, barne-

gabezia handiekin, esaterako, informatizatutako inbentarioak, agirien normalizazioa 

eta misioen eta helburuen zehaztapen argia, hori guztia faltako litzateke.  

• Zentro horien jardueraren ikuspen publiko eskasa, komunikaziorako eta 

zabalkunderako estrategia aktiborik ez dutenak. Herritarrekin interakzioa falta da, 

sektore profesionala gutxi garatuta dago eta zentroen artean lankidetzarako eta 

talde-lanerako kultura falta da. 
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Museoek gizarte-ikuspen ikaragarria dute eta kultura-ondarearen eta sormenaren 

“erakusleiho” naturalak dira. Gainera, ondare horren kontserbazioan, ikerketan, hezkuntzan 

eta komunitateen aisialdian duen zeregina eskari handikoa eta aintzat hartua da. Bi fronte 

horietan egingo dugu lan sektorearen egoera hobetzen saiatzeko. 

 

Nafarroako aurreko Gobernuak bere legegintzaldiaren hasieran eta, gero, 2013an 

onetsitako Kulturaren Plan Estrategikoan, hartutako konpromisoen artean honako hauek 

zeuden: 

 

• Julio Caro Baroja Nafarroako Museo Etnologikoaren itxiera-egoera konpontzea. 

• Nafarroako Arte Garaikidearen Plana indartzea. 

• Kulturaren gaian testu legegileen, horien artean, Museoen Foru Legea, azterketa 

kritikoa. 

• Museoen funtsak katalogatzea eta digitalizatzea horretarako DOMUS programa 

erabiliz. 

• Nafarroako Gobernuaren eta udal-eremuko eta eremu pribatuko museoen arteko 

lankidetza-sistemak berrikustea eta hobetzea. 

 

Konpromiso horietatik guztietatik nahiko nabarmena da Julio Caro Baroja Nafarroako 

Museo Etnologikoaren proiektuaren behin-behinekotasun “iraunkorreko” egoera ez dela 

konpondu. Museoen Foru Legearen ezarpenari buruzko diagnostikoa ere ez da egin, zazpi 

urteko indarraldiaren ondoren.  

 

Azken urteotan, hainbat museotako inbentarioak DOMUS sistema erabiliz informatizatzen 

urrats garrantzitsuak eman dira, zehazki, Nafarroako Museokoak eta Julián Gayarre Museo 

Etxekoak; baina, programa hori, oraindik, ez da sistemako gainerako museoetara hedatu.  

 

Departamentuak egoera hori hobetu eta Akordio Programatikoaren baitan adierazitako 

jarduera-ildo guztietan aurrera egin nahi du. 
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Zeregin konplexu horrek, kultura-sektore osoaren konpromisoa eskatuko du. Planteatzen 

ditugun ekintzen artean honako hauek leudeke: 

 

• Zentro museistikoen arteko lankidetza sustatzea, Museoen Zerbitzuaren 

akonpainamenduarekin, sektorearen estrategiaren eta planifikazioaren baitan. 

• Museoak gizartera hurbiltzea oinarrizko kultura-zerbitzu gisa. 

• Nafarroako Museoaren egungo egoera aztertzea, hiritarrek harekiko duten ikuspegia 

hobetzen saiatzeko eta museo modernoagoa, irekiagoa eta berritzaileagoa 

bihurtzea ahalbidetuko duten kudeaketa-eredu berriak aztertzeko. 

• Julio Caro Baroja Nafarroako Museo Etnologikoari, Foru Komunitateko eskaintza 

museistikoa osatzeko interes handiko azpiegituratzat dugunari eta sortu zenetik 20 

urte jada bete dituenari, behin betiko soluzioa ematea.  

• Oteiza Museoa Fundazioaren egungo egoera berrikustea. Azken urteetako 

doikuntza ekonomikoek Museoa egoera prekarioan utzi dute.  

• Huarteko Arte Garaikideko Zentroari dagokionez: 2015eko abenduan, Huarteko 

Udalarekin lankidetza-hitzarmena berrituko da haren mantentze-lanetarako. 

Zentroak azaleratzen ari diren artistentzako, sormen-hizkuntza berrientzako 

erreferentzia-puntu izateko ildoan sakontzea nahiko genuke eta egonaldi artistikoen, 

prestakuntzaren eta sormen-laborategien ildoak garatzea.  

 

Gauzatu nahi ditugun beste ekintza batzuk honako hauek lirateke: Museoen Foru Legea, 

hitzarmenak eta diru-laguntzak berrikustea, eguneratzeko eta sektorearen helburuetara eta 

beharretara egokitzeko; museotako langileen prestakuntzarako aukerak berrikustea, 

museo eta bilduma museografiko iraunkorrekin modu eraginkorrean eta aldizka 

koordinatzeko; bildumak katalogatzea eta ikusgarri egitea. 

 

Kultur Ekintza Zerbitzua 

Kultur Ekintza Zerbitzua, sektore artistikoen mintzaide eta kultur gertaeren sustatzaile gisa, 

da ikuspenik handiena duena. Urte hauetan guztietan, Zerbitzuak ez duela garaiekin eta 

sektore desberdinen beharrekin bat datorren bilakaerarik izan ikusi dugu, bertako 
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pertsonala diru-laguntzen kudeatzaile edo kultur gertaeren programatzaile huts izatera 

mugatuz. Pertsonal horrek bere lana profesionaltasun handiz atera du aurrera, baina 

Nafarroako kultur sektoreak dagokien tokian kokatzen jakin ez duten ildo estrategiko argirik 

gabe.  

 

Zerbitzu honek bere funtzioak berritu beharra zuen eta, horregatik, berrantolatu egin dugu. 

Asmoa Zerbitzu hau Nafarroako kultur ekintzaren eragile bihurtzea da, baliabideen 

kudeatzaile izatetik erakunde proaktiboa izatera pasatzea, sektoreekin etengabe 

harremanetan egongo dena modu integralean horietako bakoitzean eta hobeto egituratuta. 

 

Zerbitzua osatzen duten bi atalak sektoreka modu integralean lan egitera pasatzen dira, 

informaziorako eta akonpainamendurako diru-laguntzetatik programa propioen 

kudeaketaraino; hau da, sektore bakoitza, bere osotasunean, teknikarien eta administrarien 

erreferentziazko ekipo berberak koordinatuko duela. Sektore guztiekin (musika, dantza, 

arte plastikoak, zinema) modu berean egingo dugu lan eta, agerraldi honen hasieran 

esaten genuen gisan, kultura herrikoiarekin eta tradizionalarekin eta erakunde sortzaileen 

sektorearekin eta berrikuntzarekin; horiek, orain arte, ez zuten lekurik izan Zerbitzuan.  

 

Gobernu honek Kultur Ekintzari dagokionez dituen helburuak hainbat ardatzetan oinarritzen 

dira, honatx: 

 

• Batetik, laguntzen deialdien berrikuspen eta azterketa sakona ari dira egiten. 

Prozesu horrek oinarrien sinplifikazioarekin amaitu behar du, horrek herritarrei 

laguntzetara lehia askea erraztuko die eta sektore artistikoen artean, berriz, oreka. 

• Deialdi batzuen hainbat urtetarako izaera aztertuko da. Horrek programak egitea 

erraztuko du eta zeregin sortzailea bultzatu.  

 

Atal honen baitan, Nafarroako Orkestra Sinfonikoak partida izendun baten bidez jasotzen 

duen laguntza aipatuko dut espresuki. 
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Jakingo duzue Orkestra Pablo Sarasate Fundazioak kudeatzen duela (1999an fundatua). 

Horren sustatzaileak Nafarroako Gobernua, Orkestraren urteko aurrekontuaren %90aren 

ekarpena egiten duena, Santa Zezilia Kontzertu Elkartea (data horretara arte Orkestra 

kudeatzen zuen erakundea) eta Iruñeko Udala dira.  

 

Patronatua bere kideak berritzeko zain dago eta oraindik ez du gobernu berria eratu 

zenetik bere lehenengo bilera egin, izan ere, nire kontseilari lanari ekin eta berehala egoera 

zailarekin egin nuen topo, bere finantzaketa-sistemari dagokiona; denbora bat eskaini diot 

egoera hori argitzeko beharrezko urratsak emateari kideen berritze horri ekin aurretik.  

 

Zehazki, Santa Zezilia Kontzertu Elkarteak egin duen Orkestraren abonatuen zati handi 

baten kuoten kudeaketari buruz ari naiz eta, horri dagokionez, jada, auditoria bat eskatu 

dut. Une honetan, auditoria hori egiten ari dira eta, behin datuak behin betikoak direnean, 

ganbera honen aurrean luze eta zabal emango dut horien berri. 

 

Edonola ere, Nafarroako Orkestra Sinfonikoa gure komunitatean erakunde historikoa dela 

azpimarratuko dut eta bere ibilbideak eta helburuek hura diru publikoaz sostengatzearen 

aldeko apustua bermatzen dute. Beraz, Gobernuaren nahia da Orkestraren aldeko apustua 

egitea, gure aurrekontuak ahalbidetzen digun neurrian. Egoeraren azterketa zehatza 

egiteari ekin diogu eta, hortik abiatuz, datozen 4 urtetan, ahalik eta etorkizunik onena izan 

dezan egingo dugu lan.  

 

Nire agerraldiaren harira itzuliz, Kultur Ekintzaren bigarren ardatza programa propioei 

buruzkoa da, Zerbitzu honek zuzenean antolatzen dituen jaialdiei eta zikloei buruzkoa. 

Diru-laguntzekin egin den bezala, horiek guztiak berrikusten eta ebaluatzen ere ari dira. 

Ildo horretatik, edukiez, komunikazioaz eta baliabideez gain, proiekzio handiena duten 

programentzako kudeaketa-eredu desberdinak aztertzen ari dira. Duela hamarkadetatik, 

kudeaketa-ereduan (zuzenekoa eta esklusiboki administrazio muinetik) ez da funtsezko 

aldaketarik egon eta horrek Nafarroa beste autonomia erkideekiko atzean geratzea 

eragiten du. 
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Nazioko eta nazioarteko jaialdiei dagokienez, programa horiek kudeatzeko beste formula 

eraginkorrago batzuk badaudela adierazi nahi dizuegu; aztertu ditugun estatutako jaialdi 

guztiek horiekin funtzionatzen dute. Punto de Vista Zinema Dokumentalaren Nazioarteko 

Jaialdian (bost urtez INAAC Fundazioak kudeatu izan duena eta azken urtean, Baluarte 

Fundazioarekin batera antolatu dena) ezarritako formulak eguneratuagoak eta 

eraginkorragoak dira, administrazio eta erakunde publiko eta pribatu desberdinek parte 

hartzea ahalbidetzen baitute, eta lankidetzarako eta finantzaketarako aukera asko irekitzen 

dituzte.   

 

Kultur Ekintza Zerbitzutik gauzatuko diren ekintza berri zehatzak aurkeztu bahi dizkizuet, 

horietako zenbaitekin jada hasi baikara: 

 

• Tokiko erakundeen lana areagotu egiten da programazioaren eta udalerrian 

gauzatzen diren kultur ekintzen ildoen inguruan. 

• Sareekin, federazioekin eta erakunde profesionalekin lankidetza. 

• Kanpoko baliabideen bilaketa sustatzea: finantzaketa nazionala eta europarra; 

nazioarteko institutuekin lankidetza; CAN Fundazioarekin eta beste finantza-

erakundeekin lankidetza; eta Mezenasgo Legearen berrikuspena eta garapena. 

• Ikasketa artistikoak zabaltzeko beken deialdia berrikustea (bekadunen gala kentzea 

proposatzen dugu, beste garai batzuetarako egokiagoa baitzen, eta bekadunekin 

zuzeneko lana sustatzea beren aurkezpenetarako, akonpainamendurako eta 

karreren jarraipena egiteko) eta, baita, De Gira programa ere (bere helburuak eta 

egokitasuna).  

• Leialtze-programa eta publiko berrien sorrera gauzatuko da Antzokien Sarearekin, 

kultur etxeekin eta Departamentuko beste zerbitzu batzuekin, esaterako, museoekin 

eta liburutegiekin, elkarlanean. 

• Ferietan eta jaialdietan artista nafarren presentzia egon dadin informazio- eta 

laguntza-lerroak sustatuko ditugu. 
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• Sortzaileen lanaren zabalkundea hobetuko duen tresna digitalaren sorrera aztertuko 

dugu.  

 

Zinemaren eta ikus-entzunezkoen alor zehatzean, etengabe komunikatuta egongo gara 

NICDO-rekin, izan ere, 2014ko ekainean INAAC Fundazioa desagertzean, sozietate 

publiko horri transferitu zitzaizkion Nafarroako Filmotekaren programazioari eta Nafarroako 

Film Commission-i buruzko eskuduntzak. 

 

INAAC Fundazioa ezabatzeak bertan behera utzi zuen proiektu interesgarri bat, alegia, 

zinemaren alorreko kultur politikak erakunde bakar batean biltzea, zeinak, sektoreari arreta 

integrala eskaintzea ahalbidetu zuen. Kudeaketa-aldaketaren ondoren, Filmotekak ohiko 

programazioari eustea lortu du eta bi ziklo berri gehitu ditu. Alabaina, bere artxibo 

filmikoaren egoera konpontzeko dago, zeina, INAAC desagertu ondoren, Liburutegi-

Zerbitzuen menpe egotera pasa zen; urtebete badarama guztiz abandonaturik. 

 

Bestalde, Nafarroako Film Commission-ek ere bere jarduera gehitu egin du, neurri handi 

batean, zinemaren munduari ireki zaion egoera berriari esker, 2014ko abenduan zerga-

pizgarriak onartu baitziren filmak Nafarroan filmatzea eta produzitzea sustatzeko. Bere lana 

funtsezkoa izan da pizgarri honen inguruko aholkularitzan; horrek datozen urteetan 

jarduera zinematografikoaren hazkunde handia eragingo duela aurreikus daiteke.  

 

Amaitzeko, aipamen labur bat egin nahiko nioke Kultura Zientifikoari; Nafarroan Iruñeko 

Planetarioa da burua, NICDO-ren bitartez kudeatutako azpiegitura. Planetarioak bere 

jarduera asko dibertsifikatu du azken urteetan eta, egun: 

 

• Robotika Hezitzaileko Zentroa eratu du.  

• Ikus-entzunezko fulldome produkzioak nazioarte-mailan banatzeko akordioak sinatu 

ditu, horiek Europako eta Amerikako Planetarioetara esportatzea ahalbidetuz.  
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Ondare Historikoko Zerbitzua 

Ondare historikoaren arloan, gure jarduera printzipio batek zuzenduko du, hots: gure 

ondare historikoa gizarteari hurbiltzea eta herritarrak inplikatzea haren kontserbazioan, 

erabileran eta kudeaketan. Legegintzaldi honetako misioetako bat hiritarrek kultur ondarera 

iristeko eta hura erabiltzeko duten eskubidea aitortzea eta garatzea izango da eta 

etorkizuneko Kultur Eskubideen Foru Legean jorratuko da. 

 

Kultur ondarearen gain egindako jarduera orok, noski, bere elementuen aldez aurreko 

ezagutza, inbentarioa, azterketa eta erregistroa eskatzen ditu. Horri dagokionez, hartuko 

ditugun neurri nagusien aurrerapen bat egingo dizuet: 

 

• Kultur Ondasunen Erregistroaren ezarpena azkartzea. Horren kudeaketa 

informatikoko sisteman gure Komunitatean dauden intereseko inbentariatutako 

ondasun guztiei buruzko informazioa biltzen da: arkitektonikoak, arkeologikoak, 

higigarriak eta abar. Erregistratutako 3.000 ondasunetatik 50.000ra pasatzea da 

xedea sei urteko epean. 

• Jada XXI. mendean gaudela, ondare arkitektonikoa eta historikoa 100 urtetik gorako 

antzinatasuna duten ondasunetara mugatzearen uste tradizionalari aurre eginez, 

inbentarioetan eta katalogoetan XX. mendeko ondasun arkitektonikoak sartuko 

ditugu. 

• Lan-ildo berriak landuko ditugu, horien artean, ondare etnologikoaren eta 

inmaterialen inbentarioaren sorrera eta garapena, eta egungoagoak direnena, 

esaterako, ondare industrialarena. 

 

Ondareen kudeaketarako beste premisa bat, haren azterketaz eta ezagutzaz gain, 

kontserbazioa da noski. Kulturako Zuzendaritza Nagusiak – Vianako Printzea erakundeak 

jarraituko du gure ondare historikoaren integritatea zaintzen, kontserbatzen eta bermatzen. 

Bereziki aintzat hartua izango da aurrekontuetan titulartasun publikoko ondarearen 

kontserbazioa eta zaharberritzea, esaterako, Oliteko Gazteluarena eta Leyre, Iratxe eta 

Irantzuko Monasterioena.  
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Titulartasuna Gobernuari ez dagokion intereseko ondasunetan ere beharrezko inbertsioak 

egingo dira. Esaterako, garrantzitsuenak aipatzearren, Fiteroko klaustroaren zaharberritze-

lanak amaituko dira, Oliteko Santa Mariako atariarenak edota Iruñeko katedraleko klaustro 

zoragarria. 2013-2016 Nafarroako Kultur Ondarearentzako hainbat urtetako planean 

jasotako irizpideak berrikusiko ditugu.  

 

Zein ondasunetan esku hartuko den hautatzerakoan oinarrizko bi irizpide hartuko dira 

kontuan, hots: 

 

• Finantzaketarako edo baterako finantzaketarako (jabeek, tokiko erakundeek, 

Estatuko Administrazio Orokorrak, Europar Batasuneko funtsek, mezenasgoa eta 

erakunde pribatuen babesletza eta abar) formulen aukera. 

• Gero erabileraren, hedaketaren kudeaketa egokia egingo denaren eta higiezinen 

bisita publikoa bermatuko denaren ziurtasuna. 

 

Premisa horiei dagokienez, aurreikusitako hainbat ekintza aurreratzen dizkizuet, hots: 

  

• Tokiko erakundeei Departamentuaren laguntza eskaintzea beren ondare 

historikoaren hedapena hobetzeko, hirigintzako katalogoak berrikusteko edo 

zabalkunde-jardunaldiak antolatzeko. 

• Gure ondareari buruzko beharrezko datu guztiak Nafarroako Gobernuaren web 

orrietara eta informazio-sistemetara gehitzea. 

• Beste departamentuekin eta erakundeekin elkarlanean, kultur intereseko ondasun 

higiezin bakoitzerako bisiten, erabileren eta kultur jardueren urteko programa 

prestatzea. 

• Ondareari buruzko jardunaldiak. 2016rik aurrera, urtean asteburu batean, ondareari 

buruzko jardunaldiak martxan jartzea proposatzen dugu. Jardunaldi horiek arrazoi 

batengatik edo bestearengatik jendearentzako normalean irekita egoten ez diren 

ondare-monumentuak eta -bitxiak ezagutzeko, aztertzeko eta aurkitzeko aukera 



 
 

2015-2019 legegintzaldirako Departamentuaren helburuak eta lan-ildoak  

 
 
 

www.navarra.es   17 | 29 

emango dute. Horretarako, Turismoko Zuzendaritza Nagusiarekin eta beste 

erakunde publikoekin eta pribatuekin elkarlanean arituko gara. 

 

Hezkuntza-sektorean, Nafarroako Ikastolen Elkartearekin jada proiektu bat abian jarri da 

Nafarroako hainbat herritako ikasleen artean gure ondare historikoaren ezagutza 

sustatzeko. Ekimen hori, laster, iritzi publikoaren aurrean aurkeztuko da.   

 

Artxiboen Zerbitzuak eta Ondare Dokumentala  

Artxiboen Zerbitzuei eta Ondare Dokumentalari dagokionez, aurreko legegintzaldian 

aurkeztu zen gauza berritzaile bakarra kudeaketa dokumentalaren eta artxibo digitalaren 

ereduaren ezarpena izan zen, administrazio elektronikora bideratzen zena.  

 

Emaitzek, neurri handi batean positiboak izatean nahiz eta beren egikaritzan partzialak 

izan, ekarpen txikia egin diote Zerbitzuaren benetako helburua izan behar zuenari, alegia, 

2007ko Artxiboen eta Dokumentuen Foru Legearen garapena sustatzea, bereziki, Lege 

horretan Nafarroako Sistema Artxibistikoaren buruari erreserbatzen zaizkion funtzioak.  

 

Artxiboen Zerbitzua eta Ondare Dokumentala birbideratu egin behar da, Nafarroako Artxibo 

sistemaren abangoardian egotera pasa dadin. Legegintzaldi honetan oinarrizko lehentasun 

aipatu Legearen garapena izango da bere bi atalen bitartez: Nafarroako Errege Artxibo 

Nagusiaren Atala eta Ondare Dokumentalaren Kudeaketa Atala. 

 

Nafarroako Errege Artxibo Nagusiaren Atalaren jarduera-ildoek babesa Kultura-Alorretako 

Akordio Programatikoan du, kultur ondarea kontserbatzeko eta sustatzeko neurriei 

dagokienez eta, Hezkuntzakoa, ikasleek ondare historikora sarrera izateko hitzarmenak 

egiterakoan. Ildo horiek betetzeko, honako neurri hauek proposatzen dira: Nafarroako 

Artxiboen Erregistroa eratzea; artxiboen errolda egitea Hezkuntza, Kultura eta Kirol 

Ministerioarekin elkarlanean; programa artxibistikoak sustatzea beste administrazioekin eta 

erakundeekin; web orrian dokumentuen irudiak erabilgarri jartzea; eta ikasleen artean 
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ondare dokumentala hedatzeko programa egitea Hezkuntza Departamentuarekin 

elkarlanean. 

 

Bestetik, Ondare Dokumentalaren Kudeaketa Atalak kultura-alorrari lotuta egoteaz gain 

tokiko administrazioaren, funtzio publikoaren eta gobernu irekiaren alorrekin zerikusia 

duten jarduera-ildoak jorratuko ditu. Horiek, besteak beste, honako hauek barnebiltzen 

dituzte: tokiko erakundeen artxiboei buruzko jarduera-plana egitea; Nafarroako Sistema 

Artxibistikoko profesionalen prestakuntza bultzatzea; artxibo digitala Nafarroako 

administrazio publikoetara egokitzea; eta administrazioaren artxiboko plan gidatzailea 

prestatzea. 

 

Nafarroako Kirol eta Gazteria Institutua 

Jarraian, Kirol eta Gazteriaren arloetan Nafarroako Kirol eta Gazteria Institutua erakunde 

autonomoaren bitartez, Departamentuari atxikia, egingo dugun lanaz hitz egingo dut. 

 

Legegintzaldi honetan Institutuaren jarduera pertsonen beharretara bideratuko da. 

Beharrak kontuan hartuta garatuko ditugu gure politikak, planak, programak eta jarduerak.  

 

Institutuan aurkitu dugun egoerari dagokionez, kirolean eta gazterian zuen lidergo postua 

eta arlo horietako sektore eta eragile desberdinak biltzeko ahalmena galdu duela iruditzen 

zaigu. 

 

Jarraitu den kudeaketa-ereduak teknikarien parte-hartzea mugatu du, ezagutzari eta 

esperientziari dagokionez potentzial handia duen pertsonala. 

 

Horregatik, Institutuaren organigraman eta estatutuetan egindako erreformatik abiatuz 

(pertsonalak parte hartu du erreforma horretan), berriro ere eragile aktiboa eta hurbilekoa, 

Nafarroan, kirolaren sustapenean eta gazteriari buruzko politiketan lidergoa berreskuratuko 

duena, izatera iristeko helburua dugu.  
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Nire azalpenaren hasieran adierazi dudan gisan, Institutuak, partaidetza aktiboko 

formulekin, langile guztien artean kudeaketarako eta barnera begira lan egiteko modu 

berriak jarri ditu martxan. Halaber, kudeaketa gardena egiteko konpromisoa hartzen dugu 

eta, baita: 

 

• Sektoreko eragileekin eta taldeekin batera elkarlanean eta lanean aritzeko ere.  

• Kirol- eta gazteria-arloetan gizartearen beharrak eta errealitateak lehen eskutik 

ezagutzeko Nafarroan zehar ibiltzea. Berehala ekingo diogu horri.   

 

Ekonomikoki, Institutuaren aurrekontuaren bilakaerak garbi uzten du abandonu- edo 

murrizketa-egoerari menpekotuta egon dela. 2012ko aurrekontua 32.535.056 eurokoa izan 

zen. Hara bada, 2015ean, zenbateko hori 12.094.195 € izatera pasa da. 20.440.861 

euroko aurrekontu-jaitsieratik, gutxi gorabehera, erdia bat dator kirol-azpiegituretan 

inbertsiorik ez egitearekin. Alabaina, pertsonengan eraginik handiena izan duten atalak 

honako hauek izan dira: kirola egitea sustatzea, horrek %50a galdu du, 14 milioi eurotik 7 

milioi eurora igaroz. Eta gazteria-arloko jardueren sustapenari dagokionez, aurrekontu-

murrizketa neurrigabea izan da, 2012an 4 milioi eurokoa izatetik aurten 1,2 milioikoa 

izatera igaroz.  

 

Giza baliabideei dagokienez, kezkatu egiten gaitu langileen bataz besteko adina oso altua 

izateak; datozen urteetan erretiro asko izango ditugu.  

 

Orain, kirol-programekin lotuta kudeatzen diren arlo desberdinak aztertzen hasiko naiz.  

 

Kirola sustatzea  

Nafarroako kirol-jokoei eutsi egin zaie. Alabaina, eskola-kiroleko kanpainetako 

programetan izandako aurrekontu-galera azpimarratu behar dugu; izan ere, azken bi 

edizioetan 10€ soilik eduki dituzte euren partida ekonomikoan eta banku-fundazio batek 

finantzatuak izan dira. 
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Beste hainbeste esan daiteke tokiko erakundeei eta ikastetxeei beren kirol-programak 

antolatzeko eta gauzatzeko laguntzen deialdiez ere, 2013 eta 2014 ekitaldietan dagozkien 

diru-laguntzak kendu egin baitzaizkie. 2015ean, deitu dira, baina zuzkidura txikiagoarekin. 

Horrek zaildu egin du biztanleriako hainbat sektorek kirola egiteko aukera izatea eta 

programa batzuk desagertu eta programa horiek gauzatzeko eratutako hainbat kirol-

mankomunitate desegin egin dira. 

 

Kirol-erakundeak eta federazioak 

Nafarroako Gobernuak sustatzen dituen diru-laguntzen hainbat deialdiekiko kirol-

federazioen egoera islatzen duen argazkia asegabetasunekoa da, epeak ez betetzeagatik 

eta komunikazio erraza eta eraginkorra falta delako. 

 

Institutuko zuzendaria gehitu zenetik, 30 kirol-federaziorekin banan-banan bilerak egin dira, 

haien programak, beharrak eta egoera ekonomikoa ezagutzeko.  

 

2013ko laguntzen deialditik eratorritako zenbatekoak itzultzeko eskaera-espedienteari 

dagokionez, egun, zerbitzu juridikoak gorako helegiteak aztertzen ari dira.  

 

Egingo diren ekintzak  

Kirol-sustapenak Nafarroako gizarteko sektore desberdinetan duen zeregin garrantzitsuak 

hura planifikatzea eskatzen du; horretarako: 

 

• Sendotutako egiturak bultzatzen jarraitu behar da, esate baterako, kirol federatua 

(klubak eta federazioak); horretarako, programa arruntetara bideratutako laguntzen 

deialdi berriak finkatuko ditugu, garaiz egingo den finantzaketa, arina eta kudeaketa 

erraztuko duena, ahalbidetuko dutenak.  

• Teknifikazioen eta selekzioen kapituluan jarduera-ildoak zehaztu behar dira, baita, 

laguntzen deialdia eraendu beharko duten irizpideak ere; egun alderdi hori arautu 

gabe dago eta nahasketa handiko egoera eragin du. 
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• Eskola-kirola bultzatu behar da ikastetxea gauzatu beharreko kirol-proiektuaren 

ardaztzat hartuz. 

• Kirol-arloan tokiko erakundeekin zubiak berrezarri behar dira, udaleko kirol-politikak 

garatzen eta laguntzen, deialdiak hobetzen laguntzeko lan-taldeak sortuz. 

• Errendimendu handiko kirolariei lagundu behar zaie batetik mediku-jarraipena eta 

jarraipen zientifikoa eginez Nafarroako Kirolaren Azterlan, Ikerketa eta 

Medikuntzako Zentroaren (CEIMD) bitartez eta, bestetik, Miguel Induráin 

Fundaziotik laguntza ekonomikoekin; alabaina, erakunde horren diru-sarrerak 

jaisteak, ikuspegi pribatutik nahiz publikotik, funtzionamendu berri bat behartzen 

duela azpimarratzea beharrezkoa da. 

• Osasun Departamentuarekin gaixotasun jakin batzuk gainditze-fasean dauden eta 

horretarako ariketa fisikoa egitea ezinbestekoa duten taldeei zuzendutako jarduerak 

koordinatu behar dira. 

• CEIMD maila ertaineko araututako ikasketen titulazioetarako prestakuntza-zentro 

ofizial izaeraz hornitzeko beharrezko kudeaketei ekin behar zaie, Hezkuntza 

Departamentuarekin batzorde misto bat eratuz. 

• Osasun Departamentuko ordezkariekin batzorde bat osatu behar da jarduera fisiko 

osasungarrirako ingurunea bultzatzeko. 

• Zeharka eta modu sistematikoan, Institutuan eta programa guztietan euskara, 

berdintasuna eta kirolaren balioak landu behar dira. 

• Gizarte-intereseko kirol-jardueren babesletza sustatuko da kirola egitea sustatzen 

laguntzeko. 

• Nafarroan adin txikikoentzako kirol-jarduera publikoak arautuko dituen Foru 

Dekretuan alderdi desberdinak ezarri behar dira. Ildo horretatik, garrantzitsutzat 

jotzen ditugun hiru alderdi landuko ditugu: 

   

- Adin txikikoek egiten duten kirolean entrenatzaile- edo monitore-funtzioak 

betetzen dituen langileak eduki beharreko gutxieneko prestakuntza arautzea. 
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- Adin txikikoak diziplina anitzeko kirola egin dezan sustatzea, esperientzia motriz 

hezitzailea eta aberasgarria bermatuz.  

- Kirol-jarduerak ikustera joaten diren gurasoek eta, oro har, jendeak, batzuetan 

izaten dituen portaera desegokietan eta proportziorik gabekoetan eragiteko 

ekintzak eta kanpainak martxan jartzea, portaera horien prebentzioa landuz. 

 

Azpiegiturak 

 

Instalazio propioak 

Azken urteetan ez da inolako aurrekonturik bideratu Institutuak zuzenean kudeatutako 

kirol-instalazio zaharrak berritzera eta eguneratzera. Beraz, honako hau da aurkitu dugun 

egoera: 

 

• Larrabide estadioko futbol-zelaia oso egoera txarrean dago.  

• “Fuerte Príncipe” egoitzako teilatua habetuta dago eta premiazkoa da hura 

konpontzea. 

• Guelbenzu Josteta Zentroan inbertsioak minimora murriztu dira eta horrek zerbitzua 

hondatzea eragin du. 

 

Udal-instalazioei eta instalazio pribatuei diru-lag untzak  

Legegintzaldian zehar ez da instalazio berrietarako ez lehendik daudenak berritzeko 

deialdirik egon. Partida izendunak baino ez Gobernu-akordioen bitartez, horrek adierazten 

duenarekin. Egun, udal-instalazio askok duten egoera kezkagarria da (24 eskaera 

Institutuan). 

 

“Reyno de Navarra Arena” erabilera anitzeko pabiloi a  

Denok ere jakin badakigu azken urteetan azpiegitura honek xurgatu dituela neurri handi 

batean inbertsioak. Egungo datan, amaitu gabeko obra bat dugu, mantentze-lanak 

eskatzen dituena eta bertan ezin da inolako jarduerarik gauzatu, irekiera-lizentziarik ez 

duelako . 



 
 

2015-2019 legegintzaldirako Departamentuaren helburuak eta lan-ildoak  

 
 
 

www.navarra.es   23 | 29 

 

Egungo datara bitartean, 58.806.823 € gastatu dira pabiloi hori eraikitzen. Mantentze-

gastuetara, 2013 eta 2014 artean, guztira, 400.099 € bideratu dira. 2015erako mantentze-

gastuen aurreikuspena 300.000 eurokoa da. 

  

2016. urterako, mantentze-gastuen aurreikuspena (egun dagoen egoera berdinean) 

450.000 eurokoa da; hemen eragiketa guztiak bere osotasunean sartzen dira, alegia, 

mantentze-programak ezartzen dituenak eta egun harmailak jarri dituen enpresak egiten 

dituenak eta Institutuak bere gain hartu beharko dituenak, esleipen-eskaintzan sartutako 

konpromisoa amaitzear baitago.  

 

Instalazioa erabili ahal izateko kostuen estimaziotik ondorioztatzen denez, 4.336.961 

euroko zuzkidura beharko genuke instalazioa jendeari irekitzeko baldintza egokitan egon 

dadin. Eta, hori, hasiera batean aurreikusi ziren beste erabilera batzuk alde batera utzita, 

horien artean, kirol-federazioentzako eraikina, pasabidea edo museoa. 

 

Aterpetxeak 

Aterpetxeak kontserbazio-egoera onean daude, baina altzariei dagokienez badituzte 

hainbat gabezia ere, urte hauetan ez baita berrikuntzarik egin.  

 

Instalazioen errolda 

2011az geroztik ez da eguneratu aurrekontu-faltagatik. 

 

Mendi-ibiliak 

Nafarroan zeharreko mendi-ibilbide luzeen (GR) seinaleztapen- eta mantentze-

programarako zuzkidura, Nafarroako Mendi Federazioak garatzen duena, azken urteetan 

murriztuz joan da 2013an eta 2014an aurrekontu-zuzkidurarik ez egoteraino. Aurten, 

35.000 euroko aurrekontu-lerroa du. 
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Gauzatuko diren ekintzak  

• Inbertsio-planak instalazio propioetan (Larrabide futbol-zelaia eta Fuerte Príncipe” 

egoitzako teilatua). 

• “Reyno de Navarra Arena” erabilera anitzeko pabiloia: laster, lan-talde bat jarriko 

dugu martxan instalazioa funtzionamenduan jartzeko dauden aukera guztiak aztertu 

eta ikertu ditzan NICDO Sozietate Publikoarekin lankidetzan. Prozesu horretan, 

kirol- eta kultura-alorretako agente profesionalekin elkarrizketa gehituko dugu eta 

eraikina amaitzeko beharrezko urratsak emango ditugu; izan ere, horren inguruan 

auzitegietan hainbat auzi daude. 

• Instalazio publikoen erabilera errazteko eta kirol-eragile desberdinentzako erabilgarri 

uzteko lanean dihardugu. 

• Kudeaketa-eredu desberdinak prestatuko ditugu eta haiei buruzko aholkularitza 

eskainiko diegu administrazio publikoei eta kirol-erakundeei. 

• C. A. Osasunari dagokionez, Tajonarreko instalazioak beste kirol-erakundeek ere 

erabil ditzaten akordioak, araudia eta tasak garatuko ditugu.  

• Kirol-boluntarioen plana egingo dugu inplikatutako eragile guztien partaidetzarekin. 

• Kirol-erakundeen artean ezinegona eragiten duten gaiak aztertzeko eta haien 

diagnostikoa egiteko lan-talde bat eratuko dugu, hartu beharreko neurriak 

proposatzea eta haien inguruko aholkularitza ahalbidetuko duena, indarrean dagoen 

legezko araudiaren arabera (atxikipenak, BEZa, lan-harremana eta abar). 

 

Gazteria 

Amaitzeko, Gazteria-alorraren egoera aztertzera pasako naiz.  

 

Legegintzaldi honetan Gazteria alorrean gauzatuko ditugun neurri, plan eta akzio guztietan 

honako premisa hau hartuko dugu kontuan: 

 

Gaztaroa bizitza beteko etapa da, esperimentatzeko, sormena, erantzukizuna eta 

partaidetza garatzeko unea.  
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Premisa horrekin bat, honako helburu hauek jorratuko ditugu:  

 

• Gazteria garapen hori integrala izan dadin baliabidez eta tresnez hornituko dugu, 

pertsonaren alderdi guztiak garatuz eta alderdi osasungarri batetik banakako eta 

taldekako nortasunarenganako errespetutik gizartean integratzea ahalbidetuko duen 

izaera kritikoa sustatuz. Gazteen parte-hartzea eta asoziazionismoa sustatuko 

ditugu. 

• Gazteria guztiari aukera berdinak eskaintzea, haien jatorria, generoa, etnia, 

ideologia edo hizkuntza edozein direla ere, eskubideak eta betebeharrak egikarituz 

eta desberdintasunak errespetatuz.   

• Gazteriaren bizitza-ibilbidea hobetzea etxebizitza, hezkuntza eta enplegua 

oinarrizko behartzat hartuz. Eta aisialdi osasungarria, mugikortasuna, informazioa 

eta prestakuntza erraztuko dituen bizitza-kalitatea sustatzea.  

• Gazteriak bere jarduerak gauzatzeko, konpartitzeko, adierazteko, informatzeko eta 

prestatzeko espazio publikoak erabilgarri eduki ditzan soluzioak bilatzea. 

Gazteengan konfiantza berreskuratu nahi da eta hauek baliabidez hornitu nahi dira 

espazio horiek auto-kudeatu ditzaten.  

 

Epe laburrean, ekintzak honako hauetara bideratuko ditugu: 

 

• Gazteen errealitatera eta haien identitate ugarietara hurbiltzea, gazteen artean 

begirada berezituak bilatzen saiatuz.  

• Gazteekin lan egiten duten eragileak egiten ari diren lana eta euren arteko 

koordinazioa aitortzea, haien errealitatera egokitutako estrategiak markatu ahal 

izateko. 

• Egun, gazteak gauzatzen ari diren ekintzak eta ekimenak, beste gazteentzako 

erreferentzia eta eredu izan daitezkeenak, ikusgarri bihurtzea.  
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Gazte Zuzendariordetzaren egoeraren diagnostikoa  

Pasa den legegintzaldia, aurrekontu-ikuspegitik, oso gogorra izan da Gazte 

Zuzendariordetzarentzako eta bere programentzako. Aurrekontu-galera horrek ondorio 

ugari ekarri zituen. Gazteentzako Programen Atalaren eta Erakundeekin Harremanen 

Atalaren kasuan zehazki honako hauek izan dira: 

 

• Gazteen arretarako ordutegia murriztea. Arreta hori “Dime” izeneko programaren 

bitartez gauzatzen zen; Gazte-Txartela ere horrek kudeatzen zuen.  

• Programa esanguratsuak galdu dira, horien artean, auzolandegiak eta udako 

jarduerak. 

• Tokiko erakundeentzako diru-laguntza deialdi guztiak desagertu dira: Gazte 

Informazio Guneetakoak, Gazteriako Udal Teknikarienak, gazte-lekuetako 

ekipamenduetakoak, gazteentzako udal-programetakoak eta Tokiko Gazte-planak 

egitea diruz laguntzen zutenak. 

• Gazte-elkarteentzako eta Gazteria-Kontseiluarentzako diru-laguntzak minimora 

murriztu dira. Gazte-elkarteentzako ekipamendurako diru-laguntza eta gazte artisten 

profesionalizaziorako laguntzak kendu egin dira.  

• Aurrekontu-zuzkidura eskasarekin egin da gazte artistentzako “Encuentros” 

programa. Baita kostu txikia duen beste batzuk ere, esaterako, gazte-txartelak 

egitea: ISIC (ikasle-txartela) ITIC (irakasle-txartela) eta GO (ikasten ari ez diren 25 

urtetik gorako gazte helduentzako). 

• Gazte-txartelak, nagusiki bere aurrekontutik finantzatuta, ekintza asko gauzatu ditu. 

• Oso ondo funtzionatu dute ere Gazteak Ekinean Europako programek, orain, 

Erasmus+, beren finantzaketa propioa baitute.  

 

Legegintzaldi honetan, gazteria-arloan lan egiten duten eragileekin elkarlanean, pixkanaka, 

desagertuz joan diren programak berreskuratuko ditugu. Halaber, gazte-ekimenak sendotu 

eta bultzatu ditzaketen programa europarrak bilatuko ditugu. 
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Plangintzaren eta Gazteriaren Behatokiaren Atalak, besteak beste, honako hauek 

kudeatzen ditu: Gazteekin egiten diren Jardueretarako Nafarroako Eskola (GJNE), gazteei 

edota hauekin lotutako eragileei zuzendutako prestakuntza-eskaintza, datu-baseen 

kudeaketaren kontrola, ikastaroetako izen-emate guztiak eta gazteriarekin lotutako 

hezkuntza ez formalari dagozkion tituluen izapidetzea.   

 

Irailaren 1az geroztik, INJUVE, Espainiako Gazteriaren Institutuaren bitartez, Gazte 

Bermea sistemaren kudeaketa-prozesuaren zentro kolaboratzailea gara.  

 

Halaber, Atal horretatik, gazte-informaziorako zerbitzuen koordinazioari, informazio-

bulegoen eta -guneen sareari buruzko guztia kudeatzen da eta, astero, informazio-buletina 

argitaratzen da.  

 

Unitate honen eskuduntza da Denbora Libreko Eskolak artatzea, egun, Institutuak 

abandonu-egoeran duena, egun ez baitu inolako laguntzarik jasotzen. Eskola horietan 

prestatzen diren gazteen prestakuntzarako laguntza berreskuratzea garrantzitsua litzateke. 

Ikastaro horiek (denbora libreko monitoreenak) gazteen partaidetza eta asoziazionismoa 

sustatzen dute eta horren lanak gizartean zuzenean eragiten du: ekimen berriak sortzen 

ditu, auzoak dinamizatzen ditu, denbora librean kokaturiko gazteen proiektuak bultzatzen 

ditu, gazte-elkarteetako kideak eta boluntarioak prestatzen ditu eta aisialdi osasungarria 

ahalbidetzen du, balio unibertsalen transmisioan oinarritua.  

 

Gauzatuko diren beste ekintza batzuk honako hauek izango dira:  

 

• Jendaurreko arreta berrantolatzea, gazteriako langile funtzionarioekin.  

• Nafarroako gazteen informazio-sarearekin harremanak berrantolatzea eta zehaztea 

(Komunitatean barrena, gazte-informazioko 34 bulego eta gune daude, gehienak 

tokiko erakundeen menpe daudenak). Teknikariekin batera lan egiteko guneak 

sortuko ditugu, horiek baitira bokazioz eta benetako konpromisoz gazteekin eta 

haien errealitateekin zuzenean lan egiten dutenak.  
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• Foru-Estrategia eta Gazteriaren I. Foru Plana garatzen duten ekintzekin jarraitzea 

Nafarroako Gobernuko departamentuen koordinazioaren bitartez. Gazteriaren I. 

Foru Plana aurten amaitzen da eta hura berrikusteko eta ebaluatzeko, hurrengo, 

jarraipen- eta ebaluazio-batzordeak deituko dira; horrela, 2016ko martxoan, 

amaierako balantzea Nafarroako Parlamentuaren aurrean aurkeztu ahal izango 

dugu. Jarraian, Gazteriaren Bigarren Foru-Plana martxan jartzeko egingo da lan. 

Plan horretan, prozesuak hobetu nahi ditugu (gazteak eta haiekin lan egiten duten 

eragileak inplikatzeko), horien artean, komunikazioa, hedapena. 

• Gazteriaren Behatokia egiten ari den gazteen diagnostikoan egingo da lan, 

horretarako lehendik dauden txostenetan, azterketetan eta inkestetan oinarrituz. 

Une honetan, bi txosten daude, bat kontsumoari eta integrazioari buruzkoa eta, 

bestea, ekintzailetzari buruzko. Biak ere, epe laburrean emango dira argitara.  

 

Datozen hilabeteetan, Gazteriaren Legea garatzeko departamentu arteko batzordeei 

berriro ekingo zaie, horien artean, sexu-hezkuntza, emantzipazio, mugikortasun, osasun 

edo genero-indarkeriarenari. Departamentuen artean ekintza zehatzak proposatuko dira 

eraginkorragoak eta praktikoagoak izateko, indarrak, giza baliabideak eta finantza-

baliabideak batuz.  

 

Horren paralelo, gazteen eta gazte-organizazioen partaidetzarako elkarrizketa egituratua 

arautzen duen Foru Dekretuan ari dira lanean, zeina, asko aurreratuta dagoen. 

 

Modu berean, Nafarroako Gazteriaren Kontseiluarekin harreman onak finkatu nahi ditugu 

eta elkarri lagundu. 

 

Bestetik, Gazteriaren Zuzendariordetza Nagusia, gainerako autonomia erkidegoekin eta 

INJUVE Institutuarekin batera, Aisialdi eta Denbora Libreko eta Gazte-Informazioko 

lanbide-prestakuntzari buruzko araudiaren eguneraketan parte hartzen ari da. Aurreratuena 

gazte informatzaileetan dago: lanbide-prestakuntza eskuratutako esperientzia eta 
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prestakuntza aitortuz lortzeko lanean ari dira. Nafarroako Zerbitzuarekin harremanetan 

daude prozesu hau formalizatzeko.   

 

Eta, nire azalpenarekin amaitzeko, agerraldiaren hasieran aipatu dudan gisan, gure 

jarduera guztien oinarria, bai Kultura alorrean bai Kirol- eta Gazteria-alorrean, pertsonak 

izango direla azpimarratu nahiko nuke. Horregatik eta, aurrekontua alde batera utzita, 

zeina, noski, duin bihurtzen saiatuko garen, gure helburua lan-metodoak hobetzea izango 

da. Parte-hartzaileagoak eta kudeatzeko ardura hartu dugun arloetako sektoreen 

beharretara gehiago hurbilduko direnak egitea da gure helburua. 

 

Edozein zalantza argitu eta iruzkinak edo iradokizunak egin nahi izanez gero, zuen 

esanetara naukazue. 

 

Eskerrik asko eskainitako arretagatik. 

 

 

 

 


