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1.-SARRERA 
 

Nafarroako Gobernuko Kultura Zuzendaritza Nagusia-Vianako Printzeak Hiritar Parte-hartze 
prozesua garatzen ari da Zuzendaritzaren Egitasmoa burutzeko. Prozesu hau Maiatza eta Ekaina 
bitartean antolatu ziren gaikako bilera sektorialekin martxan jarri izan zen, hauek Nafarroako 
panorama kulturaren sektore ezberdinen informazioa eskaintzea eta iritzi ezberdinak jasotzea 
helburutzat zutelarik. 

 
Behin bilera sektorialekin amaituta, lurraldekako parte-hartze bilerak antolatu egin ziren, 

Nafarroako zonalde ezberdinetan burutu izan zirelarik eta helburutzat Kultura Zuzendaritza Nagusiaren 
Egitasmoa Nafarroako lurraldean zehar ezagutaraztea eta iritzi plural eta ezberdinagoak jasotzea 
zituztelarik. 

 
Dokumentu-akta honek Iruñeko INAP eraikinean 2016ko irailaren 26an garatu zen bileraren 

inguruko informazioa biltzen du. 
 
Bilera honetan parte hartzeko deialdia irekia izan zen, deialdia batez ere zonaldeko kultura 

agente ezberdinei zuzendu izan zelarik (koordinatzaileak, ordezkari politikoak, elkarteen ordezkariak, 
enpresak, etab.). 
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2.-HELBURUAK ETA METODOLOGIA OROKORRA  
 

Iruñeko lurraldeko bilera 2016ko irailaren 26an garatu zen INAP eraikinean 17:00 eta 19:00 
orduen bitartean. 
 

Bilerara erakunde instituzional, elkarte eta enpresariak ziren 25 pertsona bertaratu ziren, 
guztiek kultura arloarekin zerikusia zutena. 

 
Tailerraren helburuak ondorengoak ziren: 
 

1. Parte-hartze Prozesua aurkeztea lurraldekako fasean. 
2. Kultura Zuzendaritza Nagusiaren Egitasmoa aurkeztea. 
3. Iritziak, ekarpenak, eta. jasotzea, bai zonaldeko kultura beharrei dagokienez, bai 

Kultura Zuzendaritza Nagusiaren Egitasmoarenganako proposamenei dagokienez. 
 

Lurraldeko bilerak ondorengo ordena jarraitu izan zuen: 
 

1. Kultura Zuzendaritza Nagusia-Vianako Printzearen Teknikariaren agurra eta 
ongietorria.  

2. Parte-hartze prozesuaren azalpena oro har eta zehazki parte-hartze 
bilerarena (arauak, bileraren antolaketa, etab.) 

3. Nafarroako Gobernuko Kultura Zuzendaritza Nagusiaren eskutik Zuzendaritzaren 
Egitasmoaren aurkezpena. 

4. Talde dinamikaren parte-hartze lana. 
5. Talde lanaren bateratzea. 
6. Amaiera eta agurra. 
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3.-PARTE-HARTZAILEAK 
 

PARTE-HARTZAILEAK 

Izen deiturak Erakundea 

JOANA EGUILLOR FRANCOY AYUNTAMIENTO DE BURLADA – BURLATAKO UDALA 
JESUS OGAYAR LAGUNAS AYUNTAMIENTO 
MARIA DEL MAR SUAREZ SANABRIA GOBIERNO DE NAVARRA 
MARIA OSET GARCIA AMBITO CULTURAL – EL CORTE INGLES 
MARTA DIEZ NAPAL AYUNTAMIENTO DE ANSOAIN 
JUAN CARLOS MARTINEZ ARREGUI AYUNTAMIENTO DE ANSOAIN 
JAIME VALDEOLMILLOS MARCOS FEDERACION DE CASAS REGIONALES 
MARTA GURUCIAGA REPARAZ AYUNTAMIENTO DE BERRIOPLANO 
SANDRA ITURRIAGA SOTO AYUNTAMIENTO DE CARCAR 
JOAQUIN CALDERON ARQUETIPO COMUNICACIÓN SL 
CLARA GOÑI UGARTE AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE ANUE 
PILAR JIMENEZ VINACUA SOCIEDAD CULTURAL ITURBERRI 
FERMIN IRIGOIEN DIEZ AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR 
MARISOL MARTINEZ CASPE AYUNTAMIENTO DE AOIZ 
MARIA JESUS ECHEVERRIA AYERRA AYUNTAMIENTO DE MURUZABAL 
MIGUEL LUCAS IBAÑEZ ASOCIACION LA MADEJA 
JOSUNE IGLESIAS GOÑI TEATRO LICEO MONJARDIN 
JOSEBA ORDUÑA NAVARRO AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES 
JOSU CASTILLO TISCAR ASOCIACION TEATRAL “LA PUERTA ROJA” 
KARLOS VILLANUEVA AYUNTAMIENTO DE AOIZ 
NIEVES OTEIZA GOÑI ZARRAPASTRA TEATRO 
FRANCISCO JOSE MUÑOZ GOMEZ SPECULUM VITAE 
ARIANE IRURE ALVAREZ FEDERACION NAVARRA DE TEATRO AMATEUR 
MIGUEL DOMENECH CLOS FEDERACION NAVARRA DE TEATRO AMATEUR 
JOSE MARIA ASIN ESCUDERO AYUNTAMIENTO DE ZIZUR MAYOR 

 

 

ANTOLAKUNTZA 

Izen deiturak Erakundea 

ABEL DEL REY PALACIOS EIN Arquitectura e Ingeniería Urbana SLU 
J. ABEL CASADO MARTÍNEZ EIN Arquitectura e Ingeniería Urbana SLU 
JAGOBA ESAIN AZKONA EIN Arquitectura e Ingeniería Urbana SLU 

NURIA ÁLVAREZ AJURIA 
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA DE 
GOBIERNO DE NAVARRA 
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4.-BILERAREN GARAPENA 

 
Nafarroako Gobernuko Kultura Zuzendaritza Nagusia-Vianako Printzeko teknikaria den Nuria 

Alvarezek bertaratutakoak agurtzen ditu eta Abel del Rey aurkezten du, Parte-Hartze Prozesuaren 
koordinatzailea eta EIN Arkitektura eta Ingenialaritza SLUren, prozesuaren laguntza teknikoa, 
ordezkaria dena. 

 
Honen ostean Abel del Reyk, EIN Arkitektura eta Ingenialaritza SLUren ordezkaria denak 

bertaratutakoak agurtzen ditu eta prozesuaren aurkezpen orokorra egiten du eta baita parte-hartze 
dinamikarena ere. 
 

Gero Nuria Alvarezek Kultura Zuzendaritza Nagusiaren Egitasmoaren (2016-2019) laburketa 
azalpena egiten du. Zehazki, goiburuaren azalpena eskaintzen du (“Nafarroa, sormen eta 
sorkuntzarako lurraldea”), Hiritargoaren komunean duen oinarrizko eskubideen artean kokatuz eta 
Egitasmoa hasiera puntu gisa hartzen duelarik, kultura ondasun erkidetzat hartuta. Honen harira, 
egitasmoa burutzeko ezarritako ikuspuntu berria egun dauden kudeaketa ereduak kontuan hartuta 
azaltzen dira, azkenik Kultura Zuzendaritza Nagusiko zerbitzuak aurkezteko – Historia Ondarea eta 
Baliabideak, Artxiboak, Liburutegiak, Museoak, Kultura Ekintza eta hauen gaineko ikuspuntua baita 
helburuak ere. 
 

Ondoren bertaratutakoei parte-hartze dinamika azaltzen zaie. 
 

Lurraldekako bileran egindako aipamen nagusienak ondorengo orrialdeetan azaltzen dira. 
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1.  ZURE ABURUZ ZEINTZUK DIRA ZURE HERRI/ESKUALDEKO KULTURA BEHAR 
NAGUSIAK? 

BALIABIDE ETA AZPIEGITURAK 

� Iruñerriako kultura azpiegituren eraikuntza dela eta planifikazio eta arrazionalizazioen gabezia 
nabaria da. Hau dela eta, azpiegitura sistema nahiko onargarria izatea ahalbidetu du, baina 
euren kokapena oso sakabanatua dago, eraginkorki erabiltzeko giza baliabideak falta dira, 
kontsumo energetiko garrantzitsua dute eta kudeaketa zaila delarik. 

� Kulturako gastua dela eta irizpide politikoen eskasia aipatzen da, askotan teknikarien irizpideen 
kontra jotzen duelarik. Honekin lotuta tokiko kultura egitasmoen existentzi falta azpimarratzen 
da, aipatutako irizpideak bat egin dezaten eta gainera zeharkako gaiak tratatzen dituztenak; hala 
nola, emakumea, iraunkortasuna, etab. 

� Herri txikietako kulturarekin zerikusia duten “teknikarien lan aniztasuna” dela eta, euren 
betebeharrak beste zerbitzuen kudeaketekin moldatu behar dituztelarik, kirola edota beste 
arloak, euren gaitasuna murrizten dutelarik. 

� Gazteen arloari dagokionez kultura produkzio eta sormenak duen laguntza instituzionalak duen 
eskasiaren inguruan adostasuna dago. 

� Oro har, kultura espazio publiko eta jada dauden azpiegiturak hobetu erabili behar direla uste da, 
talde ezberdinek sorkuntza lantzeko espazioen eskasia azpimarratzen den aldi berean. Herri 
ezberdinen arteko elkarlan beharra azpimarratzen da eta hauen arteko koordinazio hobeago 
baten beharra. 

� Herri txikietan bereziki espazio eszenikoen beharra edota existitzen direnen egokitzearen beharra 
azpimarratzen da (adib.: Baztan), baita entseguak burutzeko espazioenak ere. 

� Liburutegiei dagokienez, arazo ezberdinak aipatzen dira, are eta larriagoak direnak herriak gero 
eta txikiagoak direnean, hala nola Nafarroako liburutegien sarean txertatuta ez egotea (adib.: 
Carcar), medioen eskasia, berriztatze falta eta baita eduki bibliografiko eta beste zerbitzuen 
eguneratzea ere. Konponbide gisa herrientzat euren liburutegietan liburu elektronikoen 
eskuragarritasuna erraztea planteatzen da 

� Herri mailako taldeei zuzendutako diru laguntzen beharra aipatzen da, Nafarroako Gobernuko 
laguntza deialdi ezberdinetarako eskuragarritasuna erraztu behar delarik. Honetaz aparte, ikus 
entzunezko sormen eta produkziorako diru laguntzak beharrezkotzat hartzen dira. 

� Kultura espazioak elkarte eta hiritargoaren beharretara ezartzeko beharra azpimarratzen da 
kultura ekintza garatu ahal izateko. 

� Eszenografia materialak gordetzeko biltegien beharra azpimarratzen da, kultura talde askok 
duten beharra delarik. Arazo hau bereziki larria da Iruñean.  

� Honekin lotuta, zahartuta dauden espazio asko daudela aipatzen da eguneko beharrei begira. 
Hauetariko asko duela 25 baino gehiago eraikiak izan ziren eta etengabeko erabilera izan dute. 
Honek azpiegitura eta zerbitzu askok eraberritzea behar izatea suertatu du, eguneko kultura 
zerbitzuei begira eta asko garatu diren kultura espazioei begira ere. 

KULTURA KOORDINAZIOA 

� Eskualdeko Kulturetxe ezberdinen arteko koordinazio larriaren beharra susmatzen da. 
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1.  ZURE ABURUZ ZEINTZUK DIRA ZURE HERRI/ESKUALDEKO KULTURA BEHAR 
NAGUSIAK? 

� Programatzaile ezberdinen arteko koordinazioa beharrezkoa da momentu zehatzetan Eskualdeko 
herrietan oro har eman daitezkeen kultur eskaintza hutsuneak saihesteko. 

PUBLIKOA 

� Herri txikietan oro har antolatzen diren kultura ekitaldiekiko publikoak duen erantzun eskasa 
antzematen da, hauen parte hartze bultzatu eta dinamizatzearen beharra agertarazten duen 
egoera sortuz. 

� Sektore guztiek kulturarenganako eskuragarritasuna bermatua izan dezaten ildo berriak 
beharrezkoak dira, edonolako diskriminazioa saihestuz, kultura eskaintza adin guztietako 
hiritarrengana gerturatzea suposatzen duena baita herri guztietara ere, Iruñeko hiriburutik 
haratago joz. 

PROGRAMAZIOA ETA EKINTZAK 

� Oro har, programazio falta antzematen da, bai antzerki amateurrarekiko, bai antzerki 
profesionalarekiko. 

� Programazioa herri txikietara zabaltzea beharrezkotzat ulertzen da, hauek euren biztanleei 
zuzendutako eskaintza garatzeko duten gaitasun eza dela eta. 

� Administrazioek ez dituzte beti herri kolektiboek burutzen dituzten kultura jardueren berri, kasu 
batzuetan ezinezkoa eginez programazio ezberdinetan kontuan hartuak izatea. 

� Kasu batzuetan eskaintza gehiegizkoa dela susmatzen da herri ezberdinen arteko ekintzen 
plangintza egiterakoan koordinazio faltatzeagatik. 

� Gazteei zuzendutako zirkuituen eskasia nabaria da (Gaztediaren etxeetan antolatzen diren 
jardueretatik kanpo), bai gazteen kultura elkarte mailan, baita hezkuntza arloan ere bai. 

� Helduentzako euskaraz eginiko programazio eskasia nabaria da. 

� Eskualdean zehar Dantza eta musika mota jakin batzuk direla eta dagoen eskasia azpimarratzen 
da. 

� Gazte eta haurrei zuzendutako kultura programazioa eskasa dela uste da. 

� Nahiz eta Nafarroak antzerkien Egitasmo bat existitu, honek ez dauka baliorik herri mailan 
programaziorik burutzeko. 

� Udaletxeek planteatzen dituzten programazioak ez ziren tokiko taldeek eta amateur taldeen 
eskaintzara mugatu behar, oro har, publikoak gustuko dituenak, baizik eta hauek uzten dituzten 
hutsuneak bete beharko zituztela, arrisku handiagoa hartuz baina kultura eskaintza zabalagoa 
eskainiz. 

� Ipuin, Kontakizun, Poesia, etab.entzako Erkidego Foraleko Sari literarioaren beharra 
azpimarratzen da, Nafarroako kulturari begira, nazioarteko proiekzioduna eta urtero gai 
ezberdinak landuko zituenak. 

� Arazoak sortzen dira kultura kudeaketa eta udaletxeen interbentzio zerbitzuen artean eta 
aurrekontuen partida ekonomikoen diseinuaren artean. Zerbitzu hauen arteko elkar 
komunikatzeko sistema baten beharra dago interesa duten kultura programak garatzea oztopatu 
ez daitezen. 
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1.  ZURE ABURUZ ZEINTZUK DIRA ZURE HERRI/ESKUALDEKO KULTURA BEHAR 
NAGUSIAK? 

� Auzitegi eta epaimahaietan dauden “lagunartekotasunekin” amaitu beharra dago lehiaketa eta 
diru laguntza ezberdinak lortzea asko zailtzen duena. 

� Produktoreen laguntzarik gabeko proiektuek egoera konplexuan daude diru laguntzak 
eskatzerako mementoan, talde txikien aukerak murriztuz. Proiektuen kalitateak balore handiagoa 
izan beharko zuen produktoreen laguntzak baino. 

� Ordezkari politikoek “kultura gertakaria” ezagutu eta ulertzea erabat beharrezkoa da, honen 
papera uler dezaten eta bere kudeaketaren arduradunak diren teknikarienak ere. 

� Oso tamaina txikiko herrietan oso zaila da kultura eskaintza eta jardunaldiak sektoreka 
antolatzea. 

� Nafarroako Gobernuak antzematen dituen kultura beharrak herrika banakatzea oso zaila dela 
aipatzen da. 

HEDAPENA ETA FORMAKUNTZA 

� Laguntza instituzionala kultura hedakuntza eta formakuntzara zabaldu beharra dago, batez ere 
gazteen artea, izan ere Gaztediaren etxeko ikastaroetan ez da kultura bultzatzeko eskaintzarik 
antzematen. 

� Hezkuntza eta Kulturaren arteko elkarlan handiagoaren beharra susmatzen da. Kultura 
baliabideak hezkuntza zentroetara heltzeko inbertsioak beharrezkoak dira, proposamen zehatzak 
direla medio. 

� Kultura hedatzeko ildo berriak ezartzea beharrezkoa da, medio eta tresna berriak erabiliz, 
idatzizko prentsa ez baita nahikoa. 

� Hiritargoaren parte-hartze sistemetan formakuntza beharrezkoa da, horrela biztanleriak parte-
hartze prozesuetan egin ditzaken ekarpenak hobetzeko. 
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2.- KULTURA ZUZENDARITZA NAGUSIAREN EGITASMOAK ZER NOLAKO EKINTZA 
PROPOSAMENAK EDUKI BEHARKO ZITUEN? 

BALIABIDE ETA AZPIEGITURAK 

� Beharrezkoak dituen baliabideez osatutako egitasmo estrategikoaren sortzearen beharra talde 
ezberdinak laguntzeko 

� Sormenerako espazioak eraikitzea eta kultura zirkuituak sortzea.  

� Sormen eta hedapen artistikora zuzenduta dauden aurrekontuen handitzea eta egungo 
Nafarroako Gobernuko diru laguntza sistema zuzentzea, hauek eskaintzerakoan taldeen arteko 
berezitasuna eginez jada laguntza ekonomikoa dutenen eta ez dutenen artean. Hala ere, ez dago 
erabateko adostasuna talde amateurren eta profesionalen arteko berezitasuna egin beharraren 
inguruan. Dena dela, kultura sormen eta produkziorako baliabide egonkorrak egotea defendatzen 
da. 

� Antzerki amateurra interes kulturaleko ondarea izatea proposatzen da, Antzerki sarearen barne 
txertatzen den aldi berean. 

� Mankomunatutako langile teknikoak herrien beharretara jartzea kultura eskaintza zabaldu eta 
hobetzeko helburuarekin. 

� Civivox sarearen ordutegien luzatzea. 

� Kultura arloari zuzendutako laguntza zehatzak ezartzea herri txikientzat. 

� Kultura espazio eta azpiegituren erabilera hobetzea kultura arloan lan egiten duten produkzio eta 
sormen taldeei hauen erabilera eta eskuragarritasuna erraztuz. 

� Herrietako liburutegi publikoak medio egokiaz osatzea, beharrezkoak diren aurrekontu baliabideak 
ezarriz. 

� Kultura jardueren deszentralizazioa. 

� Oteizako museoa bultzatzea eta Egües-Eguesibarreko Haranean Kulturetxe bat eraikitzea 

� Herri bakoitzeko kultura azpiegitura eta espazioen kultura eskaeraren ikerketa burutzea eta 
aurrekontu berriak eratzea espazioak egokitu eta eraberritzeko eta beharrezkoak diren tokietan 
espazio berriak eraikitzeko. 

KULTURA KOORDINAZIOA 

� Laguntza instituzionala duen kultura koordinazio tresna, non kultura teknikari guztiak parte 
hartzea izango zuten. 

� Kultura Zuzendaritza Nagusiko diru laguntzen deialdien koordinazio hobeagoa, euren deialdia 
Udaletxeen aurrekontuekin batera koordinatzeko aldi berean agertu daitezen. 

� Kultura eskaintza publiko eta pribatuaren areko koordinazioa. 

� Eskualdeko Kulturetxe ezberdinen arteko kudeaketa eta koordinazioa bultzatzea. 
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2.- KULTURA ZUZENDARITZA NAGUSIAREN EGITASMOAK ZER NOLAKO EKINTZA 
PROPOSAMENAK EDUKI BEHARKO ZITUEN? 

� Nafarroako Gobernutik kultura lan mankomunatua bultzatzea, horrela gestoreak eta azpiegiturak 
partekatuak izatea ahalbidetuz era eraginkorrean erabiltzen diren aldi berean. 

PUBLIKOA 

� Kultura proposamen ezberdinen inguruan publikoaren eskaera orokorrak antolatzea, kultura 
programazioa erraztuz eta efizienteagoa eginez. 

PROGRAMAZIOA ETA EKINTZAK 

� Eskualdeari begira eginiko kultura eskaintza programatzea. 

� Kultura elkargunea izan behar den plataforma digitala eratzea, bai kultura programatzaileentzat, 
baita elkarte ezberdinentzat ere. 

� Ipuin, Kontakizun, Poesia, etab.entzako Erkidego Foraleko Sari literarioaren beharra, nazioarteko 
proiekzioduna eta urtero gai ezberdinak landuko zituenak. 

� Naturan arte txapelketa sortzea. 

� Proiektu, beka eta diru laguntzak aukeratzeko dokumentu eta balorapenen beharra, Nafarroako 
eremutik kanpoko teknikari eta jakitunek egindakoa 

� Proiektuak aukeratzerakoan kalitate irizpideak kontuan hartzea, irizpide ekonomiko edota 
merkantilak gutxituz edota deuseztatuz. 

� Kultura programazioak burutzerakoan erabili daitekeen herri taldeen eskaintza biltzen duen 
zerrenda eta kontrola izatea. 

� Gazte eta ikasleentzako zirkuitu espezifikoak sortzea. 

HEDAPENA ETA INFORMAZIOA 

� Kultura hedapenerako eskualdeko egitasmoa eratzea. 

� Tokiko biztanleriari zuzendutako tokiko Ondarearen inguruan sentsibilizazioa areagotzeko ekintza 
jarraituak. 

� Biztanleria eta elkarte ezberdinak ekarpenak egin ditzaten parte-hartze kultura bultzatzea. 
Honetarako part-hartze gaineko formakuntza espezifikoa beharrezkoa da. 

� Kultura hedapena eta parte-hartze hobetzeko teknologia berrien erabilpena hobetu eta 
bultzatzea. 
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5.-LABURBILKETA ETA AGURRA 
 

Behin lan dinamika amaituta Parte-hartze teknikariak bileran parte-hartu duten pertsonei 
eskerrak ematen dizkie eta hurrengo parte-hartze tailerretan parte-hartzera gonbidatzen ditu, baita 
Nafarroako Gobernuko Gobernu Irekiko web orrialdea eta participacioncultura@navarra.es mailaren 
bitartez ere. 

 
Parte-hartzaileei ebaluazio galdetegia betetzeko eskatu ostean, dokumentuaren borradorearen 

osaketaz informatzen zaie hau irakurtzeko inork bertan zuzenketarik egin nahi izango balu. 
 
 

 
 
 


