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AURKEZPENA 

Gobernu Irekiaren eta Herritarrentzako Arretaren Zerbitzuak memoria hau osatzen du, 

Gobernuaren konpromisoa betez; izan ere, konpromisoa Nafarroako Parte-hartze Demokratikoari 

buruzko martxoaren 22ko 12/2019 Foru Legeak ezarri zuen, 45. artikuluan herritarren parte-hartze 

arloko unitate espezializatu baten ardura –Nafarroako Foru Komunitateko parte-hartze prozesuen 

urteko oroitidazki bat egitea– aipatu zuenean.  

Memoriak 2021ean egindako jarduketei buruzko informazioa azaltzen du; hain zuzen, Gobernuan, 

sozietate publikoetan, toki erakundeetan eta Nafarroako beste gizarte erakunde batzuetan 

egindako jarduketak jasotzen ditu.  

Nafarroako Gobernuari dagokion informazioa, halaber, bi ataletan egituratu da: Lehenengoak 

departamentuek parte hartzeko egiten dituzten jarduerak jasotzen ditu; bigarren atalean, aldiz, 

Herritarren Partaidetzarako eta Boluntariotzarako Atalaren jarduerak azaldu dira. 

Gobernuko departamentuen informazioa hiru azpiataletan antolatu da: 

 Lehenengoak herritarren parte-hartzearekin zerikusia duten eta departamentu 

desberdinetan dauden kide anitzeko organoen jarduera aipatzen du. Informazio 

hori departamentu horietako idazkaritzen arduradunek eman dute. Komeni da 

aipatzea ez dela jaso lurraldean dauden kide anitzeko organoei buruzko 

informazioa, hala nola honako hauei buruzkoa: oinarrizko osasun atalak, eskola 

kontseiluak, hezkuntzako udal kontseiluak, Gizarte Zerbitzuen, Herritarren 

Segurtasunaren eta abarreko arloko egoitzetako parte-hartze kontseiluak.  

 Bigarren atalak Nafarroako Gobernuak 2021ean sustatu zituen plan, araudi eta 

bestelako ekimenei lotutako herritarren parte-hartzearen emaitza nagusiak 

jasotzen ditu. Informazioa Gobernu Irekiaren eta Herritarrentzako Arretaren 

Zerbitzuak prestatu du, departamentuek emandako datuak erabilita.  

Toki erakundeek eta bestelako gizarte erakundeek sustatutako parte-hartzeari buruzko 

informazioa online formulario baten bidez jaso da, eta ekimen horiek burutu dituzten erakunde 

publiko zein pribatuek zuzenean eman dute, Herritarren Partaidetzarako eta Boluntariotzarako 

Atalak dagokion berrikuspena egin ondoren.  

2021ean gure komunitatean, sozietate publikoetan, Nafarroako toki erakundeetan eta gizarte 

erakunde batzuetan burututako parte hartzeko ekimenei buruzko blokean dagoen informazioa 

osatu gabe egoten ahal da, datuak ematea borondatezkoa izan delako erakunde sustatzaileentzat 

(horiei beren jarduerak memoria honetan sartzeko aukera zutela jakinarazi zaie).  

Bukatzeko, lerro hauen bidez, eskerrak eman nahi dizkiegu Gobernuko departamentuei, sozietate 

publikoei, toki erakundeei eta gizarte erakundeei   memoria hau osatzeko informazioa eman izana 

eta, bereziki, parte-hartzea esku hartzeko tresna gisa sustatu eta erabiltzen hasi izana, gizarte 

demokratikoagoa eraikitzen laguntzeagatik eta erabaki legitimatuagoak hartzeagatik, horrela, 

areagotuko baita hurrengo jarduera politikoen eraginkortasuna. 



HERRITARREN PARTE-HARTZEARI BURUZKO INFOGRAFIA  
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1. NAFARROAKO GOBERNUAK GAUZATUTAKO 
JARDUKETAK 

1.1. Gobernuko departamentuetan egindako 
parte-hartze jarduerak 

1.1.1. Departamentuetako kide anitzeko organoak 

Jarraian, 2021. urtean kide anitzeko organoek egindako jardueraren laburpena aurkezten da. 

Partaidetza organoak Administrazioaren eta herritarren arteko topaketa eta elkarrizketarako 

espazio egonkorrak dira, eta politika sektorialen inguruko iritzi eta proposamenak eztabaidatzen 

eta biltzen dituzte. Datuak organoetako Idazkaritzen arduradunek eman dituzte. Informazio 

horretatik ondorioztatzen denez, aurten, kide anitzeko 48 organoek 119 bilera egin dituzte 

guztira, honela banatuta: 

Kide anitzeko organoa 

2021ean 

egindako 

bileren kopurua 

Nafarroako Taxien Kontseilua 1 

Nafarroako Garraioen Kontseilua 0 

Nafarroako Herritarren Segurtasunerako Kontseilua 0 

Nafarroako Estatistika Kontseilua 1 

Euskararen Nafar Kontseilua 2 

Nafarroako Jokoaren Kontseilua 0 

Nafarroako Ingurumen Kontseilua 3 

Urbasa-Andia Parke Naturalaren Patronatua 1 

Bertizko Jaurerriko Parke Naturalaren Zuzendaritza Batzordea 1 

Nafarroako Lanbide Heziketaren Kontseilua 1 

Nafarroako Desgaitasunaren Kontseilua 3 

Etxebizitza Kontseilua 0 

Gazte Informazio Zerbitzuen sarea koordinatzeko Batzordea 1 

Nafarroako Artisautzaren Aholku Kontseilua 1 

Nafarroako Kulturaren eta Arteen Kontseilua 4 

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde 

autonomoetako lanpostuetan desgaitasuna duten pertsonen sarrera 

sustatzeko Batzorde Mistoa 

1 

Nafarroako Merkataritza Kontseilua 2 
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Nafarroako Kooperatiben Kontseilua 0 

Nafarroako Eskolatze Batzorde Nagusia 8 

Nafarroako Kirolaren Kontseilua 1 

Nafarroako Eskola Kontseilua 17 

Irisgarritasun Unibertsalaren eta Desgaitasunen bat duten Pertsonen 

Aukera-berdintasunaren Sustapenerako Kontseilua 
1 

Nafarroako Gizarte Ongizatearen Kontseilua 4 

Nafarroako Ekonomia eta Gizarte Kontseilua 2 

Memoria Historikoaren arloko Koordinazio Batzorde Teknikoa 1 

Nafarroako Adinekoen Kontseilua 4 

Nafarroako Foru Zuzenbide Zibilaren Aholku Kontseilua 1 

Arrantzarako aholku batzordea 2 

Nafarroako Kontsumoaren Kontseilua 0 

Nafarroako Adingabearen Kontseilua 3 

Nekazaritzako Elikagaien Artisautza Batzordea 2 

Basogintzako Aholku Kontseilua 0 

Nafarroako Lan Autonomoaren Kontseilua 0 

Nafarroako Turismo Kontseilua 2 

Nafarroako Osasunaren Kontseilua 2 

Nafarroako Farmazia Batzorde Nagusia 11 

Ehizako Aholku Batzordea 1 

Nafarroako Garapenerako Lankidetzaren Kontseilua 2 

Nafarroako Berdintasunerako Kontseilua 10 

Nafarroako LGTBI+ Kontseilua 1 

Lurralde Politikaren Gizarte Kontseilua 4 

Pertsonengan Zentratutako Arretako Sarearen Laguntza Batzordea 4 

Nafarroako Foru Komunitateko Ikasleen Gurasoen Mahaia 2 

Espetxeen mahaia 4 

Errege Bardeako Aholku Kontseilua 0 

Nafarroako Lan Osasunaren Kontseilua 2 

Migratzaileen Foroa 5 

Nafarroako Boluntariotzaren Kontseilua 1 

Guztira 119 
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Saio guztietan, guztira, 1.739 pertsonak hartu zuten parte, eta 2.347 pertsona zeuden deituta 

guztira; hau da, deitutako guztien % 74,09 bertaratu ziren. Bilera bakoitzean parte hartu zutenen 

batezbestekoa % 76,18 zen. 

Era berean, egin ziren 119 bileretatik, % 21,85 kontsultak egiteko egin ziren, % 43,70 gogoeta 

egiteko, eta % 34,45 informazioa emateko. 

 

 

Guztira 428 proposamen aurkeztu ziren; proposamenen % 83,88 onartu ziren, % 9,58 baztertu, eta 

gainerako % 6,54a aztertu gabe dago oraindik. 
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1.1.2. Gobernuko departamentuetan sustatutako planekin, araudiekin eta beste 
ekimen batzuekin lotutako parte-hartze prozesuak 

2021ean, Gobernuko departamentuek jarraitu dute planak, araudiak eta beste ekimen batzuk 

onartzearekin lotutako herritarren parte-hartzea sustatzen, kasu batzuetan, Gobernu Irekiaren eta 

Herritarrentzako Arretaren Zerbitzuaren laguntzarekin. 

1.1.2.1. PLANAK ETA/EDO ESTRATEGIAK  

Nafarroako Parte-hartze Demokratikoari buruzko martxoaren 22ko 12/2019 Foru Legeak 45 g) 

artikuluan xedatzen duenez, Nafarroako Gobernuak Foru Komunitateko Administrazioaren urteko 

parte-hartze plana onetsiko du, eta plan hori Parte-hartze kontuetako Unitate Espezializatuak 

prestatuko du. Beraz, 2021erako urteko parte-hartze plana egin zen, egitura organikoarekin bat 

etorriz artikulatuta eta bertan jasota herritarrek parte hartzea aurreikusten duten ekimen eta 

proposamenei buruz departamentu bakoitzak emandako informazioa. 

2021erako urteko partaidetza planak, Gobernu Akordioz onetsi zenak 2021eko ekainaren 30ean, 

herritarren parte-hartzea jasoko duten 24 plan eta estrategia identifikatzen ditu, Nafarroako Parte-

hartze Demokratikoari buruzko martxoaren 22ko 12/2019 Foru Legean ezarritakoaren arabera. 

Departamentuen arabera, honela banatzen dira: 

 

Departamentua Kop. 

Lehendakaritza, Berdintasuna, Funtzio Publikoa eta Barne Gaiak 3 

Lurralde Antolamendua, Etxebizitza, Paisaia eta Proiektu Estrategikoak 2 

Lurralde Kohesioa 2 

Ekonomia eta Ogasuna 0 

Garapen Ekonomiko eta Enpresariala 6 

Migrazio Politikak eta Justizia 3 

Eskubide Sozialak 0 

Hezkuntza 0 

Osasuna 0 

Herritarrekiko Harremanak 3 

Unibertsitatea, Berrikuntza eta Eraldaketa Digitala 2 

Landa Garapena eta Ingurumena 2 

Kultura eta Kirola 1 

Xehetasunez zehazten dira 24 plan, programa eta estrategien izendapenari buruzko datuak, baita 

2021rako Parte-hartze Planean identifikatutako departamentu bakoitzean horien garapenaren 

ardura duten zuzendaritzak ere. 

https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/acuerdo_gn_30_junio_2021.pdf
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DEPARTAMENTUA 

ZUZENDARITZA 

NAGUSIA / ERAKUNDE 

AUTONOMOA 

PLANA/PROGRAMA 

Lehendakaritza, 

Berdintasuna, 

Funtzio Publikoa 

eta Barne Gaiak 

Lehendakaritza eta 

Gobernu Irekia 
Gobernu Irekiaren I. Plana (2021-2023) 

NABI (Nafarroako 

Berdintasunerako 

Institutua) 

Emakume eta gizonen arteko 

berdintasunerako Plan Estrategikoa 

NGI (Nafarroako 

Gazteriaren Institutua) 
III. Gazteria Plana 

Lurralde 

Antolamendua, 

Etxebizitza, Paisaia 

eta Proiektu 

Estrategikoak 

Lurraldearen Antolamendua Nafarroako Lurralde Estrategia (NLE)  

Proiektu estrategikoak Pirinioetako plana 

Lurralde Kohesioa 

Garraioak Mugikortasun Aktiboko Plana 

Herri Lanak eta 

Azpiegiturak 

Nafarroako Foru Komunitateko 

Errepideen IV. Plan Zuzendaria 

Garapen 

Ekonomiko eta 

Enpresariala 

Enpresa Politikaren, 

Nazioarteko Proiekzioaren 

eta Lanaren Zuzendaritza 

Nagusia 

Nafarroako Nazioarteko Plana 2021-2022 

Talentuaren Plan Estrategikoa 

II. Industria Plana 

Lan autonomoaren II. Plan Estrategikoa 

Gizarte Ekonomiaren II. Plan Integrala 

Turismo, Merkataritza eta 

Kontsumoa 

Hurbiltasunezko Txikizkako Merkataritza 

Bultzatzeko 2022-2025 Plana 

(eguneratzea) 

Migrazio Politikak 

eta Justizia 
Migrazio Politikak 

Pertsona Migratzaileei Harrera Egiteko 

Nafarroako Plana 2021-2026  

Kulturen arteko Bizikidetzarako 

Nafarroako Estrategia 2021-2026 

Arrazakeriaren aurkako Plana 

Herritarrekiko 

Harremanak 

Bakea, Bizikidetza eta Giza 

Eskubideak 

Nafarroako Elkarbizitzaren Plan 

Estrategikoa 
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DEPARTAMENTUA 

ZUZENDARITZA 

NAGUSIA / ERAKUNDE 

AUTONOMOA 

PLANA/PROGRAMA 

Kanpo ekintza Nafarroako Kanpo Ekintzaren Plana 

Euskarabidea Euskararen II. Plan Estrategikoa 

Unibertsitatea, 

Berrikuntza eta 

Eraldaketa Digitala 

Nafarroako Medikuntza 

pertsonalizatuko estrategia 

integralaren Batzorde 

Teknikoa 

Medikuntza Pertsonalizatuaren Estrategia 

Berrikuntza 
Nafarroako Zientzia, Teknologia eta 

Berrikuntza Plana 2021-2024 

Landa Garapena eta 

Ingurumena 

Ingurumena 

Iraunkortasunerako Ingurumen 

Hezkuntzaren Nafarroako Estrategia 

(ENEAS) - eguneratzea 

Nekazaritza eta 

Abeltzaintza 

Ekoizpen Ekologikoa Sustatzeko Plana 

2021-2030 

Kultura eta Kirola Kirola Kirol errendimenduaren plana 

2021. urtea amaitutakoan, departamentuekin harremanak izan ziren plan eta programei zegozkien 

parte-hartze prozesuen garapena aztertzeko, eta ondorioztatzen da aurreikusitako 24 planetatik, 

14 gauzatu direla eta 10, berriz, 2022. urterako utzi direla.  

14 planei 2021erako urteko Parte-hartze Planean aurreikusita ez dagoen plan bat gehitu behar 

zaie, akordioan handitzeko aukera aurreikusten den moduan. Hala, guztira 15 plan edo 

estrategia daude, 2021. urtean herritarren parte hartzea izanen dutenak. 

Urtean zehar honako plan hauek gauzatu dira, Departamentuaren arabera: 

Lehendakaritza, Berdintasuna, Funtzio Publikoa eta Barne Gaiak 

 Gobernu Irekiaren I. Plana (2021-2023) 

 Boluntariotzaren II. Plana (2022-2023) 

 Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako Nafarroako Plan Estrategikoa 

 2021-2023 Gazteriaren III. Foru Plana 

Lurralde Antolamendua, Etxebizitza, Paisaia eta Proiektu Estrategikoak 

 Pirinioetako plana 

Lurralde Kohesioa 

 Nafarroako Mugikortasun Aktiboaren Plan Zuzentzailea 

Garapen Ekonomiko eta Enpresariala 

 Nafarroako Nazioarteko Plana 2021-2022 

 Nafarroako Ekonomia Sozialaren 2021-2024ko II. Plan Integrala 
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Migrazio Politikak eta Justizia 

 Pertsona Migratzaileei Harrera egiteko Nafarroako (2021-2026) 

 Kulturen arteko Bizikidetzarako Nafarroako Estrategia 2021-2023 

 Arrazakeriaren aurkako Plana 

Herritarrekiko Harremanak  

 Nafarroako Bizikidetzaren I. Plan Estrategikoa 

 Kanpo Ekintzako Plana 2021-2024 

 Euskararen II. Plan Estrategikoa  

Unibertsitatea, Berrikuntza eta Eraldaketa Digitala 

 Nafarroako Medikuntza Pertsonalizatuaren Estrategia Integrala 

 

Jarraian, garatutako prozesuen zerrenda osoa aurkezten da, adieraziz jendaurreko aldia eta/edo 

aurrez aurreko parte-hartzea izan duten:  

 

Departamentua 
Planaren/Estrategiaren 

izendapena 
Jendaurreko aldia 

Aurrez aurreko 

parte-hartzea 

Lehendakaritza, 

Berdintasuna, Funtzio 

Publikoa eta Barne 

Gaiak 

Gobernu Irekiaren I. Plana 

(2021-2023) 
Bai Bai 

Boluntariotzaren II. Plana 

(2022-2023) 
Bai Bai 

Emakumeen eta Gizonen 

arteko Berdintasunerako 

Nafarroako Plan 

Estrategikoa 

Bai Bai 

2021-2023 Gazteriaren III. 

Foru Plana 
Bai Bai 

Lurralde Kohesioa 

Nafarroako Mugikortasun 

Aktiboaren Plan 

Zuzentzailea 

Bai Bai 

Garapen Ekonomiko 

eta Enpresariala 

Nafarroako Nazioarteko 

Plana 2021-2022 
Bai Ez 

Nafarroako Ekonomia 

Sozialaren 2021-2024ko II. 

Plan Integrala 

Bai Bai 

Migrazio Politikak eta 

Justizia 

Pertsona Migratzaileei 

Harrera egiteko Nafarroako 

(2021-2026) 

Bai Bai  
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Departamentua 
Planaren/Estrategiaren 

izendapena 
Jendaurreko aldia 

Aurrez aurreko 

parte-hartzea 

Kulturen arteko 

Bizikidetzarako Nafarroako 

Estrategia 2021-2023 

Bai Bai 

Arrazakeriaren aurkako 

Plana 
Bai Bai 

Herritarrekiko 

Harremanak  

Nafarroako Bizikidetzaren I. 

Plan Estrategikoa 
Bai Bai 

Kanpo Ekintzako Plana 

2021-2024 
Bai Bai 

Euskararen II. Plan 

Estrategikoa  
Bai Bai 

Unibertsitatea, 

Berrikuntza eta 

Eraldaketa Digitala 

 

Nafarroako Medikuntza 

Pertsonalizatuaren 

Estrategia Integrala 

 

Bai Ez 

Bakoitzari buruzko informazioa:  

Jarraian, 2021. urtean gauzatutako planen funtsezko alderdi batzuk zehazten dira, eta arreta 

berezia jartzen da plana egin bitartean izandako herritarren parte-hartze prozesuan.  

LEHENDAKARITZAKO, BERDINTASUNEKO, FUNTZIO PUBLIKOKO ETA BARNEKO 

DEPARTAMENTUA 

 Gobernu Irekiaren I. Plana (2021-2023) 

Plan honen helburu nagusia da Gobernu Irekiaren arloko esparru estrategikoa finkatzea eta 

datozen hiru urteetako ibilbide orrirako jarduerak zehaztea. Gobernu Irekiaren kontzeptuan 

biltzen dira gobernantza aurreraturako ezinbestekoak diren elementuak, hala nola HERRITARREN 

PARTE-HARTZEA, GARDENTASUNA, KONTU-EMATEA eta DATU PUBLIKOAK IREKITZEA, baita 

ETIKA ETA INTEGRITATE PRINTZIPIOETAN OINARRITUTA JARDUNEN DUEN KUDEAKETA 

PUBLIKOA ere. 

Plana egiteko, kontuan hartu dira elkarteak, toki erakundeak, Nafarroako Gobernuko langileak eta 

herritarrak oro har, partaidetza prozesu baten bidez, fase guztietan, diagnostikotik hasi eta Plana 

zehaztu arte. 

Zehazki, 2021-2023 Gobernu Irekiaren I. Plana lantzean, tartean dauden eragileen parte-hartze 

aktiboa izan zen, eta, horretarako, bideak eta tresnak jarri ziren abian, Nafarroako edozein 

herritarrek edo eragilek aukera izan zezaten bere iritzia emateko eta ekarpenak egiteko. Oro har, 

plana onetsi arte jarraitu beharreko prozesua lau fasetan banatu zen.  

Lehen diagnostiko fase bat, Nafarroako Gobernu Irekiaren egungo egoerari buruzkoa, ahuleziak, 

indarguneak, aukerak eta arriskuak identifikatzeko.  
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Parte-hartzearen bidez lortutako ondorenekin edukia lantzeko bigarren fasera igaro ginen, eta 

horren ondorioz, Gobernu Irekiaren I. Plana izanen denaren zirriborroa egin genuen. Prestatze 

fasean, Gobernu Irekiaren Planaren lehen zirriborroa idatzi zen, diagnostiko fasean egindako 

galde-sorta, elkarrizketa eta foku taldeen erantzunak kontuan hartuta. Gainera, barnean lan egin 

zen Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko Zuzendaritza Nagusiko Gobernu Irekiaren lantalde 

tekniko arduradunarekin. 

Lehen zirriborro hori egindakoan, iragarri zen apirilaren 27tik maiatzaren 8ra bitartean 

kontrastatzeko saioak eginen zirela diagnostiko fasean parte hartu zuten eragile batzuekin, 

zirriborroaren berri emateko eta horri buruzko ekarpenak eta iradokizunak jasotzeko. Zehazki, 

honako hauei egin zitzaien dei: Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioari –toki erakundeen 

izenean–, Nafarroako Gobernuko departamentuetako informazio publikoaren eta parte-

hartzearen unitate arduradunei, herritarren elkarteei eta herritar batzuei, Foru Administrazioko 

arlo politikoko arduradun batzuei eta departamentuarteko gardentasun eta gobernu irekiko 

batzordeari. Saio horiek Nafarroako Gobernutik kanpoko pertsona batzuek dinamizatu zituzten, 

taldeekin lan egiten adituak zirenek, eta saioetan eztabaida sustatzen saiatu ziren. 

Zirriborrorako ekarpenak txertatu ondoren, jendaurrean jartzeko fasea ireki zen, laugarren 

onespen fasearekin amaitu zena.  

 

Planak 25 konpromiso biltzen ditu, helburu hauekin: Nafarroako erakundeek gobernu irekiarekin 

dituzten betebeharrak indartzea, kultura hori Nafarroako gizartean zabaltzea eta gobernu irekia 

gauzatzeko tresna hurbilak eta eraginkorrak eskaintzea. Gardentasunean, integritatean, kontuak 

ematean eta demokraziaren eta hazkunde inklusiboaren aldeko parte-hartzean oinarrituriko 

gobernantza kultura sustatu nahi da. 

Gobernu Irekiaren I. Plana (2021-2023) Gobernuaren ekainaren 23ko erabakiaren bidez onartu 

zen, Gardentasunerako eta Gobernu Irekirako Departamentuarteko Batzordeak 2021eko 

ekainaren 22an aldeko txostena eman ondoren. 

Onartu zenetik, Planaren gobernantza eredua jarri da abian, eta funtsezko tresnatzat hartu da 

formulaturiko Planetik benetan ezarritako Planera igarotzeko. Gobernantza ereduaren helburu 

nagusiak: 
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 • Planaren jarraipena eta ebaluazioa egiteko sistema ezartzea. 

 • Guneak zehaztea, Planaren ezarpenean, monitorizazioan, jarraipenean eta 

ebaluazioan behar den parte-hartzea bermatzeko. 

 • Ahalik eta kontu gehien ematea, bai herritarrek bai eragile instituzional, sozial eta 

ekonomikoek jakin dezaten zenbateraino bete diren zehaztutako helburuak eta 

konpromisoak. 

Prozesuari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, jo esteka honetara: 

https://participa.navarra.es/processes/i-plan-gobierno-abierto-2021-2023?locale=eu  

 Boluntariotzaren II. Plana (2022-2023)1 

Gizarte erakundeek Boluntariotzaren 2014ko Estrategia definitzeko egindako partaidetza 

ahaleginaren ondotik, beharrezkotzat jo zen departamentuarteko koordinazio tresna operatibo 

bat eraikitzea. Horretarako, ekintza plan bat zehaztu zen, aurreko legealdian (2015etik 2019ra 

artean) departamentu bakoitzean egindako ahalegina orientatzen eta agerian jartzen zuena. 

Gobernuak xedetzat hartu zuen boluntarioak berreskuratzeko aurrerapausoak ematea, 

boluntarioen premia zegoela hauteman baitzen. Helburu horrekin onartu zen Boluntariotzaren 

2018-2020 Ekintza Plana. 

Plan hori prestatzeko, aurreko planaren (2018-2020) azterketa eta ebaluazioa egin dira, eta parte 

hartzeko prozesu bat gauzatu da hainbat eragileri entzuteko eta beraiekin hitz egiteko. 

Parte-hartze publikoko prozesu bat hasi zen, non nafarrek rol protagonista izanen zuten eta zeina 

Nafarroako Parte-hartze Demokratikoari buruzko martxoaren 22ko 12/2019 Foru Legearen 2. 

artikuluan ezarritako printzipio gidarien arabera arautuko baitzen. (Kanpoko esteka) 

Laburbilduz, partaidetza prozesua honako fase hauetan egituratu da: 

1. fasea. Prestatzea. Fase hori honako hauek egin dute: Nafarroako Gobernuko 

Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuaren Herritarren 

Partaidetzarako eta Boluntariotzarako Atalak;  EDE fundazioak, proiektuaren bideratzaile gisa, eta 

batik bat, NASERTIC enpresak, zeinak 2022-2023rako Boluntariotzaren II. Planaren zirriborroa egin 

baitu, arlo horretan dituen esperientziak eta gainerako eragileen ekarpenak bilduz. 

2. fasea. Zabaltzea eta jakinaraztea. Urriko bigarren astean, proiektua zabaltzeko eta 

jakinarazteko fasea jarri zen abian. Gobernu Irekiaren orrian webgune bat zabaldu zen, eskura 

dagoen dokumentazio guztiarekin. Aldi berean, Nafarroa, Orotan Lagun-en bidez, ekintza hori 

argitaratu zen, eta planaren zirriborroa eskuragarri jarri zen, haren berri izateko. Webgune 

horretan, planaren zirriborroa jendaurrean jarri zen, azaroaren erdialdera arte ekarpenak egin ahal 

izateko. 

3. fasea. Parte hartzea. Planaren zirriborroa jendaurrean jartzeko prozesu horrekin batera, 

urriaren bigarren erdian eta azaroaren lehenengoan, partaidetzarako prestatutako espazioak 

garatu ziren. Ekintzen helburua eztabaidaren bidez ekarpenak eta proposamenak biltzea izan zen. 

Prozesu horrek, funtsean, parte hartzeko bi une izan zituen: Prozesu horretan parte hartzen zuten 

eragileekin kontraste lantegi batzuk egin ziren, bertaratutakoen ekarpenak eta iradokizunak 

biltzeko. Era berean, eztabaidatzeko bi lantegi egin ziren, eta 34 erakundetako 39 pertsonak hartu 

zuten parte horietan. Online galdeketa bat ere egin zen, herritar ororentzat eta boluntarioentzat, 

                                                      

1 2021erako urteko partaidetza plana prestatu eta onetsi ondoren hasi da proiektu hau. Aukera 

hori 2021. urteko partaidetza planarekin batera doan Gobernu Akordioan bertan ere jasota dago. 

https://participa.navarra.es/processes/i-plan-gobierno-abierto-2021-2023?locale=eu
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ekarpenak eta iritziak biltzeko; Nafarroa, Orotan Lagun-en online plataforma erabili zen galdeketa 

zabaltzeko, eta 77 erantzun jaso ziren. 

Boluntariotza erakundeen, boluntariotza programak dituzten erakundeen, boluntarioen, 

herritarren eta interesa izaten ahal duten beste eragile batzuen parte hartzeaz gainera, fase 

horretan Boluntariotzaren II. Planaren zirriborro dokumentua boluntariotzaren inguruan eratutako 

espazio instituzionalekin kontrastatu zen: Boluntariotzaren Mahai Teknikoa eta Boluntariotzaren 

Departamentuarteko Batzordea. Azkenik, Nafarroako Boluntariotzaren Kontseiluak abalatu zuen 

plan hori. Kontseilu hori boluntariotzarekin lotutako gaietan parte hartzeko organo gorena da, eta 

hainbat gizarte eragile daude ordezkatuta bertan. 

4. fasea. Idaztea eta itzultzea. Kontsulta fasea amaitu eta jasotako ekarpenak aztertu ondoren, 

pertsona eta erakunde parte-hartzaileei txosten bat eman zitzaien, prozesuaren emaitzak jasotzen 

zituena. 

Aldi berean, Nafarroako Boluntariotzaren II. Plana idatzi zen, baliagarritzat jotzen ziren ekarpenak 

bilduz, gero onesteko. 

5. fasea. Onestea. Nafarroako Boluntzariotzaren II. Plana onestea. 

 

Planak 29 ekintza biltzen ditu datozen 2 urteetarako; ekintza horiek 4 helburu nagusitan 

taldekatzen dira, eta helburu horien xedea da Nafarroan boluntariotza ezagutzen, aitortzen, 

indartzen eta bultzatzen laguntzea modu irmoan eta progresiboan. 

Nafarroako Gobernuak plan hau 2022. urtean onestea aurreikusten da. 

Prozesuari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, jo esteka honetara: 

https://participa.navarra.es/processes/ii-plan-voluntariado-2022-2023?locale=eu  

https://participa.navarra.es/processes/ii-plan-voluntariado-2022-2023?locale=eu
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 Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako Nafarroako Plan Estrategikoa 

Apirilaren 4ko 17/2019 Foru Legeak, Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari buruzkoak 

(14. artikulua), araua eragingarria izan dadin eta haren izaera eraldatzaileak politika publiko osoa 

har dezan, ezartzen du Emakumeen eta gizonen berdintasunerako Plan Estrategiko bat eginen 

dela. Berdintasunerako plan estrategiko hau Nafarroako Foru Komunitateko administrazio 

publikoek hurrengo sei urteetan berdintasunean esku hartzeko plangintza tresna da, zenbait 

helburu eta zeharkako ekintza zehatzen bidez.  

Hona hemen planaren kontraste eta partaidetza prozesuaren helburuak:  

 Plan Estrategikoaren oinarrizko dokumentutik abiatuta, NABIren barne hausnarketa 

ahalbidetzea, plangintzaren funtsezko elementuak eta hobetzen ahal diren arloak 

identifikatzeko, hala badagokio. 

 Plan Estrategikoaren oinarrizko dokumentua zenbait eragile gakorekin 

kontrastatzea, prozesu gidatu baten une desberdinetan, modu irisgarri eta 

pedagogikoan, askotariko itxaropenak eta ezagutza mailak dituzten taldeen 

interesetara egokituta. 

 Parte-hartze prozesuaren emaitzak sistematizatzea, prozesuan parte hartu duten 

eragileei beren elkarrizketaren emaitzak ezagutzeko aukera emanen dien 

informazioa sortuz (itzulketa). 

Nafarroako Berdintasunerako Institutua izan da Nafarroako Gobernuaren erakunde arduraduna 

Plan Estrategiko honen prestakuntza parte-hartzailea diseinatu, koordinatu eta bultzatzeko. 

Fase horietako bakoitzean interes taldeek esku hartu zuten, zegozkien rol osagarriekin, kontuan 

hartu baitzen haien ezagutza maila (berdintasunean aditua), baita haien ardura ere aurreikusitako 

esku-hartzean, eta ekartzen zuten elkarrizketa maila. 

Berdintasunerako Plan Estrategikoa prestatzeko prozesua, funtsean, 2021. urtean zehar garatu zen 

eta lau fasetan egituratu zen, helburu eta kontraste une desberdinekin. 

 



HERRITARRREN PARTE HARTZEAK NAFARROAN DUEN EGOERA _ JARDUKETEN MEMORIA 2021 

 

 

17 

 

Lanaren fase desberdinetan 300 ekarpenetik gora jaso eta sistematizatu ziren. Horien artean 

funtsezkoak izan ziren Nafarroako Gobernuaren departamentuenak, toki erakundeenak, 

Nafarroako Berdintasunerako Kontseiluarenak eta Gizarte Zibilarenak (azken horren kasuan, 

jendaurreko aldiaren fasean). 

Parte-hartze prozesua araututa egon da eta parte-hartzearen emaitzak talde bakoitzari itzuli 

zaizkio, bere proposamenek planean duten eragina ezagutu eta ekarpenaren emaitza zerk eragin 

duen jakin dezan. 

Parte-hartzearen emaitzak biltzen dituen txostena egin zen, honako helburu hauekin: 

 Nafarroako Berdintasunerako Institutuak sustatutako lan prozesuan parte hartu 

duten eragile, elkarte, talde eta pertsona guztiek ezagutzea nola integratu diren 

beren ekarpenak Plan Estrategikoaren behin betiko dokumentuan, behin 

berdintasunerako erakundeak baloratu ondotik. 

 Gizarte Zibilak egindako parte-hartze lana ikusgai jartzea eta balioestea, Plan 

Estrategikoa Nafarroako Gobernuaren berdintasun politika orientatzen duen 

plangintza dokumentua baita eta, hortaz, Nafarroako Foru Komunitateko herritar 

guztiak interpelatzen baititu. 

 Gizarte zibileko partaideek, baita interesa duten beste eragile batzuek ere, 

informazioa izatea proiektu estrategiko honetan parte hartzearen emaitzei buruz. 

Proiektua Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunari buruzko apirilaren 4ko 

17/2019 Foru Legearen 14. artikuluan dago jasota. 

Dokumentu honetan Gizarte Zibilak jendaurreko aldian Plan Estrategikoari egin dizkion ekarpenak 

aurkezten badira ere, Plan Estrategikoaren agirian Nafarroako Gobernuko eta Nafarroako 

Berdintasunerako Kontseiluko departamentu eta erakundeen ekarpenak jaso dira, aldi berean 

baloratu dira eta, hala zegokionean, erantsi egin dira. Aipatu erakundeen aldeko txostena 

nahitaezkoa da plana onesteko. Gainera, lan prozesua eta horren emaitzak beste egitura eta 

espazio batzuei jakinarazi zaizkie; horiek, Berdintasunerako Departamentuarteko Batzordea 

bezala, erreferentziazkoak dira berdintasun politika publikoetarako.  

Oro har, 270 ekarpen inguru jaso eta aztertu dira. Gizarte zibilaren ekarpenak Plan Estrategikoaren 

aurretiazko dokumentu bati egin zaizkio, haien fokua esku-hartze lerroetan, helburuetan eta Plan 

Estrategikoko ekintzetan egon da, eta 2021eko azaroan eta abenduan egin dira. 

Prozesuari buruzko informazio gehiagorako, jo esteka honetara: 

https://participa.navarra.es/processes/plan-estrategico-para-igualdad-entre-mujeres-

hombres?locale=eu 

 2021-2023 Gazteriaren III. Foru Plana 

2021-2023 Gazteriaren III. Foru Planak, neurri handi batean, Nafarroako Gazteriaren Institutuak 

(NGI) Gazteriaren II. Planean egindako lanarekin jarraitu eta hobetu nahi du. Plan hartako ekintzen 

ebaluazioa dagoeneko azaldu da. Nafarroako Gazteriaren Institutuarentzat erronka izan da III. 

Foru Plan honi heltzea, COVID-19ari aurre egiteko erakundeek eman beharreko erantzunaren 

testuinguruan, gazteen egoerak (bizimoduen aldaketak) eta haiekin lotutako erakunde eta 

instituzioen egoerak lan handia eskatu baitigute, berau prestatzeko eta egoeraren arabera 

egokitzeko. Oraineko errealitateak gizarte egoera berri bat sortu du, baita gazteriarentzako behar 

berri batzuk ere, zeharka, partaidetzan eta koordinazioan jorratu beharrekoak. 2021-2023 

Gazteriaren III. Foru Planaren helburu nagusia hau da: NGIren eta Nafarroako Gobernuko 

Departamentuarteko Batzordearen lanaren testuinguruan, Nafarroako gazteriarentzako hurrengo 

hiru urteetarako politiken printzipioak, lanerako ardatzak eta ekintza ildoak azaltzea eta zehaztea, 

https://participa.navarra.es/processes/plan-estrategico-para-igualdad-entre-mujeres-hombres?locale=eu
https://participa.navarra.es/processes/plan-estrategico-para-igualdad-entre-mujeres-hombres?locale=eu
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haren ikuspegia eta antolaketa egokituz gazteen beharren arabera, eta orobat, 2020-2023 

Gazteriaren Foru Estrategian jasotzen ziren edukien arabera. 

Plan hau gazteen erakundeen, gazteen eta hainbat instituzioren parte-hartzearekin eta 

kontsentsuarekin sortu da, betiere elkarrizketa egituratu bati jarraikiz, arazoak eta beharrak 

kolektibo desberdinen ahotsetik sortzen baitira. Hitz batean esanda, Plan honek, gazteriaren 

politiken unibertsaltasunaren esparruan, indarrez bultzatu nahi du gizartearen eraldaketa, bermea 

jarriz gazteen independentzian eta eskubideen aitortzan, gizarte eta kultura aniztasunaren 

defentsan eta sustapenean, bizitzaren eta zaintza lanen berdintasunean eta jasangarritasunean, 

balio solidarioen sakontasunean eta kolektiboarentzako bizitzeko aukeren garapenean.  

 

Plana prestatzeko, parte-hartze prozesu bat egin zen, eta bertan parte hartu zuten Nafarroako 

Gobernuko teknikariek, gazteria politikako ekintzak garatzeko ardura dutenek, toki 

erakundeetako gazteriako teknikariek eta Nafarroako gazteek. Mugikortasun pertsonalarekin eta 

bilera mugarekin lotutako murrizketak zirela eta, NGIk prozedura eta estrategia berriak bilatu 

behar izan ditu, topaketak eta/edo elkarrizketa pertsonalak eta/edo taldekoak, lan mahaiak, 

eskualdeetako foro parte-hartzailea bera eta abar aurrez aurre mantentzeko mugak ordejarri eta 

konpentsatzeko. 

Gazteriaren III. Foru Planaren (2021-2023) zirriborroa jendaurrean jartzeko aldia 2020ko 

abenduaren 30etik 2021eko urtarrilaren 31ra egin zen, eta herritarrek, oro har, eta gazteek, 

zehazki, planaren edukia ikusi ahal izan zuten, baita oharrak, iradokizunak eta ekarpenak egin ere. 

Zenbait ekarpen egin ziren, Institutuak bildu, aztertu eta baloratu dituenak, kontuan hartzeko eta 

Gazteriaren III. Foru Planean (2021-2023) jasotzeko. 

Horiek 10 erakunde eta pertsonak egin zituzten. Ekarpen horietatik, sei erakunde edo 

entitateetatik jaso dira. Horiek guztiak identifikatu dira eta lau banaka egin dira (hiru, anonimoak 

izan dira). 

Banaka egindako lau ekarpenetako hiru alderdi zehatz batean zentratu dira (etxebizitza, kirola eta 

osasuna) eta, laugarrenak zenbait proposamen planteatu ditu esparru beraren gainean (hezkuntza 

ez-formala). 

Parte hartu duten sei entitate edo erakundeetatik hiruk ez dute hobekuntza edo aldaketa 

proposamenik egin beren planteamenduan Planaren zirriborroan azaldutako lerro edo ekintzen 

gainean, baizik eta berariazko eskaintza bat, Plana garatu eta exekutatzeko prozesu guztian parte 

hartu ahal izateko. NGIari egindako eskaintza horren bidez, Gazteriaren III. Foru Plana (2021-2023) 

indarrean dagoen bitartean ezartzen diren ekintzak zehazten eta gauzatzen lagundu nahi da, bai 
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proposamenak aurkezteko, batez ere Auzolan eta Horizonte ardatzetan, bai Plana garatzeko 

ekintzak zehazteko, batez ere “Partaidetza” gisa identifikatutako zeharkako ardatzaren ikuspegitik. 

Planaren zirriborroari ekarpenak egin dizkioten beste hiru erakundeei dagokienez, horietako bi 

Planean jasotako ia arlo edo esparru guztiei buruzkoak izan dira, eta hirugarren batek ere zenbait 

ekarpen egin ditu, nahiz eta batez ere dokumentuan planteatzen diren zeharkako ardatzetako bati 

buruzkoak izan (“Berdintasuna”). 

Dokumentu bakarrean Nafarroako Gobernuaren 25 zuzendaritza nagusitatik / kudeatzailetzetatik 

garatutako ekintza guztiak bateratu ahal izan ziren. Horiek 16 jarduera esparruri loturiko 

jarduketak sustatzera orientatuta zeuden (etxebizitza, enplegua, osasuna, kultura, aisia, lurralde 

garapena eta abar). 

Nabarmentzekoa da gazteek parte-hartze handia izan dutela garapen prozesuan (planifikazioa, 

gauzatzea eta ebaluazioa), eta teknikariek inplikazio handia izan dutela, bai toki erakundeetan, bai 

Planean parte hartzen duten Nafarroako Gobernuko departamentuetan. 

Gazteriari buruzko III. Foru Plana 2021-2023 Nafarroako Gobernuaren Gazteriaren 

Departamentuarteko Batzordeak onetsi zuen 2021eko martxoaren 23an. 

Prozesuari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, jo esteka honetara: 

https://participa.navarra.es/processes/iii-plan-foral-juventud?locale=eu 

 Pirinioetako plana 

Pirinioetako Plana Nafarroako Gobernuaren Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusiak 

sustatu zuen eta 2020an Pirinioetako Asanbladak onetsi zuen (Nafarroako Parlamentuak, 

Nafarroako Gobernuak, Pirinioetako Mahaiak, Nasuvinsa-Lursarea eta Cederna-Garalurrek 

osatutako gobernu organoa da). Horren xedea lehendik ere arazoak zituen eskualde baten 

garapena dinamizatzea eta berraktibatzea zen (arazoen artean daude biztanleria eskasia eta 

zahartzea, oinarrizko zerbitzu eta azpiegiturak murriztea, enplegu edo belaunaldi errelebu falta, 

besteak beste, COVID-19aren krisiaren ondorioz larritu direnak). Dokumentua, eskualdeko tokiko 

eragileek berek planteatutako eskaera eta behar nagusiak jasotzen dituena, Pirinioetako Plana 

Martxan deritzona da, Gu Pirinioa ekimenarena. 

Pirinioetako Planaren xedea da Pirinioetako lurralde osoa suspertzea eta garatzea lortzea, aspaldi 

jasaten baititu arazo demografikoak, biztanleria zahartua eta murrizteko bidean izanik. Joera hori 

zuzentzeko, esparru horretako jarduera bizkortzeko eta sustatzeko politikak eratzen dira, 

gobernantza-kidetza sistema berritzaile baten bidez, non lurralde horretako herritarrak bihurtzen 

diren beren garapenaren funtsezko osagaiak eta sustatzaileak. Lana hainbat taldetan egiten da, 

herritarren parte hartzeko aukera zabalik dela, eta bertan ekimenak eztabaidatzen dira eta 

jarduketarako proposamenak planteatzen dira. 

Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusiak Plan hau sustatzen eta koordinatzen du, 

Nafarroako Parlamentuaren ponentziaren babesarekin eta Pirinioetako Mahaiarekin, Nasuvinsako 

Lursarea lurralde eta jasangarritasun agentziarekin eta Cederna-Garalur toki garapeneko 

partzuergoarekin koordinatuta. 

Herritarren parte-hartzea funtsezkoa da, eta plan osoa egituratzeko ardatza. Ekimen, proposamen 

eta proiektuak lurralde beretik sortzen dira, dauden behar eta urritasunak hobekien ezagutzen 

dituzten pertsonei ahotsa eta protagonismoa emanez. Oinarrizko lana lau arlo bereizitan zatitzen 

da: 

 Turismoa, merkataritza eta zerbitzuak 

 Nekazaritza, abeltzaintza eta basogintza 

https://participa.navarra.es/processes/iii-plan-foral-juventud?locale=eu
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 Garraioak, azpiegiturak eta etxebizitza 

 Industria, ekintzailetza eta tokiko garapen jasangarria 

Kogobernantza sistemak prozesu aztertua ezartzen du lurraldean sortutako proposamenak 

izapidetzeko; proiektuetan esku hartzen duten alde guztiek (toki erakunde, elkarte, erakunde eta 

antolakundeek) prozesuko erabakiak hartzean ere parte hartzen dute. 

Prozesuari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, jo esteka honetara: 

https://www.gupirinioa.eus/eu/proiektua  

LURRALDE KOHESIORAKO DEPARTAMENTUA 

 Nafarroako Mugikortasun Aktiboaren Plan Zuzentzailea 

Nafarroako Foru Komunitatearen esparruan bizikletentzako azpiegitura bat izateko 2030. urtera 

arte garatu beharreko jarduketen multzoa identifikatzeko dokumentu estrategikoa. Azpiegitura 

horiek ahalbidetu behar dute bizikleta erabiltzea eguneroko joan-etorrietarako, aisialdirako eta 

turismorako garraiobide seguru gisa, baita garraiobidea motordun garraiobideetatik bizikletara 

aldatzea, eta, horrekin batera, hartutako helburuen araberako berotegi efektuko gasen emisioak 

murriztea ere. 

 

Parte-hartze prozesua 2021eko ekaina eta azaroa bitartean egin zen, eta honako emaitza hauek 

izan zituen: 

 6 lantegi. 

 28 parte-hartzaile. 

 112 galdetegi (203 ekarpen) 

 19 ekarpen, Gobernu Irekiaren webgunearen bidez eginak 

 Proposamenaren arteria sarea dentsoago egiteko bigarren mailako sare bat gehitu 

da. 

Zehazki, ekaineko bigarren hamabostaldian hasi zen, Mugikortasun Aktiboaren Plan 

Zuzentzaileari buruzko Gobernu Irekiaren webgunea ireki zenean. Horren bidez, planaren 

aurrerapenari buruzko oinarrizko informazioa jarri zen herritarren eskura, lurralde lantegiak 

https://www.gupirinioa.eus/eu/proiektua
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iragarri ziren eta telematikoki parte hartzeko aukera zabaldu zen bi tresnaren bidez: webguneko 

ekarpenen plataforma eta online galdetegia. 

Galdetegiak Nafarroako Gobernuaren Gobernu Irekiaren webgunean eskuragarri egon dira 

hilabete inguruz, 2021eko ekainaren 21etik uztailaren 18ra, nahiz eta horietako gehienak 

uztailaren 7a baino lehen bete ziren. 

Gobernu Irekiaren webgunean informazioa eskuragarri jartzearekin batera, plataforma bat ireki 

zen ekarpen eta iradokizunak egiteko, dokumentazio ekarpenarekin. 

Plataforma horren bitartez 19 ekarpen jaso ziren, bai konexio berriei buruz eta bai mugikortasun 

aktiboko oinarrizko sarearen konfigurazioan kontuan hartu beharreko bideei buruz, baita sarearen 

diseinu edo seinaleztapen irizpideetarako orotariko iradokizunak edo mugikortasun aktiboa 

sustatzeko proposamenak ere. 

Prozesuaren funtsezko zati gisa, parte hartzeko sei lurralde lantegi ere deitu dira, aurrez aurreko 

formatuarekin. Lantegi horietan, Zuzendaritza Kontseiluaren aurkezpenaren ondoren, helburu 

hauek lortu nahi izan dira: mugikortasun aktiborako sarearen trazaduraren hasierako 

planteamenduak alderatzea, sarearen hierarkizazioa berrikustea, sarea gauzatzeko lehentasunak 

baloratzea eta mugikortasun aktiboa sustatzeko beste neurri batzuk hartzea. 

Guztira 159 parte-hartze egon dira, lurralde mailako 6 lantegiren bitartez, web galdetegiaren 

bitartez eta Gobernu Irekiaren eztabaida plataforman argitaratutako ekarpenen bitartez. 

Prozesuaren balorazioa egin zen, inkesta bidez, lantegiak bukatu zirenean. Parte-hartzea espero 

baino txikiagoa izan da, deialdiak presaka egin zirelako eta lantegien datak zirela-eta (ekain 

amaiera eta uztail hasiera). 

Prozesuari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, jo esteka honetara: 

https://participa.navarra.es/processes/plan-director-movilidad-activa-navarra-2022-

2030?locale=eu  

GARAPEN EKONOMIKO ETA ENPRESARIALEKO DEPARTAMENTUA 

 Nafarroako Ekonomia Sozialaren 2021-2024ko II. Plan Integrala 

Nafarroako Ekonomia Sozialaren 2021-2024ko II. Plan Integralak ekonomia soziala sustatzera eta 

pertsonengan eta ekonomia sozialean oinarritutako eredu ekonomikoa bultzatzera zuzendutako 

Nafarroako Gobernuaren politika publikoak planifikatzeko tresna izateko xedea du.  

Helburu hauek ditu, besteak beste: gizarte eta lurralde kohesio handiagoa lortzen laguntzea, 

ekonomia sozialaren eredua aplikatuz, Agenda 2030eko (GJH), Europako politiketako eta 

berreskuratze planetako erronkak eta xedeak txertatuz; enplegu zuzen, inklusibo eta jasangarria 

mantentzen, berreskuratzen eta sortzen laguntzea, inor atzean ez uzteko; eta gizarte ekonomia 

sustatzea eta gizarte ekonomian eta, beraz, pertsonengan oinarritutako ereduak ezartzea 

sustatzea. 

Plan honen parte-hartze prozesua 2020ko abenduaren eta 2021eko ekainaren artean garatu zen; 

hasiera batean, 16 bilera egin ziren CEPES Nafarroako kide diren familiekin.  Jarraian, planaren 

zirriborroa egiteko lantalde publiko-pribatu bat dinamizatu zen. Taldea honako hauek osatzen 

zuten: Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentua, Eskubide Sozialetako 

Departamentua, Nafarroako Enplegu Zerbitzua, Landa Garapeneko Departamentua, ANEL, UCAN, 

Fundazioen Elkartea, CEISNA-Nafarroako Gizarte Ekimeneko Enplegu Zentro Bereziak, EINA-

Nafarroako Gizarteratze eta Laneratze Enpresak eta REAS-Nafarroako ekonomia sozial eta 

https://participa.navarra.es/processes/plan-director-movilidad-activa-navarra-2022-2030?locale=eu
https://participa.navarra.es/processes/plan-director-movilidad-activa-navarra-2022-2030?locale=eu
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solidarioko sarea. Prozesu horri esker Planaren zirriborroa prestatu eta onetsi ahal izan da, 

lankidetza publiko-pribatuan. 

Prozesu horretatik 4 ildo estrategiko, 20 jarduketa ildo eta 46 ekintza atera ziren. Hortik atera zen 

testua jendaurrean jarri zen ekarpenak jasotzeko. 

Ekarpenen balorazio txostena posta elektronikoz bidali zitzaien ekarpen horiek egin zituzten 

pertsona eta erakundeei, eta Gobernu Irekiaren Atarian argitaratu zen. 

Plana Nafarroako Gobernuko bi departamentuk publikoki aurkeztu dute (Garapen Ekonomiko eta 

Enpresarialeko Departamentuak eta Eskubide Sozialetako Departamentuak, Nafarroako Enplegu 

Zerbitzuaz gainera). 

Prozesuari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, jo esteka honetara: 

https://participa.navarra.es/processes/ii-plan-integral-economia-social-2021-2024?locale=eu     

 Nafarroako Nazioarteko Plana 2021-2022 

Nafarroako Gobernuak Nafarroako ETEak nazioartekotzeko egiten dituen laguntza ekintzak 

definitzen dituen dokumentu estrategikoa da. Helburu zehatzak honako hauek dira: jomugako 

nazioartekotzeari garrantzi handiagoa ematea; digitalizazioa eta horrek enpresaren nazioarteko 

presentzian duen eragina bultzatzea; Nafarroako Gobernua eta enpresa zuzenean hurbiltzean 

sakontzea, eta oztopo administratiboak murriztea; esportazioaren hastapenetan enpresei ematen 

zaien laguntza indartzea, haien lehiakortasuna hobetzeko; nazioartekotuta dauden enpresei 

laguntzea, haien presentzia sendotu eta beste merkatu edo nazioartekotze modu batzuetara irits 

daitezen; eta, hartara, Nafarroako Gobernuaren sektorizazioa sakonago egitea, baliabide 

eskuragarrien erabilera arrazionalizatzeko. 

Prozesuan honako hauek parte hartu zuten: 271 enpresa jardunaldi eta ekitaldietan, 71 enpresa 

kanpo sustapeneko misio eta ekintzetan, laguntza eta dirulaguntzen onuradun diren 88 enpresa, 

laguntza programen onuradun diren 204 enpresa, eta webinar eta prestakuntza ekintzetan parte 

hartzen duten 300 enpresa 

Nafarroako Nazioarteko Plana 2017-2020 (NNP 3) ebaluatzeko, eta NNP 4 (2021-2022) planerako 

beharren azterlana egiteko, zenbait lan egin dira. Horien helburua zen iritziak, proposamenak eta 

balorazioak biltzea, NNP 2017-2020 planari buruzkoak eta egungo nazioartekotzearen 

diagnostikoari buruzkoak; baita jardunbidearen gaineko iradokizunak ere. Horretarako, hauek izan 

ditugu laguntzaile: 

 Nafarroako enpresak. Zalantzarik gabe, eragile kritikoak dira, nazioartekotze plan 

oro baloratzean eta abian jartzean. Gainera, enpresa horiek bi ikuspegitatik aztertu 

dira: batetik, planaren ekintzen helburu potentzial gisa eta, bestetik, NNP 3ren 

onuradun gisa. 

 Nazioartekotzearen alorrean funtsezkoak diren erakundeak, erakunde publikoak, 

pribatuak, hezkuntzakoak... inplikatuta daudenak, edo inplikatuta egoten ahal 

direnak, esportazioak areagotzeko edo dibertsifikatzeko prozesuetan, 

nazioartekotzean eta Nafarroaren erakarpen indarraren hobekuntzan; edo 

Nafarroako lehentasunezko sektoreekin harremana dutenak. 

Inkestak zer enpresari egin hautatzeko, bai inkestetan eta bai elkarrizketetan honako faktore 

hauek erabiltzen dira: 

 Jarduera sektorea 

 Kokapen geografikoa 

https://participa.navarra.es/processes/ii-plan-integral-economia-social-2021-2024?locale=eu
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 NNP 3ko zer lerrotan parte hartu duten  

Matrize honek egin diren lanak laburbiltzen ditu, ikerketaren objektua aintzat hartuta (enpresak, 

erakunde estrategikoak edo biak) eta ezarritako helburu nagusiei begira: 

 

Diagnostikoa egiteko eta plan berria prestatzeko honako lan hauek egin ziren: 

Ordenagailuz lagundutako 602 telefono bidezko inkesta egin zaizkie Nafarroako lehentasunezko 

sektoreetako enpresei eta NNP 3ko ekintzen onuradun diren 5 langile baino gehiagoko enpresei 

(guztira, 2.690 enpresa). 25 elkarrizketa egin zaizkie enpresa horiei berei. 25 elkarrizketa, zenbait 

erakunde edo eragileri, nazioartekotzearen alorrean funtsezkoak direlako eta Nafarroako 

lehentasunezko sektoreetakoak direlako. 5 eztabaida talde egin dira, Nafarroan lehentasunezkoak 

diren honako sektore hauetako erakunde eta enpresekin: Automozioa eta mekatronika; elikadura 

katea; energia berriztagarriak eta baliabideak; osasuna; industria sortzaileak eta kulturalak; 

eztabaida talde bat Baterako Esportazio Taldeen (GEX) dinamizatzaile gisa prestatutako 

pertsonekin. Enpresak hautatzeko, bai inkestetan eta bai elkarrizketetan, honako faktore hauek 

erabiltzen dira, laginaren estratifikaziorako. 

Planaren zirriborroa jendaurrean edukitzeko aldia 2021eko maiatzaren 20tik uztailaren 31ra 

bitarte izan da. Horretarako, espazio bat sortu da Gobernu Irekiaren webgunean, herritarrek, 

enpresek eta nazioartekotzean interesa duen edozein eragilek iradokizunak egiteko. 

Parte hartzeko aldian, honako iradokizun hauek jaso dira: 

 4 ekarpen, Gobernu Irekiaren Atariaren bidez eginak 

 Aurkezpen saioetan, eskua altxatuta egindako zenbait iradokizun 

 

Prozesuari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, jo esteka honetara: 

https://participa.navarra.es/processes/plan-internacional-navarra-2021-2022-pin-4?locale=eu  

  

https://participa.navarra.es/processes/plan-internacional-navarra-2021-2022-pin-4?locale=eu
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MIGRAZIO POLITIKETAKO ETA JUSTIZIAKO DEPARTAMENTUA 

 Pertsona Migratzaileei Harrera egiteko Nafarroako (2021-2026) 

Pertsona migratzaileak hartzeko Nafarroako Planak migratzaileek Nafarroara iristen direnean 

dituzten behar eta xedeei erantzun integrala ematea bilatzen du.  

Planaren sustatzailea Migrazio Politiketako eta Justiziako Departamentua da, Migrazio 

Politiketako Zuzendaritza Nagusiaren bitartez eta, zehazki, Karibu-Migratzaileei Harrera eta Lagun 

Egiteko Zerbitzuaren bitartez. 

Harrera Plana parte-hartze bidez egin da hasieratik. Lehen fasean diagnostikoa egin zen; bigarren 

fasean, planaren zirriborroaren aurrerapena egin zen; eta hirugarren fasean, itzulketa; guztia ere 

jendaurreko aldiaren aurretik. Horren prestaketan Nafarroako Gobernuaren zenbait 

departamentuk, toki erakundeek (oinarrizko gizarte zerbitzuak, gizarte zerbitzuen zentroak, 

udaletako arlo espezifikoak), herritar antolatuek (elkarteak, erakundeak, sareak) eta hedabideek 

parte hartu dute. 

 

Errealitatea zuzenean ezagutzen duten pertsonen (profesionalak zein ez) parte-hartzea bilatu da, 

beren jakintza eta esperientzia eskaini ahal izan ditzaten Nafarroako harreraren egoeraren 

diagnostikoa egiteko, baita egoera hori hobetzeko neurri zehatzak proposatzeko ere. Azkenik, 52 

elkartek, 10 fundaziok, 35 toki erakundek (batez ere, oinarrizko gizarte zerbitzuen edo udaletako 

berariazko arloen bidez), Nafarroako Gobernuko Zuzendaritza Nagusiei lotutako 51 profesionalek, 

37 pertsonak (banaka), 4 sindikatuk eta 3 hedabidek hartu dute parte. 

Parte-hartze honen helburua zen dokumentu bilketa, azterketa eta analisia konbinatzea, eta 

errealitatearen zuzeneko ezagutza eta esperientzia eskaintzen ahal dituzten pertsonekin 

harremanak sortzea; horrez gain, gizartean betetzen dituzten roletatik abiatuta egitea, arreta 

berezia jarriz migratzaileen zuzeneko parte-hartzeari. Azken batean, erronka banatuetan sakondu 

nahi izan da, ekintza proposamen bat eraikitzeko. 

Parte-hartze fasea 2021eko urtarrila eta urria bitartean egin zen. 

Pertsona Migratzaileei Harrera egiteko Nafarroako Plana (2021-2026) Gobernu akordioz onetsi 

zen 2021eko abenduaren 29an. 

Gobernuaren Ekintza arduratuko da planaren jarraipenaz eta betearazpenaz. 
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Prozesuari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, jo esteka honetara: 

https://participa.navarra.es/processes/plan-acogida-personas-migrantes-navarra-2021-

2026?locale=eu  

 Kulturen arteko Bizikidetzarako Nafarroako Estrategia (2021-2026) 

Bizikidetzazko eta berdintasunezko legegintzaldi berritzaile eta aurrerakoirako programa 

akordioak funtsezko helburuen artean aipatzen ditu desberdinkeriaren aurkako borroka, aukera 

berdintasuna eta Nafarroako gizarteko aniztasunaren bizikidetza. Gainera, horiek dira ekinbide 

legegilearen eta gobernukoaren ardatz nagusiak. Hori dela eta, ekinbide politikoaren ardatzak eta 

horiek bultzatu eta garatzeko ardura duen gobernu egitura azaltzean, berariaz aipatzen dira, bai 

gure Komunitatera iristen diren migratzaileen harrera eta laguntza planifikatzea, bai Nafarroako 

Kulturen arteko Bizikidetzaren Estrategia planifikatu eta abian jartzea. 

Akordio horrek, gainera, berariaz jasotzen du jarduketa proposamen hau: “Bizikidetza, Oroimen 

eta Giza Eskubide Plan Estrategiko bat garatzea, ahalik eta kontsentsurik handiena erdietsiko 

duena, eta arlo horietan jarraitu beharreko ildo estrategikoak ezarriko dituena.” Dimentsio 

anitzeko Plan Estrategiko bat, Nafarroako Gobernu osoa hartzen duena. Bertan, errealitate berriak 

jaso behar dira, ikuspegi integrala eskatzen dutenak kulturen eta erlijioen arteko bizikidetzari 

buruz eta migratzaileei aitortu behar zaizkien eskubide sozial kolektiboei buruz. 

Planaren prestaketa hiru fasetan banatu zen: lehen prestaketa fase bat; jendaurrean jartzeko 

bigarren fase bat; eta plana onesteko hirugarren fase bat.  

 

Plana 2021eko irailaren 28tik urriaren 28ra jarri zen jendaurrean.  

Nafarroako Kulturen arteko Bizikidetzaren Estrategia (2021-2026) Nafarroako Gobernuak 2021eko 

abenduaren 22an hartutako erabakiaren bidez onetsi zen. 

Prozesuari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, jo esteka honetara:  

https://participa.navarra.es/processes/estrategia-convivencia-intercultural-navarra-2021-2026 

  

https://participa.navarra.es/processes/plan-acogida-personas-migrantes-navarra-2021-2026?locale=eu
https://participa.navarra.es/processes/plan-acogida-personas-migrantes-navarra-2021-2026?locale=eu
https://participa.navarra.es/processes/estrategia-convivencia-intercultural-navarra-2021-2026
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 Arrazakeriaren eta Xenofobiaren aurkako Borrokarako Nafarroako Plana (2021-2026) 

Arrazakeriaren eta Xenofobiaren aurkako Borrokarako Nafarroako Plana arrazakeriaren eta 

xenofobiaren aurka egiteko plan bat da, ikuspegi holistiko eta intersekzionaletik eraikia. Horren 

bidez, gizarte zibilaren (komunitate arrazializatuak eta ez-arrazializatuak), hirugarren sektorearen 

eta administrazio guztien arteko lan espazio koordinatua lortu nahi da. 

Plan honen helburu nagusia izan da arrazakeriaren eta xenofobiaren adierazpen oro 

desagerraraztea, pertsonarekiko gorrotoa edo diskriminazioa errespetuzko jarrera orokorrarekin 

eta kulturarteko balioen sustapenarekin ordeztuz. Hori guztia apustua eginez inplikatutako talde 

guztien arteko koordinazio hobe eta biziagoaren alde, eta ingurune aldakor batera egokitzeko 

gaitasuna duen tresna malgu bat sendotzearen alde. Hori guztia ikuspegi parte-hartzailetik eta 

feministatik, eta lurraldearen oreka xedetzat harturik. Hala, jatorri migratzailearen, etnikoaren edo 

arrazializazioaren araberako bereizkeria aztertzen du, sexuarekin, adinarekin, sexu 

orientazioarekin edo erlijioarekin intersekzioan, besteak beste. 

Azken helburua da Plana ez izatea bakarrik tresna multzo antolatu bat arrazakeriaren eta 

xenofobiaren aurka borrokatzeko, nahiz eta hori ere izan. Horrez gain, oinarriak jarri nahi dira 

Nafarroako gizartean aniztasunarekiko tolerantzian oinarritutako bizikidetza estrategia bat 

ezartzeko, luzaz iraunen duena. Arrazakeriaren eta xenofobiaren aurka borrokatzeak abiapuntutik 

Nafarroako gizarte zibilarekin lan egitea esan nahi duelako, eta pertsonak erabakigunean jartzea. 

Helburu horietatik abiatuta eta egindako partaidetza diagnostikoaren ondorioak kontuan hartuta, 

borrokarako plan hau 9 esku-hartze eremutan egituratzen da (horietako 4 zeharkakoak eta 5 

sektorialak), baita 5 printzipio orientatzaile eta 3 ildo estrategikotan ere: Prebentzioa, Babesa eta 

Erreparazioa. 
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Ildo estrategiko horiek, era berean, 47 ekintza zehatzetan antolatzen dira, eta horien barruan 

Planak berak berariazko pisua ematen dio Arrazakeriaren eta Xenofobiaren Biktimei Laguntzeko 

Bulego Publikoa abian jartzeari. 

Prozesuari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, jo esteka honetara: 

https://participa.navarra.es/processes/plan-de-lucha-contra-el-racismo-y-la-xenofobia-2021-

2026?locale=eu  

HERRITARREKIKO HARREMANETAKO DEPARTAMENTUA 

 Nafarroako Bizikidetzaren I. Plan Estrategikoa 

Bizikidetzaren I. Plan Estrategikoa da Nafarroako Gobernuak 2021-2024 aldian Foru Erkidegoan 

elkarbizitza giroa hobetzeko proposatutako jarduera esparru nagusia. Plangintza honen helburua 

da Bizikidetzazko eta berdintasunezko legegintzaldi berritzaile eta aurrerakoirako programa-

akordioaren 3.11 kapituluan (Memoria, bakea, bizikidetza eta giza eskubideak) jasotako jarduera 

proposamenari erantzutea; honela dio, hitzez hitz: “Bizikidetza, Oroimen eta Giza Eskubideen Plan 

Estrategiko bat garatu, ahalik eta kontsentsurik handiena erdietsiko duena, eta arlo horietan 

jarraitu beharreko ildo estrategikoak ezarriko dituena”. 

Horren helburu nagusia bizikidetza berdintasunean eta askatasunean eraikitzea da Nafarroa 

demokratiko, plural eta askotariko batean; horretarako, 6 ardatz estrategikotan oinarritzen da: 

 Giza eskubideak aplikatzea. 

 Iritzi eta ideologia desberdinen arteko bizikidetza, identitate desberdinen artekoa, 

sexu eta genero aukera desberdinen artekoa, ikuspegi laiko eta erlijioso 

desberdinen artekoa, kultura eta jatorri desberdinen artekoa. 

 Terrorismoaren eta indarkeria politikoaren biktimen eskubideak onartu eta 

aplikatzea. 

 Memoria kritiko eta inklusiboa eraikitzea. 

 Geure burua hezteko eta ikasteko beharra, elkarrekin bizitzeko. 

 Erakundeen eredugarritasuna eta elkarbizitzaren erreferente izateko gaitasuna. 

Halaber, Gobernuak gure komunitateko elkarbizitza giroa hobetzeko egiten duen ahaleginaren 

berme, Nafarroako Gobernuak bere gain hartu ditu Agenda 2030eko Garapen Jasangarrirako 

Helburuak (GJH). Haren 16. helburuak (“Bakea, Justizia eta Erakunde Sendoak”) bilatzen du 

bakearen kulturan murgiltzen diren komunitateak eratzea, indarkeria baztertuz gatazkak 

konpontzeko tresna gisa, justizia garatuz giza eskubide indibidual eta kolektiboetan oinarrituta 

eta erakundeak indartuz egonkorrak izan daitezen eta herritarrek konfiantza izan dezaten 

haiengan. 

Nafarroako Bizikidetzarako I. Plan Estrategikoa prestatu eta garatzeak aukera ematen du epe 

ertainean Nafarroako bizikidetzaren egoerari buruzko azterketa, analisi eta eztabaidarako espazio 

ugari irekitzeko, berehalako honako ondorio hauekin: 

 Nafarroako Foru Komunitateko bizikidetzaren egoeraren diagnostiko zehatzagoa 

eta sakonagoa lortzea. 

 Nafarroan bizikidetzaren kalitatea hobetzeko lehen jarduketa plana prestatzea. 

 Parte hartzeko, kudeatzeko eta etengabeko ebaluazioa egiteko sistema sustatzea, 

eragile sozial, instituzional eta politiko guztiek Planaren helburu orokorraren 

inguruan parte har dezaten. 

https://participa.navarra.es/processes/plan-de-lucha-contra-el-racismo-y-la-xenofobia-2021-2026?locale=eu
https://participa.navarra.es/processes/plan-de-lucha-contra-el-racismo-y-la-xenofobia-2021-2026?locale=eu
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Bizikidetzaren I. Plan Estrategikoa egiteko prozesua hiru fasetan planteatu zen: 

 

Lehenbiziko fasea edo atariko fasea ideia-zaparrada gisa planteatu zen; Nafarroako bizikidetzari 

buruzko ikuspegien, esanahien analisien, jarreren eta abarren hasierako galdeketa bat egin zen, 

baita plan estrategiko bat aurrera eramatearen bidezkotasunari buruzkoa ere. Fase horretan bi 

prozesu antolatu ziren aldi berean:  

 Nafarroako Gobernu Irekiaren Atarian, Bizikidetzaren Liburu Irekia gaitu zen; liburu 

horretan, edozein pertsona, erakunde edo entitatek askatasunez adierazten ahal 

zituen bizikidetzaren gaineko ideiak eta ekarpenak. 

 Nafarroan politikako, hezkuntzako, gizarteko eta abarretako zenbait arlotan 

bizikidetza lanarekin zerikusia duten pertsonei elkarrizketak egin zitzaizkien. 

Atariko fase horren emaitza gisa, Bizikidetzaren Liburu Irekiaren ekarpenak eta 

Nafarroako 50 pertsona eta entitatek baino gehiagok egindako elkarrizketak bildu 

eta argitaratu ziren Nafarroako Gobernu Irekiaren Atarian, eta Hamar ideia 

indargarri izeneko laburpen dokumentua erantsi zen.  

Plana egiteko fasea deituriko bigarren aldia truke ariketa zabalago gisa pentsatua zen, nabarmen 

handitu baitzen sektore politiko, sozial eta instituzionalen parte-hartzea. Hori horrela, sakonagoa 

da analisien irismenari dagokionez. Fase horretan aplikatzeko pentsatutako metodologia eta 

tresnak, funtsean, lan-mahai sektorialetan oinarriturik zeuden, baina moldatu egin behar izan 

ziren, COVID-19ak eragindako pandemiak jarritako mugak eta baldintzatzaileak kontuan izanik. 

Hala, etengabe egokitu behar izan ziren, ekarpenak aurkeztu nahi zituzten pertsonen inplikazioa 

eta parte-hartzea ahalik eta gehien errazteko. Modu askotara lortu da 67 erakundek eta 300 lagun 

inguruk parte hartzea: mahai sektorialak, online topaketak, berariazko jardunaldiak, elkarrizketa 

pertsonalak, fitxak betetzea eta abar.  
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Hirugarren fasea da Nafarroako Bizikidetzaren I. Plan Estrategikoaren zirriborroa jendaurrean 

jartzea, behin betiko onetsi aurretik helburuen eta ekintzen proposamena ezagutarazteko eta 

iradokizunak edo alegazioak jasotzeko. 

Plana jendaurrean jarri zen, 2021eko irailaren 17tik urriaren 17ra. 

Plan honetako parte-hartzea, Nafarroako 50 pertsona eta erakunderena baino gehiagorena, 

bizikidetzaren aldeko elkarrizketa sozial eta politiko handia da gure komunitatean, baita lan 

zintzoa ere.  

Nafarroako Bizikidetzaren I. Plan Estrategikoa Gobernu akordioz onetsi zen 2021eko abenduaren 

29an. 

Prozesuari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, jo esteka honetara: 

https://participa.navarra.es/processes/i-plan-estrategico-convivencia-navarra?locale=eu  

 Kanpo Ekintzako Plana 2021-2024 

2021-2024 Kanpo Ekintzaren Planaren eginkizun nagusia da Nafarroa Europan eta Munduan 

eragile global baten gisara kokatzea bere erkidegoaren aldeko itunak eta lankidetzak bilatzeko. 

Horretarako, “Nazioartekotze instituzionala” eta “diplomazia paraleloa” izeneko bi tresna erabiliko 

dira, hau da, Europako eta munduko erakunde eta sareetan presentzia ofiziala sustatu eta 

koordinatuko da, Nafarroaren interes estrategikoetara gure Erkidegorako garrantzitsuak diren 

informazio eta ekimen guztiak monitorizatu eta itzultzeko, eta funtsak eta aukerak erakartzen 

laguntzeko. 

Kanpo Ekintzarako Zuzendaritza Nagusiak kanpo ekintzarekin loturiko eragile publiko eta 

pribatuekin lankidetzan, informazioan eta parte-hartzean oinarrituta prestatu zuen Kanpo 

Ekintzako Plana (2021-2024), ikuspegi sozial, ekonomiko, enpresarial eta kultural desberdinetatik. 

Horretarako, argitasunez informatzeko eta lortutako iritzi eta ekarpenak bildu eta aztertzeko lan 

metodologia bat planteatu zen. Parte-hartze prozesu horrek, bestalde, Gobernu Irekiko 

(Nafarroako Gobernuaren parte hartzeko plataforma) “Kanpo Ekintzako Planaren (2021-2024) 

Oinarrien Dokumentuaren” jendaurreko aldian bildutako informazioa osatu zuen. 

 

 

https://participa.navarra.es/processes/i-plan-estrategico-convivencia-navarra?locale=eu
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Prestaketa fasean jendaurrean jarri zen 2021eko maiatzaren 13tik ekainaren 27ra. 

Prozesu guztian 89 eragilek parte hartu dute guztira, eta 100 ekarpen proposatu dituzte. 

Horietatik, 53 jaso dira guztiz edo zati batean. Baztertutako 47 proposamenetatik, 16 baztertu dira 

jada jasota zeudelako Planean, horren estrategia lotuetan (NEXT Estrategia, NEXTRetorNA 

Ekimena) edo Gobernuaren beste departamentu batzuetako politiketan; eta 10 ekarpen baztertu 

dira Kanpo Ekintzarako Zuzendaritza Nagusiaren eskumenetatik kanpo geratzen direlako. Hortaz, 

Kanpo Ekintzako Planak guztiz edo zati batean integratzen ditu (edo inplizituki, beste 

departamentu batzuen ekintzan) egindako ekarpenen % 79. 

Kanpo Ekintzako Plana 2021-2024 Herritarrekiko Harremanetako kontseilariak azaroaren 18an 

emandako 94E/2021 FORU AGINDUAREN bidez onetsi zen, Nafarroako Foru Komunitateko kanpo 

ekintza planifikatu, koordinatu, sustatu eta ikusarazteko helburu orokorrarekin, eta Nafarroako 

Gobernuko beste departamentu batzuekin lankidetzan, eta Nafarroa Europako eta nazioarteko 

eragile global eta bereizitzat kokatuz. 

Prozesuari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, jo esteka honetara:  

https://participa.navarra.es/processes/plan-accion-exterior-2021-2024?locale=eu  

 Euskararen II. Plan Estrategikoa 

Euskararen Sustapenaren eta Plangintzaren Zerbitzuak egiten duen eta Nafarroako Gobernuaren 

hizkuntza politika planifikatzea helburu duen Euskararen II. Plan Estrategikoa (2020-2027) 

prestatzean, Euskararen I. Plan Estrategikoaren (2016-2019) lanari jarraituz, honako eskema honi 

jarraitu zaio: 

 

  

https://participa.navarra.es/processes/plan-accion-exterior-2021-2024?locale=eu
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Parte-hartzean honako hauek izan dira: 

 9 adituren ekarpenak: euskararen egoera ongi ezagutzen duten bederatzi adituren 

ikuspegiak jaso ziren, euskararen egoeraren diagnostikoa egiteko. 

 Parte-hartze teknikoa: 6 mahai tekniko antolatu ziren (109 gizarte eragilek parte 

hartu zuten); horietan, euskararen egoeraren diagnostikoa osatzeko eta Nafarroako 

administrazio publikoetako arduradun eta langile teknikoei eta orotariko gizarte 

eragileei proposamenak egiteko aukera eskaini zen. Mahai tekniko bakoitzean 

zenbait gai eta azpigai egon ziren. Bi bilera telematiko egin ziren eta eragileek 

idatzizko ekarpenak egiteko aukera izan zuten, galdetegi baten bitartez. Parte-

hartze teknikoko prozesu honetan bildutako informazioa Planaren ardatz 

estrategikoak, helburu espezifikoak eta proiektuak berriro definitzeko erabili da. 

 Parte-hartze soziala jendaurreko aldian: II. Plan Estrategikoaren hasierako 

zirriborroa hilabetez egon zen jendaurrean Gobernu Irekiaren Atarian. 58 ekarpen 

egin ziren; 56 ekarpen, Gobernu Irekiaren Atariaren bidez eginak, 1 ekarpen bat 

posta elektronikoaren bidez eta, 1 ekarpen erregistroaren bidez. Behin ekarpenak 

aztertu ondoren, erantzunak prestatu ziren eta guztia Gobernu Irekiaren Atarian 

jarri zen txosten batean jaso zen. Egokitzat jo diren ekarpenak Euskararen II. Plan 

Estrategikoaren behin betiko idazketan sartu dira. 8 ekarpen onetsi dira eta 50, 

ezetsi. 

Helburua gizarte zibilaren ekarpenak jasotzea zen, hainbat gizarte esparrutan hizkuntzaren egoera 

hobetzeko eta Nafarroako herritarren hizkuntza eskubideak bermatzeko. 

Prozesuari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, jo esteka honetara: 

https://participa.navarra.es/processes/ii-plan-estrategico-del-euskera-2020-2027?locale=eu  

UNIBERTSITATEKO, BERRIKUNTZAKO ETA ERALDAKETA DIGITALEKO DEPARTAMENTUA 

 Nafarroako Medikuntza Pertsonalizatuaren Estrategia Integrala 

Medikuntza Pertsonalizatuak bilakaera handia dakar berekin praktika medikoa bideratzeko 

moduan, biomedikuntza/genetika/genomika eta jasangarritasunetik sortutako ezagutza 

zientifikoaren bitartez, osasun arretaren erdigunean jartzen baitu pertsona. Medikuntza berri 

honek aldaketa eta hobekuntza nabarmenak eraginen ditu osasun sisteman, eta, gainera, 

berrikuntzaren eta garapenaren eragile bihurtuko da datozen urteetan. Nafarroako Medikuntza 

Pertsonalizatuaren Estrategia Integrala Nafarroako Gobernuaren apustu irmoa da, herritarrei 

ematen diegun osasun zerbitzua hobetzeko. 

Hori dela eta, Departamentuarteko Batzordea eratu zuen, Unibertsitateko, Berrikuntzako eta 

Eraldaketa Digitaleko Departamentua buru zela. Horrez gain, Osasun Departamentuak eta 

Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentuak ere parte hartzen zuten.  

Proposamen hori hainbat diziplinatako 50 adituk baino gehiagok urtebetez baino gehiagoz 

egindako lanaren emaitza da: (i) Osasuna, (ii) Ikerketa, garapena eta berrikuntza, (iii) Garapen 

ekonomiko eta enpresariala, (iv) Azpiegiturak eta sistemak, (v) Araudia, (vi) Prestakuntza, eta (vii) 

Komunikazioa eta parte-hartzea. 

Medikuntza Pertsonalizatuaren Estrategia Integralaren barruan, ekintza plan bat proposatzen da 

2021-2030 aldirako; hain zuzen ere, datozen urteetan, 30 jarduketa ildo espezifiko eta 150 ekintza 

baino gehiago jarriko dira abian.  

https://participa.navarra.es/processes/ii-plan-estrategico-del-euskera-2020-2027?locale=eu
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Informazio gehiago nahi izanez gero, jo esteka honetara: 

https://participa.navarra.es/processes/estrategia-integral-medicina-personalizada-

navarra?locale=eu 

1.1.2.2. Araudia prestatzean parte hartzea 

Jarraian agertzen den taulak Nafarroako Gobernuak 2021ean izapidetu zituen arauei eta arau 

horiek onartzeko erabili ziren herritarren partaidetzarako mekanismoei (aldez aurretiko kontsultak 

eta jendaurrean jartzea) buruzko informazioa jasotzen du. 

Departamentua Parte hartzeko mekanismoa Kop. 

Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio 

Publikoko eta Barneko Departamentua 

Aldez aurreko kontsulta publikoa 8 

Jendaurrean jartzea 3 

 11 

Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, 

Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako 

Departamentua  

Aldez aurreko kontsulta publikoa 1 

Jendaurrean jartzea 2 

  3 

Ekonomia eta Ogasun Departamentua 
Aldez aurreko kontsulta publikoa 0 

Jendaurrean jartzea 11 

 11 

Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko 

Departamentua 

Aldez aurreko kontsulta publikoa 0 

Jendaurrean jartzea 1 

  1 

Migrazio Politiketako eta Justiziako 

Departamentua 

Aldez aurreko kontsulta publikoa 3 

Jendaurrean jartzea 3 

 6 

Hezkuntza Departamentua 
Aldez aurreko kontsulta publikoa 14 

Jendaurrean jartzea 25 

  39 

Eskubide Sozialetako Departamentua 
Aldez aurreko kontsulta publikoa 1 

Jendaurrean jartzea 5 

  6 

Osasun Departamentua 
Aldez aurreko kontsulta publikoa 4 

Jendaurrean jartzea 8 

  12 

Herritarrekiko Harremanetako Departamentua 
Aldez aurreko kontsulta publikoa 1 

Jendaurrean jartzea 0 

https://participa.navarra.es/processes/estrategia-integral-medicina-personalizada-navarra?locale=eu
https://participa.navarra.es/processes/estrategia-integral-medicina-personalizada-navarra?locale=eu
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Departamentua Parte hartzeko mekanismoa Kop. 

  1 

Landa Garapeneko eta Ingurumeneko 

Departamentua 

Aldez aurreko kontsulta publikoa 10 

Jendaurrean jartzea 12 

  22 

Kultura eta Kirol Departamentua 
Aldez aurreko kontsulta publikoa 0 

Jendaurrean jartzea 1 

  12 

Guztira 113 

Guztira 113 prozesu burutu dira: aldez aurretiko 42 kontsulta publiko eta, araudiak 

prestatzerakoan, 71 proposamen jendaurrean jarri dira. 

 

‘Aldez aurreko kontsulta publikoa’ eta ‘Jendaurrean jartzea’ ekintzei dagozkien datuen arteko 

aldea (2021. urtean) 2020an zehar aldez aurreko kontsulta izan zuten araudi batzuk –araudia idatzi 

ondotik– 2021ean jendaurrean jarri zirelako sortu zen; halaber, 2021ean egindako aldez aurreko 

kontsulta batzuei dagozkien araudiak 2022. urtean zehar edo hurrengo urteetan jarriko dira 

jendaurrean. 

2021eko urteko parte-hartze planak eranskin batean biltzen ditu aurreko kontsulta publikoaz eta 

jendaurreko aldiaz haratago doazen parte-hartze ekimenak jasotzen dituzten lege 

aurreproiektuak.  

Aipatu eranskinean bi lege aurreproiektu jasotzen ziren: 

 Haur eta nerabeentzako laguntza eta babesari, eta familia, adingabeen eskubideak 

eta berdintasuna sustatzeari buruzko Foru Legearen aurreproiektua, Eskubide 

Sozialetako Departamentuak sustatua. 

0 5 10 15 20 25 30

Kultura eta Kirol Departamentua

Eskubide Sozialetako Departamentua

Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko…

Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua

Ekonomia eta Ogasun Departamentua

Hezkuntza Departamentua

Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako…

Migrazio Politiketako eta Justiziako Departamentua

Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio…

Herritarrekiko Harremanetako Departamentua

Osasun Departamentua

Jendaurrean jartzea Aldez aurreko kontsulta publikoa
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 Kulturako Lanbideen Foru Legaren aurreproiektua, Kultura eta Kirol 

Departamentuak sustatua.  

Jarraian aipatutako lege aurreproiektuetako baten prestaketaren esparruan egindako parte-hartze 

prozesuetako bat deskribatzen da, baita Osasun Departamentuak nabarmendu nahi izan dituen 

hiru foru dekreturenak ere: 

ESKUBIDE SOZIALETAKO DEPARTAMENTUA 

 Haur eta nerabeei arreta eta babesa eman eta haien familiak, eskubideak eta 

berdintasuna sustatzekoa den Foru Legearen aurreproiektua 

Arau hori, haur eta nerabeen beharrei erantzuteko, entzun zitzaten eskubidea sustatuz egitekoa 

zen, helduengan zentratutako ikuspegia saihestuz. Halaber, oso garrantzitsua zen hasieratik 

genero ikuspegia izatea, haurren itxaropen, desio, nahi eta egoera desberdinak ezagutzea 

ahalbidetuko zuena. Bestalde, haur eta nerabeen eskubideen sustapen eta defentsan parte 

hartzen duten gainerako eragileen ekarpenak ezagutu behar dira.  

Aurreproiektuaren zirriborroa idazteko egin den prozesuan, Nafarroako Foru Komunitateko 

adingabeen errealitatea ezagutzen saiatu gara, eta bereziki azpimarratu dugu egoera ahulean 

dauden adingabeen egoera, babesik gabe daudenena, eta, beraz, prebentzioaren ikuspegitik lan 

egin nahi izan dugu. Gainera, babes sistemaren esku-hartzeren bat izan duten adingabeen eta 

familia edo helduen ekarpenak berariaz ezagutzea planteatu da. Zirriborroaren dokumentua 

prestatzeko zenbait lantalde egin dira, bi bloketan bereizten ahal direnak: batetik, izaera 

instituzionalagoa duten parte-hartzaileak; eta, bestetik, herritarrak, oro har.  

Herritarren parte-hartzea gauzatzeko, Eskubide Sozialetako Departamentuak Lehendakaritzako, 

Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuaren Herritarren Partaidetzarako 

Atalaren lankidetza izan du. Lege aurreproiektuaren zirriborroa egiteko prozesuan, hainbat 

pertsona talderekin lan egin da, prozesu horretan ordezkaritza eta ahots propioa izan ditzaten 

honako hauek: haurrek eta nerabeek, haurrak eta nerabeak biltzen dituzten erakundeek, 

adingabeak babesten eta artatzen dituzten erakundeek, toki erakundeek, oinarrizko gizarte 

zerbitzuek, desgaitasuna duten pertsonak ordezkatzen dituzten erakundeek, gizarte bazterkeriako 

egoeran edo arriskuan dauden pertsonak ordezkatzen dituztenek, gazte elkarteek, ordezkari 

sindikalek, Gizain fundazioko ordezkariek (adingabeak babesteko zerbitzuen kudeatzailea den 

aldetik) eta gehien eragindako departamentuek, hala nola Eskubide Sozialetako Departamentuak, 

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziak, Hezkuntza Departamentuak 

eta Osasun Departamentuak. Aldi berean, ekarpenak egin dituzte hauexek: NABIk, Nafarroako 

Foru Ogasunak, Migrazio Politiketako Zuzendaritza Nagusiak, Justizia Zuzendaritza Nagusiak, 

Unibertsitateko Zuzendaritza Nagusiak, Etxebizitza Zuzendaritza Nagusiak eta Nafarroako 

Adingabearen Kontseiluak. 
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Haur eta nerabeen parte-hartzearekin proposatutako erronka parte-hartzearen eragina azken 

emaitzan bermatzea izan da, parte-hartzea islatuz legeak jasotzen dituen neurrietan edo 

bestelako ekintza zehatzetan, eta, aldi berean, bistan jarriz haur eta nerabeei eragin arren 

aurreproiektuan jasota ez dauden gaiak, prozesuan modu zintzoan eta errespetuz parte hartzeko 

aukera emanez eta, ahal dela, dibertigarri eginez, honako mugarri hauekin: 

 Inpaktua: saioen emaitza neurri edo ekintza bihurtzea; horretarako, ekarpenak 

neurri zehatzetan gauzatu behar dira. 

 Komunikatzea: diseinatutako prozesua jakinarazi egin behar da eta gizarteari parte 

hartzeko aukerak ezagutarazi behar zaizkio. 

 Ezagutzea: adierazpenari bidea irekiz, zuzendu gabe, haurtzaroari eta 

nerabezaroari eragiten dieten gaietan. 

 Prozesua: zintzoa eta errespetuzkoa, haiengatik eta haientzat egina, gardentasuna, 

hizkuntza argia eta pertsona guztientzako diseinua dituena. 

 Dibertsioa: parte hartzera animatuko duen esperientzia izan dadin. 

Adingabeekin aurrez aurreko saioak egin baino lehen, irakasleentzako eta hezitzaileentzako gida 

bat prestatu zen, adingabeek beren inguruneko partaidetzari buruzko prestakuntza eta 

esperimentazio bideari ekiteko. Gida Hezkuntza Departamentuak hautatutako ikastetxeetan 

zabaldu zen eta bi prestakuntza saio egin ziren adingabeekin lan egiten duten Gizarte 

Erakundeetako hezitzaileekin, eta aurrez aurreko saioetan adingabeak lagunduko zituzten 

enpresetako bideratzaileekin. 

Haurrak eta nerabeak zaindu eta babesteko eta familia, adingabeen eskubideak eta berdintasuna 

sustatzeko Foru Legearen Aurreproiektuaren zirriborroa egiteko prozesuan, 162 helduk hartu dute 

parte (129 emakumeak izan dira eta 33, gizonak), baita 332 adingabek ere. Adingabeen artean, 

parte-hartzaileen 166 neskak ziren eta 166, mutilak. Horiei guztiei osatutako 124 galdetegi gehitu 

behar zaizkie, 91 emakumek, 31 gizonek eta 2 pertsona ez-bitarrek erantzun dituztenak. Guztira, 

618 parte-hartzaile izan dira; eta, horietatik, 494k aurrez hartu parte hartu dute. 

Adingabeekin egindako lana esperientzia berria izan da lege baten prestaketan Nafarroako 

Gobernuaren Administrazioan, eta ikasketa izan da inplikatutako eragile guztientzat: adingabeak, 
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familiak, hezkuntza sistema, gizarte erakundeak, enpresa bideratzailea eta Nafarroako Gobernuko 

teknikariak. 

Koordinazioa egon zen Lehendakaritzako, Hezkuntzako eta Osasuneko Parte Hartzeko Atalekin, 

parte-hartzea eta metodologia sustatzeko. Horiek ezohiko hartzaileak dira eta ez dute parte 

hartzen oro har. 

Foru Legearen aurreproiektu hau Nafarroako Gobernuak 42 lantalde espezifiko barne hartu zituen 

parte-hartze prozesuaren ondoren onetsi zen, eta, aurreikusitako epean, 200 proposamen eta 848 

ekarpen jaso ziren aurreproiekturako. Parte-hartzea altua izan zen, parte-hartzaileen kopurutan 

eta aniztasunean, zailtasun gehigarriak egonagatik ere, adingabeak ere barne hartuz. 

Parte-hartze prozesu hau guztia amaitzeko, eta itzulketa gisa, legearen zirriborroa ekainaren 24an 

aurkeztu zen Baluarten. Irekiera Nafarroako Gobernuko lehendakariak, María Chivite Navascuések, 

eta Eskubide Sozialetako kontseilariak, Carmen Maeztuk, egin zuten, baita Departamentuko 

idazkari tekniko nagusiak, Natxo Iriartek, ere. Ekitaldia San Jorgeko Umetxea elkarteko bi kide 

gaztek zuzendu zuten, eta Birjiñe Albira ipuin kontalaria izan zen. Herritarrei irekitako ekitaldia 

izan zen, eta haurrei eta nerabeei eragiten dieten eta interesatzen zaizkien gaietan parte hartzeak 

duen garrantzia nabarmendu zen. Halaber, araudia prestatzen lagundu zuten pertsona guztien 

parte-hartzea publikoki eskertu zen. 

Ekitaldia zuzenean eman zen honako esteka honetan: 

https://www.youtube.com/watch?v=mcxx9F0XkCQ 

Prozesuari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, jo esteka honetara: 

https://participa.navarra.es/processes/anteproyecto-ley-foral-atencion-proteccion-infancia-

adolescencia?locale=eu  

OSASUN DEPARTAMENTUA 

 71/2021 Foru Dekretua, uztailaren 29koa, zeinaren bidez sortzen baitira, batetik, 

Nafarroako Foru Komunitatean hiltzeko laguntza emateko Berme eta Ebaluazio 

Batzordea, eta, bestetik, Hiltzeko laguntza emateko kontzientzia eragozpenak 

dituzten profesional sanitarioen Erregistroa.  

Eutanasia arautzen duen martxoaren 24ko 3/2021 Lege Organikoaren aginduari erantzutea zen 

xedea, batetik, Nafarroako Foru Komunitatean hiltzeko laguntza emateko Berme eta Ebaluazio 

Batzordea, eta, bestetik, Hiltzeko laguntza emateko kontzientzia eragozpenak dituzten profesional 

sanitarioen Erregistroa sortuz.  

Prozesuan, prestazioan parte hartzen duten profesionalen ekarpenak jaso ziren (pazienteen eta 

senideen elkarteak, elkargo profesionalak, Nafarroako etika eta deontologia asistentzialeko 

batzordeak, Nafarroako Heriotza Duinaren Behatokiko kideak, unibertsitateak, Nafarroako 

Gobernuko departamentuak, Nafarroako Mendekotasun Agentzia eta, bereziki, Osasun 

Departamentuaren gerentziak), kontzientzia eragozpenaren erregistrorako sarbideei dagokienez, 

baita herritarrekiko izapideei dagokienez ere. 

Ebaluazio kualitatiboa egin da ekarpenak baloratzeko txostenean hitzez lortutako erantzunen 

arabera, eta gogobetetze maila handia lortu da, inplikatutako eragileak kontuan hartu direlako 

eta haien ekarpen guztiei erantzun zaielako. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=mcxx9F0XkCQ
https://participa.navarra.es/processes/anteproyecto-ley-foral-atencion-proteccion-infancia-adolescencia?locale=eu
https://participa.navarra.es/processes/anteproyecto-ley-foral-atencion-proteccion-infancia-adolescencia?locale=eu
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 118/2021 Foru Dekretua prestatzea, abenduaren 22koa, zeinaren bidez sortzen eta 

arautzen baita Nafarroako Foru Komunitateko Bioetika Batzordea.  

Lana aholkularitza izaerako Bioetika Batzorde bat arautzea zen, medikuntzaren eta osasun 

zientzien inplikazio etikoekin zerikusia duten gaiak landuko zituena. Helburua Bioetika Batzorde 

bat sortzea zen, ordezkari politiko eta sozialei, profesionalei eta oro har herritarrei aholkuak 

emateko eta erabakiak hartzen laguntzeko; halaber, asistentziaren etikako batzordeentzat 

erreferentzia izanen zena, haiei laguntza eta aholkuak emanez. 

Osasun Departamentuak sustatuta, martxoaren 9tik abenduaren 22ra bitartean, herritarrekiko 

izapideaz gainera, berariaz kontsultatu da inplikatutako eragileekin (elkargo profesionalak, 

Nafarroako etika eta deontologia asistentzialeko batzordeak, Nafarroako Heriotza duinaren 

Behatokiko kideak, Nafarroako Mendekotasun Agentzia). Ondoren, ekarpenak baloratzeko 

txostena egin da eta parte hartu duten eragileei txostena eskuragarri jarri zaiela jakinarazi zaie. 

Azkenik, ebaluazio kualitatiboa egin da ekarpenak baloratzeko txostenean hitzez lortutako 

erantzunen arabera, eta gogobetetze maila handia lortu da, inplikatutako eragileak kontuan hartu 

direlako eta haien ekarpen guztiei erantzun zaielako. 

 Farmazia zerbitzuen eta medikamentu gordailuen farmazia arreta Nafarroako Foru 

Komunitateko zentro soziosanitarioetan arautzen duen Foru Dekretuaren proiektua. 

Foru Dekretuaren fitxa, soziosanitarioa eta farmazia. 

Helburua zentro soziosanitarioetako farmazia zerbitzuen eta medikamentu gordailuen farmazia 

arreta arautzea zen, farmazia zerbitzu eta establezimendu horien kalitatea hobetzeko, haien 

funtzionamendu zuzena bermatzeko eta, halaber, medikamentuekin zerikusia duten arazoak 

hauteman eta ebazteko. 

Zentro soziosanitarioetan kalitateko farmazia arreta bermatzea zen xedea, era berean, herritar 

horiek sendagaiak zentzuz erabiltzea bermatzeko.   

Osasun Departamentuak sustatu zuen, herritarrei eta zentro soziosanitarioetako herritar eta 

profesionalei zuzenduta.  

Herritarrekiko izapideaz gainera, berariaz kontsultatu zaie inplikatutako eragileei. Nafarroako 

Botikarien Elkargo Ofizialarekin, Espainiako Ospitale Farmaziako Elkartearekin eta Nafarroako Foru 

Komunitateko farmaziako profesionalekin zuzeneko harremanak izan dira, parte har dezaten. 

Ekarpenak baloratzeko txostena egin da eta parte hartu duten eragileei txostena eskuragarri jarri 

zaiela jakinarazi zaie. 

Prozesu horrekin ebaluazio kualitatiboa egin da ekarpenak baloratzeko txostenean hitzez 

lortutako erantzunen arabera, eta gogobetetze maila handia lortu da, inplikatutako eragileak 

kontuan hartu direlako eta haien ekarpen guztiei erantzun zaielako. 

1.1.2.3. PARTE HARTZEKO BESTE EKIMEN BOLUNTARIO BATZUK 

Jarraian aipatzen diren partaidetza ekimenak ez dira egin araudiak betetzeko; beraz, izaera 

boluntarioa dute. 2021eko urteko parte-hartze planean jasota geratu dira, 3. eranskinean. 

Honako ekimen hauek gauzatu dira:  

Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentua 

 Nafarroako Gobernuaren sare sozialen erabilerarako eskuliburua 

 Gazteriaren 2021eko Aurrekontu parte-hartzaileak 
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Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako 

Departamentua 

 Tafallako baso perimetrala suspertzeko Berdesia proiektua (Explora Sarea) 

Migrazio Politiketako eta Justiziako Departamentua 

 Espetxeen mahaia 

 Migratzaileen foroa 

Eskubide Sozialetako Departamentua 

 Pertsonarengan zentratutako Arretarako Sarea 

 PILAR GOGORCENA HUBaren parte-hartzezko diseinua 

 Ezintasunerako Plan Operatiboa - 2021 

Eskubide Sozialetako Departamentua eta Osasun Departamentua 

 Gizarte eta Osasun Arreta Integratuaren Proiektua 

Osasun Departamentua 

 Trantsizio Batzordea 

 Oinarrizko Osasun Laguntzaren Ekintza Plana - Oinarrizko Osasun Laguntzaren 

erronka: ‘Oinarrizko Osasun Laguntza, Nafarroako osasun sistemaren ardatza’ 

 Gizarte eta Osasun Arreta Integratuaren Proiektua 

Herritarrekiko Harremanetako Departamentua 

 Irunlarrea, Oroimenaren Lorategia 

Egindako parte-hartze ekimenen funtsezko zenbait alderdi zehazten dira. Zenbait kasutan, unitate 

arduradunak ekarri duen informazioa agertzen da; beste batzuetan, iturri dokumentaletako 

informazioa bildu da.  

LEHENDAKARITZAKO, BERDINTASUNEKO, FUNTZIO PUBLIKOKO ETA BARNEKO 

DEPARTAMENTUA 

 Nafarroako Gobernuaren sare sozialen erabilerarako eskuliburua 

Nafarroako Gobernua 2009az geroztik dago sare sozialetan. Izan ere, Twitter, Facebook, Youtube, 

Instagram, LinkedIn eta Flickr sareetan berrogeita hamar profil baino gehiago ditu zabalik gaur 

egun. Sareen direktorio bat dago, https://www.navarra.es/eu/herritarren-arreta/sare-sozialen-

direktorioa helbidean kontsultatzen ahal dena, sare horiek ezagutzeko eta sare horietara sartzeko. 

Nafarroako Gobernuak sare sozial horietan duen presentzia modu deszentralizatuan kudeatzen 

da, profil batzuk Gobernuaren profil orokorrak izanik, eta beste batzuk, berriz, NGren eskumeneko 

jarduketa esparru zehatzetara berariaz bideratuta egonik (osasuna, kultura, gazteria, foruzaingoa 

eta abar); halaber, egiletza sistema mistoa dute, enplegatu publikoek daramatzate sare batzuk, 

kanpoko enpresen babesa duten beste batzuk, eta erabat kanporatuta daude, azkenik, beste 

batzuk.  

2019ko azaroan, Nafarroako Gobernuaren barruan zeharkako unitate organiko bat sortu zen sare 

sozialetako presentzia zuzentzeko (Publizitate Instituzionalaren, Sare Sozialen eta Ikus-

entzunezko Baliabideen Atala), sare horietan lan egiten duten egileei euskarria emateko, jarduerari 

segurtasun handiagoa bermatzeko eta kalitate estandar homogeneoak erdiesteko. 
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Eskuliburu bat diseinatu zen Nafarroako Gobernuak aurreko hamarkadan ehundu duen 

profil sarerako printzipio orokorrak eta jarduteko jarraibide partekatuak ezartzeko; profil horien 

egile ugariek aplikatu beharrekoa izanen litzateke eskuliburu hau, funtzionarioek ez ezik, 

kontratatutako laguntza teknikoko langileek ere bai.  

Dokumentua herritarrekin partekatu zen, zitezkeen ekarpenetarako, baina ez zen bat ere jaso. 

Prozesuari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, jo esteka honetara: 

https://participa.navarra.es/processes/manual-uso-redes-sociales-del-gobierno-

navarra?locale=eu  

 Gazteriako aurrekontu parte-hartzaileak 

Aurrekontu parte-hartzaileak herritarren partaidetzarako tresna bat dira, pertsonei beren ideia, 

proiektu edo politika publikoak garatzeko aukera ematen diena, eta, horretarako, 30.000 euro izan 

ziren NGIk gazteekin batera hiru proiektu gauzatzeko parte-hartze bidez. 

Aurrekontu parte-hartzaile horien oinarrizko printzipioak Nafarroako Gobernuaren Gazteriaren III. 

Planaren printzipioetan oinarritzen dira, eta prozesu plural, anitz, irisgarri eta berdinzalea eratzeko 

borondatearengatik nabarmentzen ahal da, modu argi eta gardenean hedatua eta gazteen iritziak 

kontuan hartuko dituena. 

Aurrekontu parte-hartzaileen bitartez, gazteei proiektuaren garapeneko fase desberdinetan parte 

hartzeko aukera emanen dieten tresnetako bat eskaintzea, proiektuaren definiziotik hasi eta 

ebaluaziora arte, aurrekontuaren zenbateko jakin baten kudeaketa partekatuaren bidez. 

Horrekin gazteek gizartean parte hartzeko gaitasunak ikasteko eta garatzeko gune bat sortu nahi 

da, izaera integrala, unibertsala eta zeharkakoa izanen duen programa baten bidez. 

Prozesuaren deialdia eta emaitzak kontsultatzen ahal dira honako esteka honetan: 

https://www.juventudnavarra.es/eu/aurrekontu-parte-hartzaileak  

LURRALDE ANTOLAMENDUKO, ETXEBIZITZAKO, PAISAIAKO ETA PROIEKTU 

ESTRATEGIKOETAKO DEPARTAMENTUA 

 Tafallako baso perimetrala suspertzeko Berdesia proiektua (Explora Sarea) 

Berdesia Elkartea, Nafarroako Explora Sarearen baitan dagoena, herritarrek sustatutako ekimena 

da, 2016. urtean sortua, eta Tafallako hiri ereduaren definizio berria bilatzen duen proiektu baten 

alde egiten du. 

Hiri eraldaketa eta berreskuratze hori gizartearen inplikazioari eta herritarren parte-hartzeari 

garrantzia ematen dion ikuspegi batetik bideratzen da, hiriaren bizi kalitatea eta erakargarritasuna 

handitzeko, biztanleria erakartzeko eta enplegua sortzeko gune bihur dadin. 

Planteamendu hori Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusiak eta Tafallako Udalak berak jaso 

zuten, zeinek, 2020aren erdialdean, bi administrazio publikoetako ordezkariek, Berdesia Elkarteko 

kideek eta Nafarroako Lurralde eta Jasangarritasun Agentziaren (Lursarea) ordezkariek osatutako 

lantalde bat sortu baitzuten. 

Lantalde hori bi dokumenturen sorrerari esker izan zen posible, eta dokumentu horiek gaur egun 

Berdesiak Tafalla berde eta osasungarriagoa lortzeko estrategia betetzen jarraitzeko erabiltzen 

duten gida dira. 

https://participa.navarra.es/processes/manual-uso-redes-sociales-del-gobierno-navarra?locale=eu
https://participa.navarra.es/processes/manual-uso-redes-sociales-del-gobierno-navarra?locale=eu
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Dokumentu horietatik ‘Berdesia Estrategia’ nabarmentzen da, sei ardatzen inguruan garatzen 

dena: nekazaritza eta basogintza arloko ekintzak (baso perimetrala, laborantza ekologikoak...), hiri 

inguruko esku-hartzeak (oinez edo bizikletaz ibiltzeko konexio izaera duten ibilbideak), 

azpiegituren integrazioa (horretarako beharrezkoa izanen da horien titularrekin akordioak 

bilatzea), Cidacos ibaiaren gaineko jarduketak (uholdeak, ertzak...), ekonomia zirkularra sustatzea 

(tokiko produktua sustatzea, artzaintza, abeltzaintza eta basoaren zaintza), eta, azkenik, zeharkako 

azken ardatza, gobernantza, parte-hartzea edo estrategiaren beraren ebaluazioa eta segimendua 

jorratzen dituena, besteak beste. 

Estrategiak Tafalla inguruan eraztun berde perimetrala sortzea planteatzen du, herritarrak 

inguruan dagoen azpiegituraren inpaktuetatik babesteko. Hauek dira helburu zehatzak: 

 Azpiegitura berdeak sortzea eta konektatzea  

 Biodibertsitatea sustatzea 

 Espazio hondatuak berreskuratzea eta kontserbatzea 

 Tokiko ekonomiari laguntzea 

 Ingurumena errespetatzen duten ohiturak sustatzea 

 Klima aldaketara moldatzea 

 Gizartearen eta elkarteen inplikazioa: komunitatea sortzea 

Gizartea interes handia agertzen ari da eta aktiboki ari da parte hartzen. Tafallako eskola 

komunitateak pasa den 2019-2020 ikasturtean egindako Ingurumen Hezkuntza proiektuan izan 

zuen inplikazioa ereduzkoa izan zen. Askotariko gizarte elkarteak parte hartzen ari dira haientzako 

planteatutako landaketa espezifikoetan: erretiratuak, mendizaleak, lagunarteak, elkarte 

gastronomikoak, kulturalak eta abar.  

Esteka honetan informazio gehiago duzu: 

https://berdesia.com/eu/home-eu/  

MIGRAZIO POLITIKETAKO ETA JUSTIZIAKO DEPARTAMENTUA 

 Migratzaileen Foroa 

Nafarroako Gobernuko Migrazio Politiketako eta Justiziako Departamentuak funtsezkotzat eta 

ezinbestekotzat jotzen du pertsona migratzaileek aukera izatea parte hartzeko eta erabakiak 

hartzeko migrazioaren arloko politika publikoetan, honako gai hauek barne: pertsona 

migratzaileen eta errefuxiatuen harrera eta laguntza ematea, kulturen arteko bizikidetza hobetzea 

eta arrazakeriaren aurka egitea. Foroa Nafarroako biztanleria migratzailearen ordezkari askok 

osatu behar dute, eta helburuak hauek dira:  

 Nafarroako biztanle migratzaileei migrazio arloko politika publikoen berri ematea. 

 Migrazio Politiketako Zuzendaritza Nagusian prestatzen diren plan, protokolo 

edo estrategiak aurkeztu eta eztabaidatzea.  

 Pertsona migratzaileen elkarteei zuzendutako dirulaguntzen deialdietarako 

oinarriak aurkeztea eta ekarpenak jasotzea.  

 Migrazio Politiketako Zuzendaritza Nagusiaren lan esparruetako eskaerak aurkeztu 

eta eztabaidatzea, biztanleria migratzailearen aldetik. 

 Harrera, laguntza, inklusioa, bizikidetza eta arrazakeriaren aurkako borroka 

bezalako gaiei buruz hausnartzeko, elkar ezagutzeko eta eztabaidatzeko guneak 

sortzea. 

https://berdesia.com/eu/home-eu/
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2021ean bi aldiz bildu da, gutxienez; zehazki, ekainaren 12an eta irailaren 11n. 

Foroari buruzko informazio gehiago dago eskuragarri esteka honetan: 

https://participa.navarra.es/assemblies/organo-45?locale=eu  

 Espetxeen mahaia 

Aurten kontsulta eta parte-hartze organo bat sortu zen Iruñeko espetxean zigorrak betetzen 

dituzten pertsonen baldintzak hobetzeko. 

Apirilaren 20an jarri zen martxan eta, harrez gero, 5 bilera egin dira. Horietara 4 departamentu eta 

11 entitate joan dira. 

Bertan, Nafarroako presoekin lan egiten duten taldeetako ordezkariak daude. Lan hori zenbait 

esparrutan egiten da, besteak beste: osasuna zaintzea, droga mendekotasunen prebentzioa, 

hainbat arlotako laguntza psikologikoa edo terapeutikoa, edo eragindako kalteaz jabetzeko 

prozesuak. 

Mahaiari buruzko informazio gehiago honako esteka honetan: 

https://participa.navarra.es/assemblies/organo-46?locale=eu  

ESKUBIDE SOZIALETAKO DEPARTAMENTUA 

 Pertsonarengan zentratutako arretarako sareari sostengu emateko batzordea 

Gizarte zerbitzuen arloetako adituek eztabaidatu eta parte hartu zuten, 92/2020 Foru Dekretuari 

eta Pertsonarengan Zentratutako Arretaren (PZA) eredu eta ikuspegiei dagokienez, 

eztabaidatzeko, PZA aplikatzen duten zentro eta zerbitzuei tresnak eta ereduak emateko, eta hori 

eratzen duen araudia eskaintzeko. 

Eskubide Sozialetako Departamentuak sustatuta, apirilaren 30a eta abenduaren 31 bitartean 4 

saio egin ziren, baita PZAren autoebaluazio gida bat eta 92/2020 Foru Dekretua, egokitzaldirako 

ekintza proposamen bat eta autoebaluazio galdetegiko zenbait fitxaren garapena ere. Erakusketa, 

eztabaida eta jardunbide egokietarako Jardunaldiak ere egin ziren Civicanen. 

 PILAR GOGORCENA HUBaren parte-hartzezko diseinua 

Pertsonen Autonomiarako Ekintzailetza eta Berrikuntza Sozialeko Pilar Gogorcena Hub-aren 

diseinu parte-hartzailearen prozesua asmatu eta kudeatzea zen helburua. Hori antzina San Jose 

zentroa zegoen eraikinaren iparraldeko hegaleko lehen solairuan kokatuko da, eta 800 m2 izanen 

ditu. Horretarako, Nafarroako desgaitasun, zahartzaro eta berrikuntzako ekosistemako 

erakundeen eskariak, nahiak eta proposamenak identifikatu eta aztertu dira.  

Elkarrizketa presentzialak eta telematikoak egin dira, bai banaka eta bai taldeka, 24 erakunde eta 

kolektibotako erakunde inplikatuetako 53 pertsonarekin. Ondoren, inkesta zabal eta xehakatua 

egin zaie CERMINeko erakundeei, eskari erreala kuantifikatzeko, hub-aren espazioak, baliabideak 

eta zerbitzuak behar bezala dimentsionatzeko, eta horren antolamendu ikuspegia findu eta 

osatzeko. 

  

https://participa.navarra.es/assemblies/organo-45?locale=eu
https://participa.navarra.es/assemblies/organo-46?locale=eu
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OSASUN DEPARTAMENTUA 

 Trantsizio Batzordea 

Parte-hartze sozialeko batzordea da, eta COVID-19aren pandemiako trantsizio prozesuaren 

kudeaketan gizarte zibilaren parte-hartzea sustatu, antolatu eta erraztu nahi du. 

Osasun Departamentuak sustatzen du, herritar guztiei zuzenduta dago eta 2020ko maiatzaren 

7an sortu zen. 

2021. urtean zehar lau bilera egin dira: otsailaren 4an, martxoaren 24an, maiatzaren 13an eta 

uztailaren 5ean, eta pandemiaren kudeaketan eta COVID-19aren txertaketaren inguruan hartu 

beharreko neurriak aztertu ziren. 

 Oinarrizko Osasun Laguntzaren Ekintza Plana - Oinarrizko Osasun Laguntzaren 

erronka: ‘Oinarrizko Osasun Laguntza, Nafarroako osasun sistemaren ardatza’ 

Oinarrizko Osasun Laguntzaren erronkak osasun maila hori foru komunitateko osasun sistemaren 

ardatz bihurtu nahi du, eta lehen mailako arreta maila guztietan suspertzeko apustu irmoa da. 

Oinarrizko Osasun Laguntza suspertzeko helburu horretan, erronkak zenbait helburu sinergiko eta 

esparru jasotzen ditu: langileria, aurrekontuak, azpiegiturak, funtzio egozpena eta abar.  

Urte anitzeko plana da eta epe labur, ertain eta luzeko ekintzak jasotzen ditu. Hortaz, garatzen ari 

da.  2020ko urriaren eta 2021eko urriaren artean 38 elkarrizketa erdiegituratu egin ziren guztira 

elkargo profesionaletako ordezkariekin, herritarrekin, elkarte zientifikoekin, Osasunbidea-

Nafarroako Osasun Zerbitzuko arduradunekin, profesionalekin eta sindikatuekin. Saioetan bi gai 

gakoren inguruan galdetu zen: egoeraren diagnostikoa eta epe labur, ertain eta luzerako 

proposamenak.  

Beste informazio iturri batzuk barne hartu dira diagnostikoa osatzeko, hala nola Oinarrizko Osasun 

Laguntzak 2019an, 2020an eta 2021ean izandako jarduera. Osasunbidea-Nafarroako Osasun 

Zerbitzuaren Herritarren eta Erien Arretarako Unitateak herritarren kexei buruz emandako 

informazioa eta Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Osasun Laguntzaren Eraginkortasun 

eta Segurtasunerako Zerbitzuak emandakoa ere aztertu dira. Elena Aldasorok eta Maite 

Morteruelek egindako “COVID-19aren garaiko ez-presentziazko osasun arreta: literatura 

zientifikoa berrikustea eta balorazio kualitatiboa” ikerketa lanaren analisia ere gehitu da.  Ekintza 

Planaren proposamena ez da soilik aipatutako informazio iturrietan oinarritzen. Hain zuzen ere, 

Nafarroako Oinarrizko eta Komunitateko Osasun Laguntzarako Estrategian (2019-2022) sartzen 

da. Jasotako informazioaren oinarrian, Plangintzarako, Ebaluaziorako eta Ezagutza Kudeatzeko 

Zerbitzuak egoeraren analisia egin zuen, eta hori dokumentuaren lehen bertsioan proposatutako 

ekintza ildoak ezartzeko oinarria izan zen. Ondoren, zuzendari nagusia buru zuen lantalde bat 

sortu zen, Plangintzarako, Ebaluaziorako eta Ezagutza Kudeatzeko Zerbitzuaren Zuzendaritzaren, 

Oinarrizko Osasun Laguntzako Kudeatzailetzaren, Kudeaketa Klinikoari Laguntzeko eta 

Laguntzaren Jarraitutasunerako Zerbitzuko buruaren, eta Zaintza, Etxeko arreta, Arreta 

soziosanitario eta Komunitate Ekintzako zuzendariordearen parte-hartzearekin, dokumentu 

honetako ekintza lerroak eraikitzeko eta moldatzeko. 

Dokumentua eguneratu ondoren, azaro bukaeran parte hartzeko prozesu berri bat jarri zen 

martxan Oinarrizko Osasun Laguntzako taldeetako zuzendariekin, elkarte zientifikoekin, 

sindikatuekin eta Nafarroako Osasun Kontseiluarekin. Ekarpen guztiak, eta postaz bidalitakoak, 

kontuan hartu dira azken bertsioa prestatzeko. 
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Planean martxan jarritako eta jasotako lehen ekintzen emaitza kuantitatiboak eta kualitatiboak 

monitorizatzen ari dira, hala nola langileria indartzea osasun arlo desberdinetan edo telefono 

bidezko irisgarritasuna hobetzea lerroak zabaldu bidez.  

Osasun Zuzendaritza Nagusiak eta Plangintzarako, Ebaluaziorako eta Ezagutza Kudeatzeko 

Zerbitzuaren zuzendaritzak zenbait topaketatan bildutako informazioa ebaluatu du, baita, hori 

dela-eta, aberasgarri eta gogobetegarritzat hartzen den prozesua ere, hartzaileek interes handia 

erakutsi baitute eta proposamen interesgarriak jaso baitira, dokumentua elikatzeko eta 

jorratutako gaien inguruan ikuspegi desberdinak baloratzeko balio izan dutenak.  

Oinarrizko Osasun Laguntzaren Plan guztia ardazten duen dokumentua navarra.es webgunean 

argitaratuta dago, eta horretarako esteka gai honen inguruan argitaratutako informazio guztien 

ondoan agertu da. 

Oinarrizko Osasun Laguntzaren dokumentuaren inpaktua oso handia izan da hedabideetan eta 

sare sozialetan. Hain zuzen ere, haren aurkezpenak eta iradokizun eta inplikatutako eragileen 

ekarpenetara irekitzeak –Nafarroako Parlamentua, elkargo profesionalak, herritarrak, elkarte 

zientifikoak, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko arduradunak, profesionalak, 

sindikatuak, udal erakundeak eta abar– prentsa oharrak, departamentuko kideen esku-hartze 

publikoak, prentsaurrekoak, Nafarroa osoko udal ordezkariekiko topaketak eta Parlamentuko 

esku-hartzeak eragin ditu, besteak beste, eta horrek guztiak inpaktua eta isla izan du 

hedabideetan. 

Sei hilean behin txosten bat aurkeztuko da proposatutako ekintza lerro bakoitzaren egoerari 

buruz, herritarren parte-hartzea ere nabarmentzen duten iturrien bitartez: Irisgarritasunari, O-

NOSen Informazio Sistemari eta O-NOSen Herritarren eta Erien Arretarako Zerbitzuan jasotako 

herritarren kexei buruzko inkesta. 

 Gizarte eta Osasun Arreta Integratuaren Proiektua2 

Proiektua 2018 amaieratik ari da egiten Tafallako barrutian, Tuterako eremuan eta Lizarrako 

eremuan. Komunitate foro soziosanitarioa da eta horretan eztabaidatzen da denon artean zer 

egiten ahal dugun adindunak hobeki bizi daitezen beren herrietan. 

Lan jardunaldiak egiten dira komunitateko pertsonekin, gogoeta egiteko eta ekintza 

proposamenak planteatzeko: osasunez zahartzeari buruzko esperientziak eta bizipenak 

partekatzea, Barrutiko zahartzearen egungo egoerari buruz hausnartzea, indarguneak eta 

beharrak identifikatzea, eta eremura egokitutako proposamenak egitea, prebentzioko eta 

osasunaren sustapeneko alderdiak eta bizi kalitatea hobetzeko, baita alderdi asistentzialak ere. 

Horietan pertsona adindunek, toki administrazioko ordezkariek, elkarteek, komunitateko 

pertsonek, eta osasuneko eta gizarte zerbitzuetako profesionalek parte hartzen dute. 

122 proposamen eta 38 ohar jaso ziren. 10 kategoriatan eta 32 ekintzatan multzokatu ziren. 

 Proposamenen % 23, “Herri atseginak eta jendeztatuak” 

 % 19,5, “Hobekuntzak gizarte eta osasun zerbitzuetan” 

 Proposamenen % 15, “Gizarte eta komunitate laguntzako ekintzak” 

 Ekarpenen % 12, “prestakuntza/hezkuntza proposamenak” 

                                                      
2 Proiektu hau 2021erako urteko parte-hartze plana prestatu eta onetsi ondoren txertatu da, 

eta aukera hori planean bertan dago jasota. 
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Bukatu zenean, parte-hartzaile guztiei eta tokiko erakunde eta elkarteei posta elektronikoz bidali 

zaien txostena prestatu zen. 

Ondorioztatzen ahal da adindunek honako hauek nahi dituztela: zahartzaroak irudi positiboa 

izatea; parte hartzea eta entzun ditzaten; informazioa eta prestakuntza jasotzea; beren burua 

zaintzea eta familiak zainduta egotea; lagunduko dituzten gizarte eta osasun zerbitzuak izatea; 

gizarte eta komunitate laguntza izatea ingurunean; eta herri atsegin eta jendeztatuak izatea. 

HERRITARREKIKO HARREMANETAKO DEPARTAMENTUA 

 Irunlarrea, Oroimenaren Lorategia 

Irunlarrea Nafarroan sortu zen, toki bat eskaintzeko –fisikoa eta birtuala– gure barruan 

darabilzkigun eta nola edo non ase ez dakigun behar horiei zuzenduta. Joan direnak gogoratu eta 

irribarre egiteko toki bat Iruñean. Bertan, eskerrak eman nahi dizkiegu pandemiaren lehen lerroan 

beren gizarte konpromisoa eskaintzen ari diren pertsonei, hausnartzeko txoko lasai bat eskainiz 

ospitale eremuan, gure gizarteak egindako akatsei buruz eta, batez ere, etorkizunean egin 

beharreko urratsei buruz gogoeta egiteko. Izan ere, oraingo gizartea orain arte inoiz ezagutu ez 

dugun osasun krisi baten ondorioz sortu den gizarte berria da. 

Irunlarrea-Oroimenaren Lorategiak pertsona bakoitzak GALDUTAKOARI, ESKERTUTAKOARI ETA 

IKASITAKOARI buruz dituen sentipen eta ikuspegiak proiektatu ahal izateko beharrezko baldintzak 

eskaini nahi ditu. Lasaitasun iturria da. Irunlarrea-Oroimenaren Lorategiak hiru espazio tematiko 

horiek izanen ditu, behar bezala seinaleztatuta, ardatz horiei loturiko sinbologiarekin bereizitako 

zuhaixka multzoekin. 

Lorategia Mikel Baztan paisajistak eta Alicia Otaegi artistak diseinatu zuten Nafarroako Gobernuak 

eskatuta, eta honako hauek irudikatzen dituzten hiru espaziotan egituratzen da: galdutakoa, 

eskertutakoa eta ikasitakoa. Baitaratzeko, hausnarketarako, komunikazio isilerako eta 

pandemiaren biktimen omenaldia egiteko toki gisa dago diseinatuta.  

Esteka honetan informazio gehiago duzu: 

https://irunlarrea.es/hasiera/  

1.2. Gobernu Irekiaren eta Herritarrentzako 
Arretaren Zerbitzuak parte-hartzearen 
inguruan burututako bestelako jarduerak 

1.2.1. Nafarroako Gobernuaren jarduketak 

1.2.1.1. Plangintzaren eremuan 

 GOBERNU IREKIAREN I. PLANA NAFARROAN 

2020ko azaroaren 17an prentsaurrekoan iragarri zen Gobernu Irekiaren I. Planaren (2021-2023) 

prestaketaren hasiera eta, harrez gero, zenbait hilabetez (batez ere 2021ean) plana garatzen lan 

egin da. Prozesuaren amaieran, Plana onetsi egin da 2021eko ekainaren 23ko Nafarroako 

Gobernuaren Akordioz.  

Jarraitutako prozesua eta lortutako emaitzak espazio honetan kontsultatzen ahal dira: 
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https://www--gobiernoabierto--navarra--es.insuit.net/eu/gobernantza/planak-eta-programak-

gobernu-eraginak/gobernu-irekiaren-i-plana-2021-2023-ekintzak 

Planaren prestaketan ahalegin bat egin da herritarrekin eta eragile desberdinekin, herritarren 

parte-hartze prozesu baten bidez. Dena den, egia da COVID-19ak sortutako osasun larrialdiko 

egoerak erabat baldintzatu duela prozesua. Horregatik, funtsean bide telematikoak erabiltzea 

erabaki da, parte-hartzea eta segurtasuna behar bezala uztartzeko.  

Gizarte eragile desberdinetara iristeko saiakera egin da. Herritarrei (elkarteen bidez ordezkatuta 

eta antolatuta, zein banaka), toki erakundeei (udalak, kontzejuak eta mankomunitateak), 

Nafarroako Gobernuko langileei, foru administrazioko zuzendaritzako kideei eta arloan ibilbidea 

duten pertsonei entzun zaie. Guztira 3000 pertsona inguruk parte hartu dute gaitutako bideen 

bidez (galdetegiak, talde fokalak, elkarrizketa pertsonalizatuak, web espazio irekia). 

Azkenik, haurren eta nerabeen ikuspegia kontuan hartu nahi izan da. Biztanle talde horrentzat, 

parte-hartzea Zizur Nagusiko, Mendabiako, Cintruenigoko eta Castejóngo udalerrietako haurren 

eta nerabeen partaidetza organoen bitartez bideratu da. 

Parte-hartze prozesuaren txosten osoa esteka honetan kontsultatzen ahal da: 

https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/informe_participacion_plan_gobierno_abier

to-on.pdf  

Plana datozen urteetan garatuko diren 25 konpromisotan zehazten da.  

Gobernu Irekiaren Plana hizkuntza argian idazteko ahalegina egin da. Horretarako, esteka honetan 

ikusgai dagoen bertsio bat editatu da: 

https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/gobierno_abierto_navarra_cas.pdf  

1.2.1.2. Parte-hartze unitateak 

Nafarroako Parte-hartze Demokratikoari buruzko martxoaren 22ko 12/2019 Foru Legeak ezartzen 

duenez, “Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren departamentuek, nork bere 

antolaketarako foru dekretuan, herritarren parte-hartzearen arduraduna izanen den administrazio 

unitatea edo organoa izendatu edo eratu beharko dute”. 2020. urtearen amaieran, departamentu 

bakoitzak arduradunak izendatu zituen parte-hartze unitate gisa. 

Unitate horiek honako funtzio hauek dituzte: 

 Nafarroako Gobernuko Parte-hartze kontuetarako Unitate Espezializatuarekin 

batera, departamentuak sustatutako parte-hartze prozesuak kudeatzea, baita 

departamentua ukitzen duten beste parte-hartze prozesu batzuk ere, herritarren 

ekimenez garatzen direnak, betiere prozesu horiek abian jartzean foru lege 

honetan bildutako parte-hartze eskubideak errespetatzen direla bermatuz.  

 Parte-hartze prozesuak abian jartzeko eskatzen zaion informazio guztia ematea 

Nafarroako Gobernuko Parte-hartze kontuetarako Unitate Espezializatuari.  

 Nafarroako Gobernuko Parte-hartze kontuetarako Unitate Espezializatuarekin 

batera, sustatzea departamentuko langileen prestakuntza eta herritarren 

sentsibilizazioa parte-hartzearen arloan. 

  

https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/informe_participacion_plan_gobierno_abierto-on.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/informe_participacion_plan_gobierno_abierto-on.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/gobierno_abierto_navarra_cas.pdf
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2021az geroztik, honako hauetan bildu dira, eta telematikoki: 

Data Gaia 

2021/03/10 
Gobernu Irekiaren eta Herritarrentzako Arretaren Zerbitzua eta 

horren unitateen funtzioak aurkezteko bilera 

2021/04/27 Gobernu Irekiaren I. Planaren zirriborroa kontrastatzeko bilera 

1.2.1.3. Nafarroako Gobernuko departamentuei laguntza eta aholkularitza 

ematea.  

2021. urtean, jarraitu egin da departamentuei laguntza eta aholkularitza ematen, beren plan, 

programa eta estrategien markoan parte hartzeko prozesuak abiaraz ditzaten, eta arduradunekin 

harremanetan egon da. Bilerak egin dira Nafarroako Gobernuaren zenbait unitaterekin, gai 

zehatzen inguruan lan egiteko, lankidetza aukerak esploratzeko edo herritarren parte-

hartzearekin zerikusia duten gaietan aholku emateko: 

 Nafarroako Gobernuko unitateekin izandako bilerak 

Data Unitatea Gaia 

2021/01/15 

Europako Ekintzaren, Eskualdeen arteko 

Lankidetzaren eta Kanpoko Herritarren 

Zerbitzua 

Kanpo Ekintza Plana 

2021/03/03 Errealitate Sozialaren Behatokia 

Errealitate Sozialaren 

Behatokiarekiko lankidetza gai 

posibleak 

2021/04/08 Migrazio Politiketako Zuzendaritza Nagusia 

Pertsona Migratzaileei Harrera 

egiteko Nafarroako 2021-2026 

Plana eta Nafarroako Kulturen 

arteko Bizikidetzaren 2021-2026 

Estrategia 

2021/04/09 NABI 
Berdintasun Plan Estrategikoa, 

Gobernu Irekian argitaratua 

2021/04/23 Proiektu Estrategikoen Atala 

Pirinioetako Mahaia, haur eta 

nerabeen parte-hartzerako 

organo posiblea 

2021/04/23 Garraio Zuzendaritza Nagusia Mugikortasun Aktiboko Plana 

2021/05/04 Komunikazio Zerbitzua Sare sozialetako eskuliburuak  

2021/05/06 Garraio Zuzendaritza Nagusia Mugikortasun Aktiboko Plana 
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Data Unitatea Gaia 

2021/05/18 Etxebizitza Zuzendaritza Nagusia 

Lankidetza Etxebizitzen 

Batzordearekiko lankidetza 

posiblea 

2021/05/25 Trantsizio Energetikoaren Zerbitzua 
Energia Komunitateak Eratzeko 

lankidetzan aritzea 

2021/05/27 Azpiegitura Judizialen Zerbitzua 

Iruñeko espetxe zaharraren 

eremuko Hiri-Jarduketarako Plan 

Bereziaren parte-hartze prozesua  

2021/06/01 Gobernuaren Idazkaritza 

Elkarteen erregistroari buruzko 

foru dekretu berriko parte-hartze 

prozesu posiblea 

2021/07/30 Azpiegitura Judizialen Zerbitzua 

Iruñeko espetxe zaharraren 

eremuko Hiri-Jarduketarako Plan 

Bereziaren parte-hartze prozesua  

2021/09/21 Lurralde Antolamenduko Zerbitzua 

Gardentasun eta partaidetza 

prozesua Nafarroako Lurralde 

Estrategian  

2021/10/28 Lurralde Antolamenduko Zerbitzua 

Gardentasun eta partaidetza 

prozesua Nafarroako Lurralde 

Estrategian  

2021/11/18 Kanpo Ekintzarako Zuzendaritza Nagusia 

Europako Proiektuen 

Bulegoarekiko lankidetza 

posibleei buruzko bilera 

2021/12/27 Trantsizio Energetikoaren Zerbitzua 

Nafarroan energia komunitateak 

sustatzeko planerako (PICENA) 

webgunea prestatzea. 

 Haur eta nerabeentzako Laguntza eta Babesari, eta familia, adingabeen eskubideak 

eta berdintasuna sustatzeari buruzko Foru Legea 

Eskubide Sozialetako Departamentuarekin lankidetza estua egon da Haur eta Nerabeentzako 

Laguntza eta Babesari buruzko Foru Lege berriaren proiektua idazteko orduan, 2020an zehar eta 

2021aren zati batean egindako adingabeen eta familien parte-hartzeari zegokion zatian. 

Aipatu departamentuak departamentu arteko parte-hartze prozesu bat egin zuen, baita lan egiten 

duen sektoreko erakunde esanguratsuenekin ere, beharrezkotzat jo zelako haur eta nerabeei 

ahotsa ematea, legearen objektu zuzena izateagatik. 

Espazio bat gaitu zen Gobernu Irekiaren webgunean: 

https://participa.navarra.es/processes/anteproyecto-ley-foral-atencion-proteccion-infancia-

adolescencia?locale=eu 

https://participa.navarra.es/processes/anteproyecto-ley-foral-atencion-proteccion-infancia-adolescencia?locale=eu
https://participa.navarra.es/processes/anteproyecto-ley-foral-atencion-proteccion-infancia-adolescencia?locale=eu
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Prozesuarekin batera, herritarren parte-hartze unitateko langileen aholkularitza jaso zen, eta 

laguntza ekonomikoa eman zen kanpoko enpresa batek parte har zezan errazteko.  

 Iruñeko lehengo espetxe probintzialaren eremuko hiri jarduketarako plan berezia 

Justizia Zuzendaritza Nagusiaren Azpiegitura Judizialen Zerbitzuak parte-hartze prozesu bat jarri 

zuen martxan Hiri Jarduketarako Plan Berezia (HJPB) prestatzeko, Iruñeko lehengo espetxe 

probintzialaren eremuan. Helburua egungo egoera identifikatzea eta Justizia Jauregiaren ondoko 

espazioa berrantolatzea da. Zuzkidura erabilerako bi eraikin integratu nahi dira, aldi berean 

kontuan hartuta Iruñeko lehengo espetxe probintzialaren memoriagunea deklaratu dela eta 

Nafarroako Memoria Historikoaren Tokien Erregistroan inskribatu dela. Plan hori aipatutako 

Justizia Jauregiaren okupazio osoari eta organo judizial berriak hartzeko lekurik ezari erantzuteko 

sortu zen. Halaber, herritarrei zerbitzu judizialak eskuratzen lagundu nahi die, zerbitzu horiek 

guztiak hiriko eremu berean berrantolatuta. 

Herritarren Partaidetzarako eta Boluntariotzarako Ataletik Azpiegitura Judizialen Zerbitzuarekin 

lankidetzan jardun da aholkularitza izaerako parte-hartze prozesuaren diseinu eta 

akonpainamenduan, hori dinamizatzeko laguntza teknikoa kontratatzen eta dagokion laguntza 

ekonomikoan.  

Parte-hartze prozesuan, web espazio bat ireki da ekarpenetarako eta elkarteei eta, oro har, 

herritarrei irekitako lantegi bat egin da. Prozesuaren amaieran, parte-hartzaileei itzulketa egin 

zitzaien eta webgunean parte-hartze prozesuan baloratutako ondorioen txostena argitaratu zen.  

Dokumentu horretan aztertu eta balioesten dira jasotako proposamenak, eta onesteko prestatu 

den hiri jarduketarako plan bereziaren dokumentuan eman zaien tratamendua. 

Prozesuari buruzko informazio gehiago:  

https://participa.navarra.es/processes/proceso-participativo-plan-especial-actuacion-urbana-

antigua-prision?locale=eu  

 2022-2030 Nafarroako Mugikortasun Aktiboaren Plan Zuzentzailea 

Lurralde Kohesiorako Departamentuko Garraioen Ikuskapen, Kudeaketa eta Antolamenduaren eta 

Mugikortasunaren Zerbitzuak sustatuta, parte hartzeko prozesu bat jarri zen martxan, 

maiatzean/ekainean. Herritarren Partaidetzarako eta Boluntariotzarako Ataletik zerbitzuarekin 

lankidetzan jardun da aholku emateko, diseinatzeko eta parte-hartze prozesuan laguntzeko, eta 

parte-hartze prozesuari bide eman dion laguntza teknikoaren % 50 diruz laguntzeko. 

1.2.1.4. Gobernuko departamentuei zuzendutako prestakuntza eta 

sentsibilizazio ekintzak garatzea 

 Online parte hartzeko ikastaroa 

2021. urte honetan “HERRITARREN PARTE-HARTZEA, KUDEAKETA PUBLIKORAKO FUNTSEZKO 

TRESNA” ikastaroaren II. edizioa antolatu da. NAPIren bidez eskaintzen den ikastaroa da, 

partaidetzan aditua den profesional baten tutoretzapean; izena eman duten 19 pertsonaren tutore 

izan da. Herritarren parte-hartzeari buruzko hastapen ikastaroa da, politika publikoak zehaztu eta 

kudeatzerakoan zer garrantzia duen jakiteko. Gaiak: parte-hartzea politika publikoak planifikatu 

eta kudeatzerakoan garrantzitsua den lan tresna; parte-hartze sozialerako tresnak txertatzeko 

betebeharra, araudiak administrazioei ezartzen diena; eta, azkenik, parte-hartzea bezalako lan 

metodoaren onurak eta aukerak. 

https://participa.navarra.es/processes/proceso-participativo-plan-especial-actuacion-urbana-antigua-prision?locale=eu
https://participa.navarra.es/processes/proceso-participativo-plan-especial-actuacion-urbana-antigua-prision?locale=eu
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Halaber, ikasleei oinarrizko zenbait kontzeptu eman nahi zaizkie, ondoren ikasleek osatzen ahalko 

dituztenak jorratutako gai bakoitzerako ikastaroan bertan ematen zaizkien erreferentziekin, 

dokumentuekin eta/edo informazio osagarriekin. 

Posta elektronikoz helarazi zitzaien partaidetzarako unitateei eta departamentu desberdinetan 

plan, programa edo estrategiak sustatzen dituzten unitateei. 19 pertsonak eman zuten izena, 

honako departamentu hauetakoak: Lurralde Kohesiorako Departamentua, Lehendakaritza, 

Berdintasuna, Funtzio Publikoa eta Barnea, Eskubide Sozialetako Departamentua, Herritarrekiko 

Harremanetako Departamentua, Osasun Departamentua, Ekonomia eta Ogasun Departamentua, 

Migrazio Politiketako eta Justiziako Departamentua, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko 

Departamentua, Kultura eta Kirol Departamentua, Unibertsitatea, Berrikuntza eta Eraldaketa 

Digitala, eta Lurralde Antolamendua, Etxebizitza, Paisaia eta Proiektu Estrategikoak. 

Bigarren edizio honetan, berritasuna hiru saio barne hartzea izan da: bat, ikastaroa aurkezteko; 

beste bat, programaren erdian; eta beste bat, bukaeran. Saioen helburuak honako hauek dira: 

edukiak eta ikastaroaren egitura aurkeztea, parte-hartzaileen arteko ezagutza eta sare informalak 

sortzea ahalbidetzen duten dinamikak egitea, ikuspegiaren planteamendua eta azken lanen 

oinarri izanen diren prozesuen oinarriak. 

Ikastaroaren edukiak Herritarren Partaidetzarako Erkidegoen arteko Sarea osatzen duten 

autonomia erkidegoei eskaini zitzaizkien. Gutxienez, Valentziako, Balearretako, Errioxako, 

Asturiasko eta Galiziako gobernuei bidali zitzaien, eta erakunde horietako batzuk jada ari dira 

materiala erabiltzen. 

1.2.2. Toki erakundeekin lankidetzan egindako jarduketak 

1.2.2.1. Nafarroako Gobernuaren eta Nafarroako Udal eta Kontzejuen 

Federazioaren arteko lankidetza hitzarmena 

2020an sinatutako Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioarekin eta Toki Administrazioaren 

eta Despopulazioaren Zuzendaritza Nagusiarekin Gobernu Irekiaren arloko Lankidetza 

Hitzarmenaren esparruan, elkarlanean jarraitzen da, arlo horren kudeaketan eraginkortasun, 

efizientzia eta ekonomia handiagoa lortzeko, informazioa, jardunbide egokiak, prestakuntza eta 

aholkularitza bateratuz. 

Zehazki, Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioarekin lankidetza estua izan da Gobernu 

Irekiaren I. Plana prestatzen, zenbait topaketaren bitartez.  

Gainera, Parte-hartze arloko Jardunbide Egokien Balorazio Epaimahaiaren parte izan da; horren 

errekonozimendua 2021eko martxoan egin zen. 

1.2.2.2. Toki erakundeentzako dirulaguntzak 

2021eko urtarrilaren 15ean, ostiralean, NAOn 548E/2020 EBAZPENA, abenduaren 21ekoa, 

Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko Zuzendaritza Nagusiarena, argitaratu zen. Horren bitartez 

“Nafarroako Foru Komunitatean herritarren parte-hartzea sustatu eta bultzatzeko proiektuak 

garatzen dituzten toki erakundeentzako dirulaguntzen” deialdia onetsi zen, eta maiatzaren 13ko 

Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko Zuzendaritza Nagusiaren 264E/2021 Ebazpenaren bidez 

dirulaguntzaren deialdia ebatzi zen. 
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Horri buruzko informazio guztia Nafarroako Gobernuaren Zerbitzuen katalogoan sortutako fitxan 

kontsultatzen ahal da: 

http://www.navarra.es/home_es/ServiciosEmpleado/ficha/16980/Subvenciones-a-Entidades-

Locales-para-el-fomento-y-la-promocion-de-la-participacion-ciudadana-20211  

Deialdia hobeki ulertzen laguntzeko, oinarriak irakurtzean sortzen ahal diren zalantzak argitzeko 

eta aurreko deialdiekin alderatuta dauden berritasunak azaltzeko, online bilera bat antolatu zen 

urtarrilaren 26an, asteartean, 12:00etan. 

Bilera horretan 23 pertsonak eman zuten izena edo konektatu ziren. 

Eskabideak aurkezteko epea urtarrilaren 16tik otsailaren 15era bitartekoa izan zen. 45 proiektu 

eskatu ziren. Horiek mahai teknikoak baloratu ondoren, 13 diruz lagundu ziren.  

Emandako proiektuen kopuruak behera egin zuen, batez ere, aldaketa bat egon zelako oinarrietan 

aurreko urteekiko. Deialdi honetara arte, kreditua onetsitako proiektuen artean banatzen zen. 

Erakunde hartzaileekin analisia egin ondoren, baloratu zen banatu behar izateak dirulaguntza 

esleipena txikiagoa izatea ekartzen zuela berarekin eta, hortaz, ekarpen ekonomiko handiagoa 

erakundearen aldetik. Hortaz, puntuazio handiagoa duten proiektuei laguntzak ematea izan da 

aldaketa, harik eta aurrekontuko partida agortu arte. 

Justifikazio epeak amaitutakoan (ekainaren 15a eta azaroaren 15a), Lehendakaritzako eta Gobernu 

Irekiko Zuzendaritza Nagusiaren ebazpen bidez, honako laguntza hauek eman zitzaizkien tokiko 

erakundeei:  

343E/2021 Ebazpena, lehen justifikazio epearen ordainketa ebazten duena. 

703E/2021 Ebazpena, bigarren justifikazio epearen ordainketa ebazten duena. 

ESPEDIENTEA ERAKUNDEA DIRULAGUNTZA 

0011-3060-2021-000039 ABAURREGAINEKO UDALA  6.292,00 €  

0011-3060-2021-000006 GARRALDAKO UDALA  6.534,00 €  

0011-3060-2021-000001 GARESKO UDALA 5.853,38 €  

0011-3060-2021-000018 URROTZ-HIRIKO UDALA  7.889,20 €  

0011-3060-2021-000024 TUTERAKO UDALA 6.032,25 € 

0011-3060-2021-000003 LARRAGAKO UDALA  11.248,46 €  

0011-3060-2021-000009 UNTZUEKO UDALA 9.480,00 €  

0011-3060-2021-000020 MILAGROKO UDALA 8.250,00 €  

0011-3060-2021-000031 ARANGUREN IBARREKO UDALA  5.833,10 €  

0011-3060-2021-000017 LIZOAINIBAR-ARRIASGOITIKO UDALA  2.831,40 €  

0011-3060-2021-000007 ERROMANTZATUKO UDALA  10.454,40 €  

0011-3060-2021-000010 LEKUNBERRIKO UDALA 10.630,50 €  

0011-3060-2021-000029 ARTZIBARKO UDALA* 6.031,52 € 

GUZTIRA 97.360,21 € 

http://www.navarra.es/home_es/ServiciosEmpleado/ficha/16980/Subvenciones-a-Entidades-Locales-para-el-fomento-y-la-promocion-de-la-participacion-ciudadana-20211
http://www.navarra.es/home_es/ServiciosEmpleado/ficha/16980/Subvenciones-a-Entidades-Locales-para-el-fomento-y-la-promocion-de-la-participacion-ciudadana-20211
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1.2.2.3. Haurren eta nerabeen parte-hartzea toki erakundeetan 

Gobernu Irekiaren I. Planak 3.7. konpromisoa jasotzen du: HAUR ETA NERABEEN PARTE-HARTZEA 

SUSTATU ETA BULTZATZEA. Zehazki, besteak beste, haurren eta nerabeen parte-hartzea (HNPH) 

bultzatzen duten Nafarroako udalerriak babesteko eta laguntzeko ekintzak aipatzen dira, haurrek 

eta nerabeek osatutako tokiko kontseiluak edo parte-hartze egitura egonkorrak sortuta.  

Gogoratzekoa da konpromiso hori Estatuko Gobernu Irekiaren IV. Planean ere jaso dela: 

https://transparencia.gob.es/transparencia/eu/transparencia_Home/index/Gobierno-

abierto/planes-accion.html  

Nafarroan haur eta nerabeek parte hartzeko 5 organo daude eratuta, aurreko legegintzaldian egin 

zen esperientzia pilotu baten ondorioz. Esperientzia horri jarraituz, 2021ean, zenbait udal bisitatu 

dira, haur eta nerabeek parte hartzeko organo (HNPH) berriak sortu arte haiekin batera eginen 

den prestakuntzarekin bat egitera animatzeko. Horretarako, udaletako bisitak antolatu dira bi 

unetan, erreferentziatzat prestakuntza emanen den urtea hartuta. Hala, “HNPH Organoetako 

2021eko Prestakuntza” eta “HNPH Organoetako 2022ko Prestakuntza” deituko diegu. 

HNPH Organoetako 2021eko Prestakuntza  

Bilerak egin dira honako udal hauekin: Villatuerta, Murchante, Lekunberri, Lesaka, Viana, Betelu, 

Erriberri, Sartaguda, Barañain, Agoitz, Lodosa eta Azkoien. 

Bileren datak honako hauek izan dira: 

Erakundea Data 

Villatuertako Udala 2021/01/21 

Murchanteko Udala 2021/02/03 

Lekunberriko Udala 2021/02/05 

Lesakako Udala 2021/02/09 

Vianako Udala 2021/02/11 

Beteluko Udala 2021/02/15 (online) 

Erriberriko Udala 2021/02/19 (online) 

Sartagudako Udala  2021/02/19 (online) 

Agoizko Udala 2021/02/19 (online) 

Lodosako Udala 2021/02/19 (online) 

Barañaingo Udala 2021/03/12 

Azkoiengo Udala 2021/04/28 

Lekunberriko eta Larraungo Udala 2021/06/01 

 

Udaletara egindako bisiten ondorioz, azkenean 7 udal sartu dira 2021eko prestakuntzan, haur eta 

nerabeek parte hartzeko organoak sortzeko: 

 Lesakako Udala 

 Agoizko Udala 

https://transparencia.gob.es/transparencia/eu/transparencia_Home/index/Gobierno-abierto/planes-accion.html
https://transparencia.gob.es/transparencia/eu/transparencia_Home/index/Gobierno-abierto/planes-accion.html
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 Lodosako Udala 

 Barañaingo Udala 

 Lekunberriko Udala 

 Larraungo Udala 

 Vianako Udala 

Prestakuntzan parte hartzeko hartutako konpromisotik abiatuta, Nafarroako tokiko politika 

eraldatzeko prozesuak bultzatu nahi dira, helduen ikuspegian aldaketa bat sortuz, baita 

gobernantza integratzaileagoa, eragileen arteko koordinazio handiagoa eta haur eta 

nerabeentzako erabaki eta ahalduntze eremu berriak ere. Horrela, Haurren Eskubideen 

Hitzarmenean jasotako haur eta nerabeen eskubideak sustatzen laguntzen da, eta, bereziki, haur 

eta nerabeek dagokien horretan parte hartzeko duten eskubidea gauzatzen.  

Haur eta nerabeen bizi baldintzak hobetzen lagundu nahi da, haien garapen integrala bermatzen 

duten udal politika eraginkorrak sustatuz eta ezarriz, eskubideen ikuspegiarekin. UNICEFek, 

proiektu honen erakunde laguntzailea den aldetik eta Umeen Hiria zigiluaren bidez, bere Tokiko 

Gobernuek ordezkatutako lurralde horietan haur eta nerabeen alde egindako lana aitortzen eta 

balioesten du. 

Horrela, udalerrietan haur eta nerabeek parte hartzeko organoak sortzeak lagundu egiten du 

haurrek eta nerabeek senti dezaten tokiko agintariek ordezkatzen eta entzuten dituztela, eragiten 

dieten gaietan, baita harreman programatuak izaten ere, proiektu edo behar zehatzetan lan 

egiteko. 

Metodologia 4 ordu irauten duten 3 lan saiotan datza. Horretan parte hartzen dute izena eman 

duten udaletxeetako langile politikoek eta teknikoek, eta konbinatu egiten dira ekarpen teorikoak, 

ariketa praktikoak, landu beharreko gaiei buruzko esperientzia eta lanen bateratze lana, eta 

banako saio bat udalerri bakoitzarekin. Azken hori udal bakoitzaren egoitzan egiten da eta 

udalerriko haurren sareko ordezkariekin sortutako Talde Eragileko kideek hartzen ahal dute parte. 

Prozesuan zehar, udal bakoitzak akonpainamendu indibidualizatua jasotzen du zalantzak 

ebazteko, ariketak berrikusteko, laguntza materialak bidaltzeko eta abar. 

Honako egutegi honi jarraitu zaio: 

Saioa Data 

1. saioa Ekainaren 9a 

2. saioa Irailaren 28a 

3. saioa  Azaroaren 9a 

4. saioa 2022an banaka eginen da udal bakoitzarekin.  

HNPH Organoetako 2022ko Prestakuntza  

Udaletan bisita txanda berri bat hasi da, 2022. urterako prestakuntza planteatzeko. 

Erakundea Data 

Aranguren Ibarreko Udala 2021/09/08 

Tafallako Udala 2021/10/28 

Garesko Udala 2021/10/28 
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Erakundea Data 

Uharteko Udala 2021/11/02 

Atarrabiako Udala 2021/11/02 

Orkoiengo Udala 2021/11/03 

Funesko Udala 2021/11/03 

Ultzamako Ibarreko Udalak 2021/11/24 

2022ko lehen hilabeteetan, aipatu udaletxeek erabakiko dute prestakuntzaren 3. promozioan 

parte hartuko duten, haien udalerrietan haur eta nerabeek parte hartzeko organo bat sortzeko 

helburuarekin. 

1.2.2.4. Haurrek eta nerabeek toki erakundeetan parte hartzeari buruzko 

prestakuntza jardunaldia 

Otsailean toki erakundeetako langile politiko eta teknikoei, eta gaia interesatzen zitzaion edozein 

pertsonari, zuzendutako jardunaldi bat antolatu zen. Jardunaldia hiru saiotan egin zen: 2021eko 

otsailaren 25ean, eta martxoaren 4an eta 11n, 10:30etik 12:30era. 

Helburuak honako hauek izan ziren: 

 Haurren eta nerabeen parte-hartzea sustatzea. 

 Haurrek eta nerabeek parte hartzeko organoen sorrera bultzatzen jarraitzea 

Nafarroako Foru Komunitateko udaletan. 

 Udalei tresnak eta trebetasunak ematea haurrek eta nerabeek parte hartzeko 

organoen sorrera errazteko 

1. Saioa - 21/02/25 arau esparrua 

 Irekiera, Joseba Asiain Albisu Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko zuzendari 

nagusiaren eskutik.  

 “Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioa haurren eta nerabeen parte-

hartzearen bultzatzaile”, Juan Carlos Castillo NUKFko lehendakariaren eskutik.  

 “Udalerria haurren eskubideetan jarduteko espazio gisa”, Unicef-Nafarroako 

presidente Maider Gabilondoren eskutik.  

 “Haurren eta gazteen parte-hartzea: ikuspegi politiko eta juridikoa”, Jorge 

Castellanos Claramunten eskutik. Konstituzio Zuzenbideko irakaslea. Universitat de 

València (Valentziako Unibertsitatea). 

 Bateratze lana eta galde-eskeak 

YouTuberako esteka:  

https://www.youtube.com/watch?v=g8W7RigyE5A&list=PL-F1cu8QDMR2wbTA-IB6U0lnc-

rCi_uMg&index=4 

2. Saioa - Monzóngo (Huesca) Udalaren esperientzia 21/03/04 

 ”Haurren parte-hartzea Monzónen” Marcos Castelen, Haur eta Gazteen Gizarte eta 

Kultura Eragilearen, eta Madga Pérezen, Partaidetza Alorreko administrariaren, 

eskutik. Monzóngo Udala (Huesca). 

 Bateratze lana eta galde-eskeak 

https://www.youtube.com/watch?v=g8W7RigyE5A&list=PL-F1cu8QDMR2wbTA-IB6U0lnc-rCi_uMg&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=g8W7RigyE5A&list=PL-F1cu8QDMR2wbTA-IB6U0lnc-rCi_uMg&index=4
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/jornada_gob._navarra_4_marzo_2021.pptx
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YouTuberako esteka:  

https://www.youtube.com/watch?v=7v0xYIDGvZE&list=PL-F1cu8QDMR2wbTA-IB6U0lnc-

rCi_uMg&index=3 

3. Saioa - Alcobendasko Udalaren (Madril) esperientzia 21/03/11 

 “Haurren parte-hartzea udalerrietan, garai berriak eta aukerak”, Osasun, Kontsumo, 

Haurtzaro, Nerabezaro eta Berdintasunaren Sustapeneko zinegotzi ordezkari den 

Ofelia Culebradas Semanalen eskutik. Silvia Isabel Vallejo Jiménez. Haurren eta 

nerabeen parte-hartzeko udal teknikaria. Alcobendasko Udala (Madril). 

 Bateratze lana eta galde-eskeak 

YouTuberako esteka:  

https://www.youtube.com/watch?v=yOeDoix2r5I 

1.2.2.5. Nafarroako toki esparruan haur eta nerabeen parte-hartze organoen I. 

topaketa prestatzeko ekintzak 

Nafarroako haur eta nerabeen parte-hartze organoen I. topaketa urriaren 23an egin nahi zen, 

baina, azkenean, zenbait arrazoi zirela-eta, data 2022ko martxoaren 5era aldatu zen. 

Gaur arte Nafarroan eratu diren organoak Zizur Nagusiko, Mendabiako, Cintruénigoko, 

Castejóngo eta Iruñeko udalei dagozkie, hurrenez hurren. 

Proposamena jardunaldi bat egitea da, Nafarroan dauden haur eta nerabeen partaidetza 

organoek parte har dezaten, arduradun politikoekin batera.  

Hauek dira topaketaren helburuak: 

 Espazio banatu bat sortzea haur eta nerabeen parte-hartze organoen eta 

Nafarroako Foru Komunitateko parlamentarien artean. 

 Haurtzaroari buruzko Legearen proiektua ezagutaraztea, haurren eskutik. 

 Ingurumenari buruzko hausnarketa espazio bat sustatzea, jardunaldiaren gai 

zentrala izanen baita, UNICEFen lana osatzeko asmoz. 

Jardunaldia garatu aurretik, jardunaldia prestatzeko bi lantegi antolatu dira azaroan zehar. 

Lantegiak haur eta nerabeen parte-hartze organo guztiekin egin dira. Honako eduki hau izan dute: 

 Ingurumenari buruzko ekarpen eta hobekuntza proposamenak biltzeko eta horien 

inguruan hausnartzeko lantegia. 

 Ingurumenaren gaineko inpaktu ekintza aipatutako udalerri bakoitzean. 

 

ERAKUNDEA DATA LANTEGIA 

Mendabiako Udala 
2021/11/08 1. lantegia 

2021/11/15 2. lantegia 

Cintruénigoko Udala 
2021/11/22 1. lantegia 

2021/11/30 2. lantegia 

Zizur Nagusiko Udala 2021/11/02 1. lantegia 

https://www.youtube.com/watch?v=7v0xYIDGvZE&list=PL-F1cu8QDMR2wbTA-IB6U0lnc-rCi_uMg&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=7v0xYIDGvZE&list=PL-F1cu8QDMR2wbTA-IB6U0lnc-rCi_uMg&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=yOeDoix2r5I
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2021/11/10 2. lantegia 

Iruñeko Udala 2021/11/12 1. lantegia 

Iruñeko Udalarekin lantegietako bat bakarrik egin zen laguntza teknikoarekin, bestea haiek 

antolatu baitzuten beren kabuz; Castejóngo Udalarekikoa, berriz, urtarrilera arte atzeratu da, 

udalaren barne arazoen ondorioz. 

3. lantegi bat egitea aurreikusten da, Nafarroako haur eta nerabeen parte-hartze organoak 

identifikatuko lituzkeen logotipoari buruzko proposamenak egiteko.  

Gainera, Haur eta Nerabeen Parte-hartze Organoen I. Topaketa honetarako, organo bakoitzaren 

aurkezpen bideo bat egin da, udalerrietako bakoitzean. Datak honako hauek izan dira: 

ERAKUNDEA DATA 

Mendabiako Udala 2021/11/22 

Cintruénigoko Udala 2021/11/24 

Castejóngo Udala. 2021/11/24 

Zizur Nagusiko Udala 2022an 

Iruñeko Udala 2022an 

Azken bi udal horiekin ezin izan zen aurreikusitako datan filmatu, eguraldia zela-eta. 

1.2.3. Jarduketak GKEekin eta elkarteekin 

1.2.3.1. Dirulaguntzak 

2021eko urtarrilean, NAOn 547E/2020 EBAZPENA, abenduaren 21ekoa, Lehendakaritzako eta 

Gobernu Irekiko Zuzendaritza Nagusiarena, argitaratu zen. Horren bitartez “Nafarroako Foru 

Komunitatean herritarren parte-hartzea sustatu eta bultzatzeko proiektuak garatzen dituzten 

herritarren erakundeentzako dirulaguntzen” deialdia onetsi zen, eta apirilaren 21eko 

Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko Zuzendaritza Nagusiaren 210E/2021 Ebazpenaren bidez 

dirulaguntzaren deialdia ebatzi zen. 

Horri buruzko informazio guztia Nafarroako Gobernuaren Zerbitzuen katalogoan sortutako fitxan 

kontsultatzen ahal da: 

https://www.navarra.es/eu/tramiteak/on/-/line/Dirulaguntzak-herritarren-elkarteei-2021ean-

herritarren-parte-hartzea-bultzatu-eta-sustatzeko  

Deialdia hobeki ulertzen laguntzeko, oinarriak irakurtzean sortzen ahal diren zalantzak argitzeko 

eta aurreko deialdiekin alderatuta dauden berritasunak azaltzeko, online bilera egin zen 

urtarrilaren 26an, asteartean, 18:00etan. 

Bilera horretan 43 pertsonak eman zuten izena edo konektatu ziren. 

Eskabideak aurkezteko epea urtarrilaren 16tik otsailaren 15era bitartekoa izan zen. 43 proiektu 

eskatu ziren. Horiek mahai teknikoak baloratu ondoren, 7 diruz lagundu ziren. 

Emandako proiektuen kopuruak behera egin zuen, batez ere, aldaketa bat egon zelako oinarrietan 

aurreko urteekiko. Deialdi honetara arte, kreditua onetsitako proiektuen artean banatzen zen. 
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Erakunde hartzaileekin analisia egin ondoren, baloratu zen banatu behar izateak dirulaguntza 

esleipena txikiagoa izatea ekartzen zuela berarekin eta, hortaz, ekarpen ekonomiko handiagoa 

erakundearen aldetik. Hortaz, puntuazio handiagoa duten proiektuei laguntzak ematea izan da 

aldaketa, harik eta aurrekontuko partida agortu arte. 

Justifikazio epea amaitutakoan (azaroaren 15a), Lehendakaritza eta Gobernu Irekiko Zuzendari 

Nagusiaren abenduaren 16ko 697E/2021 Ebazpen bidez, toki erakunde hauei dirulaguntza 

deialdia ordaintzea ebatzi da: 

ESPEDIENTEA ERAKUNDEA DIRULAGUNTZA 

0011-3693-2021-000030 PLAZAOLA PARTZUERGO TURISTIKOA  10.000,00 € 

0011-3693-2021-000028 SUSTRAIAK GURASO ELKARTEA  10.000,00 € 

0011-3693-2021-000038 ESPAINIAKO GURUTZE GORRIA  6.476,58 € 

0011-3693-2021-000025 
KAMIRA GIZARTE EKIMENEKO SOZIETATE 

KOOPERATIBOA  
8.896,00 € 

0011-3693-2021-000024 IRAZARRA ADINEKOEN ELKARTEA  10.000,00 € 

0011-3693-2021-000021 

JESUSEN BIHOTZ GUZTIZ SANTUAREN 

AHIZPA OSPITALEKOAK, BENITO MENNI 

OSPITALEA  

10.000,00 € 

0011-3693-2021-000044 
GIZAKIEN SALEROSKETAREN AURKAKO 

EKINTZA ELKARTEA*  
4.627,42 € 

GUZTIRA 60.000 € 

1.2.4. Beste administrazio batzuekiko harremanak 

1.2.4.1. Herritarren Partaidetzarako Erkidegoen arteko Sarearen topaketetan 

parte hartzea 

Herritarren Partaidetzarako Erkidegoen arteko Sarea 2016ko apirilean eratu zen, Zaragozan, 

herritarren parte-hartzearen arloko informazioa trukatu, ahaleginak koordinatu eta proiektu 

batzuk partekatzeko asmoz. Topaketa horren ondorioz gutun bat sinatu zen, autonomia 

erkidegoetan herritarren parte-hartzea sustatzeko. Gutunaren edukia esteka honetan ikusten ahal 

da: 

https://gobiernoabierto.navarra.es/eu/gobernantza/gobernu-irekiaren-zabalkundea 

2021. urtean zehar sarearen bi topaketa egin dira, biak ere Asturiasko Gobernuarekiko 

koordinazioari esker. Lehena online egin zen ekainean, zehazki, hilaren 8an; horretan, 14 

autonomia erkidego hauetako ordezkariak konektatu ziren: Aragoi, Balearrak, Kanariar Uharteak, 

Gaztela-Mantxa, Gaztela eta Leon, Katalunia, Euskal Autonomia Erkidegoa, Extremadura, Galizia, 

Madril, Murtzia, Nafarroa eta Valentzia, anfitrioiaz gainera (Asturias). 

Topaketa horretan, Nafarroak bi esku-hartze izan zituen. Lehena Joseba Asiainen bidez, hots, 

Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko zuzendari nagusiaren bitartez; horrek “Haur eta Nerabeen 

Laguntza eta Babeserako Foru Legearen Aurreproiektuaren parte-hartze prozesuaren” 

https://gobiernoabierto.navarra.es/eu/gobernantza/gobernu-irekiaren-zabalkundea
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esperientzia aurkeztu zuen. Bigarrenik, sarearen azken topaketaz geroztik egindako parte-hartze 

arloko aurrerapenak azaldu ziren. 

Bigarren topaketa aurrez aurre egin zen eta Langreon (Asturias) egin zen azaroaren 10ean eta 11n. 

Bi zatitan egin zen. Horietako lehena azaroaren 10ean egin zen Langreoko “Eduardo Úrculo” Udal 

Pinakotekan, bertaratutako Autonomia Erkidegoetako Herritarren Partaidetzaren inguruko 

esperientzietan zentratuta, eta hitzaldiak ere egin ziren. Batetik, Gobernu Irekiaren Aragoiko 

Laborategia aurkeztu zen, Aragoiko autonomia erkidegoko berrikuntza publikoko eredu gisa. 

Bestalde, “Herritarren parte-hartzea sustatzeko jarduerak eta Agenda 2030 Asturiasko 

Printzerrian” izeneko hitzaldia ere aurkeztu zen, Gurutze Gorriaren, EDES Fundazioaren, El Prial 

Elkartearen eta Asturiasko Bakearen aldeko Mugimenduaren, parte-hartze entitateen eta 

boluntarioen eskutik. Asturiasko gizarteak politika publikoak egiteko herritarren parte-hartze 

prozesuan izandako inplikazioaren benetako irudikapena egitea egon zen horren oinarrian.  

Azaroaren 11n bigarren zatia izan zen Ciañoko Buelga etxean. Bertaratutako pertsonek nork bere 

lurraldeko legegintza berritasunak azaldu eta eztabaidatu zituzten, baita horien aplikazio maila, 

interpretazio irizpideak eta justizia ebazpenak ere, herritarren parte-hartzearen esparruan.  

Azkenik, Langreoko Adierazpena egin zen, parte hartu zuten autonomia erkidegoen arteko 

lankidetza eta elkarlan konpromisoa berresteko. Langreoko Adierazpenak administrazio 

publikoek jarraitu beharreko ildo estrategiko eta mekanismo nagusiak biltzen ditu, politika 

publikoak egiten eta aintzatesten herritarren parte-hartze osoa bermatzeko, modu adostuan.  

Hauek dira topaketan parte hartu duten 12 autonomia erkidegoak: Aragoi, Kantabria, Gaztela-

Mantxa, Gaztela eta Leon, Katalunia, Euskadi, Extremadura, Galizia, Errioxa, Nafarroa eta Valentzia, 

anfitrioiaz gainera (Asturias). 

1.2.4.2. Estatuko Gobernu Irekiaren Batzorde Sektorialean parte hartzea 

Gobernu Irekiaren Batzorde Sektoriala administrazio publikoen arteko koordinaziorako, 

lankidetzarako eta eztabaidarako gunea da, esperientziak trukatzeko, baita Gobernu Irekiaren 

arloko ekimen bateratuak garatzeko eta haien jarraipena egiteko ere. 

1.2.4.3. Gobernu Irekiaren Foroan parte hartzea 

Administrazio Publiko desberdinetako ordezkariek, esparru akademikoak eta gizarte zibilak 

osatutako foroa. 

2021eko martxoaren 24an, Estatuak Gobernu Irekiaren IV. Plana onartu zuen foro horretan; 

planaren bidez, bi konpromiso hartu zituen Nafarroak. Haietako bat haur eta nerabeen parte-

hartzeari buruzkoa zen. 

Esteka: 

https://transparencia.gob.es/transparencia/eu/transparencia_Home/index/Gobierno-

abierto/planes-accion.html  

  

https://transparencia.gob.es/transparencia/eu/transparencia_Home/index/Gobierno-abierto/planes-accion.html
https://transparencia.gob.es/transparencia/eu/transparencia_Home/index/Gobierno-abierto/planes-accion.html


HERRITARRREN PARTE HARTZEAK NAFARROAN DUEN EGOERA _ JARDUKETEN MEMORIA 2021 

 

 

58 

 

1.2.5. Parte-hartzearen gaineko sentsibilizazioa areagotzeko eta partaidetza 
sustatzeko bestelako jarduerak 

1.2.5.1. Administrazio Irekiaren Astea. 

Administrazio Irekiaren Astea (Open Gov Week) Gobernu Irekirako Aliantzak sustaturiko ekimen 

bat da, eta 2021eko maiatzaren 17tik 21era ospatuko da mundu osoan. Helburu nagusia da 

administrazio publikoak herritarrengana hurbiltzea, Gobernu Irekiaren printzipioak oinarri 

harturik: gardentasuna, kontu-ematea, herritarren parte-hartzea, integritate publikoa eta 

lankidetza.  

Aste honen esparruan zenbait ekitaldi antolatu ziren, horietako batzuk toki erakundeekiko 

lankidetzan. 

Data Jarduera 

2021/05/17 
Gobernu Irekia: jakin, ulertu, parte hartu  

Ikastetxeen hezkuntza bisitak Barañaingo Udalera  

2021/05/18 
Haurrek eta nerabeek parte hartzeko organoa Mendabian 

Haurrek eta nerabeek parte hartzeko organoa Cintruénigon  

2021/05/19 Haurrek eta nerabeek parte hartzeko organoa Zizur Nagusian 

2021/05/21  
Komunikazio argia, herritarren defentsarik onena 

Haurrek eta nerabeek parte hartzeko organoa Castejónen 

 Gobernu Irekia: jakin, ulertu, parte hartu 

Administrazio Irekiaren Astearekin batera, eta Nafarroako  Gobernu Irekiaren I. Planaren barruan 

(2021-2023), gardentasunaz, ulertzeko eskubideaz eta herritarren parte-hartzeaz hitz eginen 

duten adituen konferentzia baliatu zen planaren lehen zirriborroa ezagutzera emateko. 

Javier Remírez Apesteguiak, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko 

kontseilariak, ireki zuen. Jarraian, Joseba Asiain Albisuk, Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko 

zuzendari nagusiak, Nafarroako Gobernu Irekiaren I. Planaren zirriborroa azaldu zuen, eta honako 

hitzaldi hauek aurkeztu zituen: “Entzun gaitzaten eta parte hartzeko eskubidea”, Cristina Monge 

Lasierra Gobernu Irekiko Foroaren bigarren zuzendariordearena; eta “Jakiteko eta ulertzeko 

eskubidea”, Joaquín Meseguer Yebra Gaztela eta Leongo Gardentasun eta Gobernu Oneko 

zuzendari nagusiarena. Gidaria Sonia Oquendo izan zen, “Prodigioso Volcán” enpresako 

Komunikazio Argiaren ataleko zuzendaria  

Esteka honetan ikusten ahal da:  

https://www.youtube.com/watch?v=2ctuMpkbWxc 

https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/programa_gobierno_abierto_videoconferen

cia.pdf 

  

https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Gobierno-abierto/sensibilizacion-formacion/SemanaAA.html
https://gobiernoabierto.navarra.es/eu/gobernuaren-ekintza/bilera-agenda/1539/gobernu-irekia-jakin-ulertu-parte-hartu
https://gobiernoabierto.navarra.es/eu/gobernuaren-ekintza/bilera-agenda/1539/ikastetxeen-hezkuntza-bisitak-baranaingo-udalera
https://gobiernoabierto.navarra.es/eu/gobernuaren-ekintza/bilera-agenda/1539/gobernu-irekiari-buruzko-informazio-partaidetza-eta-deliberazio-saioa-mendabia
https://gobiernoabierto.navarra.es/eu/gobernuaren-ekintza/bilera-agenda/1539/gobernu-irekiari-buruzko-informazio-partaidetza-eta-deliberazio-saioa-mendabia
https://gobiernoabierto.navarra.es/eu/gobernuaren-ekintza/bilera-agenda/1539/gobernu-irekiari-buruzko-informazio-partaidetza-eta-deliberazio-saioa-mendabia
https://gobiernoabierto.navarra.es/eu/gobernuaren-ekintza/bilera-agenda/1539/komunikazio-argia-herritarren-defentsarik-onena
https://gobiernoabierto.navarra.es/eu/gobernuaren-ekintza/bilera-agenda/1539/gobernu-irekiari-buruzko-informazio-partaidetza-eta-deliberazio-saioa-castejon
https://gobiernoabierto.navarra.es/eu/partaidetza/prozesuak/gobernu-irekiaren-i-plana-2021-2023
https://www.youtube.com/watch?v=2ctuMpkbWxc
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/programa_gobierno_abierto_videoconferencia.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/programa_gobierno_abierto_videoconferencia.pdf
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 Ikastetxeen hezkuntza bisitak Barañaingo Udalera 

Ate irekien jardunaldi honen helburua da haurrak eta gazteak partaidetza demokratikora 

hurbiltzea eta horretan hastea. Horretarako, Barañaingo “Los Sauces” ikastetxe publikoko lehen 

hezkuntzako 5. Mailako bi gelaren bi bisita egin ziren, honako jarduera hauekin: 

 Udaletxea bisitatzea. 

 Haur eta nerabeen parte-hartzeari buruzko bideoa ikustea. Nafarroako Gobernuak 

editatutako bideo horretan, Nafarroako Parte-hartze Demokratikoa azaltzen da 

laburki. 

 Haurrek eta nerabeek parte hartzeko organoa Mendabian, Cintruénigon, Zizur 

Nagusian eta Castejónen 

Informazio, partaidetza eta deliberazio saioa haurrek eta nerabeek parte hartzeko udaletako 

organoetan. 

Bi orduko ekintza horren bitartez, Gobernu Irekiari buruzko azalpenak eman ziren, argiak eta 

adinari egokituak, eta ekarpenak jasoko ziren Nafarroako Gobernu Irekiaren I. Planerako 

(2021/2023). 

 Komunikazio argia, herritarren defentsarik onena 

Herritarrek ulertzeko duten eskubidea da komunikazio argiaren helburu estrategikoa. Hori 

lortzeko, administrazio publikoek argi eta erraz komunikatzeko gai izan behar dute. Saio honetan 

komunikazio argia zertan datzan sakondu zen, baita Administrazioak nola erabili behar duen ere, 

eta kasu arrakastatsu batzuk azaldu ziren. Online saioa izan zen, 2 ordukoa, Nafarroako 

Gobernuaren Administrazioko langile guztiei zuzendua. Itziar Ayerdi Fernández de Barrenak, 

Gobernu Irekiaren eta Herritarrentzako Arretaren Zerbitzuaren presidenteak, saioa aurkeztu zuen 

eta “Prodigioso Volcán” enpresako bi hizlari aurkeztu zituen: Sonia Oquendo eta Itxaso 

Recondo. Amaitzean, galdera txanda egon zen. Saio hori grabatu egin zen eta Nafarroako 

Gobernuaren YouTubeko kanalean argitaratu zen. Saiorako esteka zuen mezu elektroniko bat 

bidali zitzaien izena emanda zeuden pertsonei eta langilearen atarian ere argitaratu zen. 

1.2.5.2. Herritarren parte-hartzearen arloko jardunbide egokien aitortzarako 

ekitaldia (2018-2019) 

Martxoaren 22an, Nafarroako Jauregiko Tronu Aretoan Herritarren parte-hartzearen arloko 

jardunbide egokien aitortzarako ekitaldia (2018-2019) egin zen, Nafarroako Gobernuko 

lehendakari María Chivite buru.  

Esteka: https://www.youtube.com/watch?v=RR-Okst8pTM 

Ekimen horien berri emate aldera, horietako bakoitzari buruzko bideo labur bat grabatu zen, eta 

Nafarroako Gobernuaren YouTubeko kanalean argitaratu. Halaber, fitxa guztiak dokumentu 

batean maketatu dira, jardunbide egokien “bankua” sortzeko. 

Bideo laburrak ikusteko esteka: 

ERAKUNDEA PROIEKTUA 

Lurralde Antolamenduko Zuzendaritza 

Nagusia 

Herri atseginak adinekoekin.CorellaAtsegina, 

LerinAtsegina, BurgiAtsegina 

https://www.youtube.com/watch?v=RR-Okst8pTM
https://www.youtube.com/watch?v=z6UPxwMPOfI&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=z6UPxwMPOfI&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=z6UPxwMPOfI&t=8s
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ERAKUNDEA PROIEKTUA 

Etxarri Aranazko Udala 
Etxarri Aranazko plaza ingurua hobetzeko parte-

hartze prozesua 

Bakaikuko Udala 
Udalerriaren gaineko hausnarketa estrategikoa 

egiteko parte-hartze prozesua 

Espainiako Gurutze Gorria 
Bizikidetza plana.Gizarte eta bizitegi diagnostikoa, 

eta Murchanten esku hartzeko proposamena 

"Hezitzaile Eskola" Ikastetxe Bateratua Nire auzoa, nire jolastokia 

Jardunbide egokien banku dokumenturako esteka: 

Gaztelaniaz: 

https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/catalogobbpp_participacionnavarra_def.pdf 

Euskaraz: 

https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/eus_catalogobbpp_participacionnavarra_de

f.pdf  

 

1.2.5.3. Gazteen parte-hartzea sustatzeko antzerki lana. 

“Gazte talde batek udalaren proposamen bat jasotzen du: herriko erabilera anitzeko zentroko 

instalazioak eta jarduera programa nolakoak izanen diren definitzea. Gauza bakar bat egin behar 

dute... Ados jarri.” 

Hori da Noche de Parti lanaren bilbea. 30 minutuko antzezlana da, Nafarroako Gazteriaren 

Institutuarekin elkarlanean egin dena, gazteek gai publikoetan parte har dezaten bultzatzeko. 

Luis Tarrafetak idatzitako testuarekin, eta Óscar Orzaizen muntaia eta zuzendaritzapean, Noche de 

Parti lanak gazte talde baten errutinak aldatzen dituen proposamen bat planteatzen du. 

“Ahalegina eginen dugu ala hobe da paso egitea? Zerbaitetarako balioko du ahaleginak? Adarra 

jotzen ariko zaizkigu? Ados jarriko al gara horren jende desberdina, nor bere kontuekin?” dio 

antzezlanaren programak. Horretan, antzezlanaren ondoren eztabaidarako gonbidapena egiten 

da. 

Gazteak erakarri nahi dira, gazteek antzeztutako lanaren bitartez, gai publikoetan duten 

inplikazioari buruz gogoeta egitera eta herritarren sektore hori mobilizatzera zuzenduta. 

https://www.youtube.com/watch?v=6dfoKygg2IE&t
https://www.youtube.com/watch?v=6dfoKygg2IE&t
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/catalogobbpp_participacionnavarra_def.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/eus_catalogobbpp_participacionnavarra_def.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/eus_catalogobbpp_participacionnavarra_def.pdf
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Antzezlanaren estreinaldia ekainaren 22an izan zen, 20:00etan, Fuerte del Príncipe Egoitzan. 

Honako hauek aurkeztu zuen: Joseba Asiain Albisuk, Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko 

zuzendari nagusiak; Carlos Amatriain Bustok, Nafarroako Gazteriaren Institutuko zuzendari 

kudeatzaileak; eta Juan Gutiérrezek, Nafarroako Gazteriaren Kontseiluko presidenteak. 

Estreinaldiaz geroztik, lan hau 6 aldiz antzeztu da Nafarroako zenbait udalerritan. Zehazki, 

emanaldiak egin dira Larragan, Subitzan, Bargotan, Mendabian, Lodosan eta Nafarroako 

Gazteriaren Kontseiluaren asanbladan (Iruña). 

Antzezlana ezagutarazteko kartel bat diseinatu da, baita liburuxka bat ere, antzezlanaren 

ezaugarriak eta hori eszenaratzeko baldintza eta behar teknikoak azaltzeko. Materialak 

kontsultatzen ahal dira eta horren trailer bat ikusten ahal da gobernu irekian gaitutako 

webguneko espazioan: 

https://gobiernoabierto.navarra.es/eu/accion-gobierno/antzezlanak 

 

1.2.5.4. Haur eta nerabeei zuzendutako azalpen bideoa, Nafarroako Parte-

hartze Demokratikoari buruzko martxoaren 22ko 12/2019 Foru 

Legeari buruzkoa. 

Beste ekintza bat haur eta nerabeen parte-hartzeari buruzko bideo bat grabatzea izan da neska-

mutilekin, non Parte-hartze Demokratikoaren Legea beren hitzekin azaltzen duten. Bai 

ikastetxeetan, bai haur eta nerabeekin zerikusia duten gizarte erakundeetan material didaktiko 

gisa erabiltzen ahal den tresna da.  

https://www.youtube.com/watch?v=5fNnYA3Y5-E&list=PL-F1cu8QDMR2wbTA-IB6U0lnc-

rCi_uMg&index=44ouTube 

1.2.5.5. Haur eta nerabeen parte-hartzerako bi gida prestatu eta argitaratzea  

Aurten, bi gida prestatu dira haur eta nerabeekin parte hartzeko prozesu bat garatzeko tresna eta 

eskuliburu gisa. Gida horiek administrazioei eta haur eta nerabeekin parte hartzeko prozesuak 

errazten dituzten pertsonei daude zuzenduta. 

https://gobiernoabierto.navarra.es/eu/accion-gobierno/antzezlanak
https://www.youtube.com/watch?v=5fNnYA3Y5-E&list=PL-F1cu8QDMR2wbTA-IB6U0lnc-rCi_uMg&index=44ouTube
https://www.youtube.com/watch?v=5fNnYA3Y5-E&list=PL-F1cu8QDMR2wbTA-IB6U0lnc-rCi_uMg&index=44ouTube
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Eskubide Sozialetako Departamentuak Haurren Legea berritzeko sustatutako parte-hartze 

prozesuan izandako esperientziaren emaitza dira gida horiek, zenbait esparrutako haur eta 

nerabeen iritzia eta ekarpenak kontuan hartuta (babesa, ikastetxe publiko eta itunduak, elkarteak 

eta abar). Hori Haurrak eta Nerabeak Zaindu eta Babesteko Foru Legearekin eta familia, 

adingabeen eskubideak eta berdintasuna babesteko Foru Legearekin geratu da izendatuta. 

Gida horiek honako hauei daude zuzenduta: 

 Administrazio publikoentzako gidaliburua: zehazki, sektore publikoan politika 

publikoak edo herritarrei eragiten dieten legeak egiten, neurriak hartzen, 

jarduketak, zerbitzuak edo proiektuak lantzen dihardutenentzat edo baita 

herritarrek parte hartzeko proiektuak egitearen egokitasunari eta horiek 

diseinatzeari buruzko erabakiak hartzen dituztenentzat ere.  

https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/participacion_infancia_y_adolesc

encia._guia_administraciones_publicas.pdf 

 Hezkuntzarako eta saioak bideratzeko gidaliburua: haurrekin eta nerabeekin lan 

egiten dutenentzat (irakasle, hezitzaile, bideratzaile, aisialdiko monitore), beraiek 

sustatzen ahal baitute haur eta nerabeak parte hartzera hurbiltzea, eta beraiek 

sustatzen ahalko baitute parte hartze hori haur eta nerabeen parte-hartzea 

sustatzeko antolatzen diren jardueretan garatzea. 

https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/participacion_infancia_y_adolesc

encia._guia_para_facilitacion_y_educacion.pdf 

1.2.5.6. Gobernuserako bidaia komikia 

Nafarroako Foru Komunitateko 8 eta 14 urte bitarteko haurrei zuzendutako komiki bat argitaratu 

da. 

Istorioaren helburu nagusia da argi eta garbi uztea, adinarekin bat datorren hizkuntzan, gobernu 

ireki, garden eta parte-hartzailearen oinarrizko kontzeptuak zein diren, gizarte dinamiko baten 

barruan, zeina etengabe aldatzen baita egoeraren arabera.  

2021. urte honetan 6.000 ale prestatu eta inprimatu dira eta, 2022an, Nafarroako ikastetxe publiko 

eta itunduetan zabalduko da, baita haurrekin zerikusia duten erakundeetan ere, Gobernu Irekiaren 

esanahiari eta kontzeptuari buruz informatu eta hausnartu ahal izan dezaten.  

 

https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/participacion_infancia_y_adolescencia._guia_administraciones_publicas.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/participacion_infancia_y_adolescencia._guia_administraciones_publicas.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/participacion_infancia_y_adolescencia._guia_para_facilitacion_y_educacion.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/participacion_infancia_y_adolescencia._guia_para_facilitacion_y_educacion.pdf
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1.2.6. Ekitaldietara joatea  

Herritarren Partaidetzarako eta Boluntariotzarako Atalak herritarren parte-hartzearekin 

erlazionatutako honako ekitaldi eta sare hauetan parte hartu dute: 

Data  Ekintzaren izena Antolatzailea 

2021/05/11 
Demokrazia Partizipatiboaren Tokiko Behatokia 

eratzeko bilera 
Iruñeko Udala 

2021/06/08 
Partaidetzarako autonomia arteko Sarearen 10. 

topaketa (II. birtuala)  
Asturiasko Gobernua 

2021/09/28 
Partaidetzazko Demokraziaren Tokiko 

Behatokiaren 2. bilera 
Iruñeko Udala 

2021/10/10-11 
Partaidetzazko Autonomia arteko Sarea 

Langreon (Asturias) 
Asturiasko Gobernua 

2021/11/15 
2021eko Gazte Sarien Aholku Batzordean parte 

hartzea 

Nafarroako Gazteriaren 

Institutua 

2021/11/16 
Zaintzen aldeko Foru Itunaren lantaldean parte 

hartzea  

Nafarroako Berdintasun 

Institutua 

2021/11/17 Komunitate energetikoen Europako I. Biltzarra  

Garapen Ekonomiko eta 

Enpresarialeko 

Departamentuaren 

Trantsizio 

Energetikoaren 

Zerbitzua 

2021/11/19 Europaren Etorkizuna Batzarra 
Europako Proiektuen 

Bulegoa 

2021/11/29 
Partaidetza Jardunbideen Komunitatean parte 

hartzea 

Gobernantza 

Publikoaren 

Zuzendaritza Nagusia - 

Lurralde Politikako eta 

Funtzio Publikoko 

Ministerioa 

2021/12/14 
Zaintzen aldeko Foru Itunaren lantaldean parte 

hartzea  

Nafarroako Berdintasun 

Institutua 
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Data  Ekintzaren izena Antolatzailea 

2021/12/16 
Parte-hartzeari eta Gazteriari buruzko II. 

Jardunaldietara joatea  

Nafarroako Gazteriaren 

Institutua 

1.2.7. Komunikazio ekintzak 

1.2.7.1. Sare sozialak 

Urriaren 1az geroztik, eta Nafarroako Gobernuaren Komunikazio Zerbitzuarekin lankidetzan, 

zenbait ekintza ezagutarazten hasi da sare sozialetan, “Gobernu irekia” etiketaren bidez. Gutxienez 

berri bat argitaratzen da astean, gaztelaniaz eta euskaraz, eta sare erabiliena Twitter da. Jarraian 

argitaratutako berriak eransten dira; guztira, 15 txio.  

 #GobernuIrekia etiketa estreinatu genuen, profil honetan zenbait alderdi biltzeko, hala 

nola: #GobernuIrekia #Gardentasuna #DatuIrekiak #Parte-hartzea 

 https://twitter.com/gob_na/status/1443966765256556544?s=20 

 https://twitter.com/gob_na/status/1443966237164417024?s=20 

 #GobernuIrekiaren eta Herritarrentzako Arretaren Zerbitzua eta #Nafarroako 

Gardentasun Kontseilua Alacanten izan dira, irailaren 27tik 29ra egindako 

#Gardentasunaren Nazioarteko VI. Biltzarrean. 

 https://twitter.com/gob_na/status/1444975711446573061 

 https://twitter.com/gob_na/status/1444974861215059969 

 Pasan den ostiralean, urriaren 1ean, #GobernuIrekiaNafarroa-ko kideak #Haur eta 

#Nerabeen #Parte-hartze-rako Estatuko Kontseilua sortzeko bilerara bertaratu ziren. 

 https://twitter.com/gob_na/status/1445366835470376960 

 https://twitter.com/gob_na/status/1445366073050779648 

 Hurrengo astelehenera arte, urriaren 18ra arte, jendaurrean egonen da Kanpo 

Ekintzako Plana 2021-2024. 

 https://twitter.com/gob_na/status/1447568183196622852 

 https://twitter.com/gob_na/status/1447567918749962240 

 #GobernuIrekia-k, larunbat honetan, urriaren 16an, Noche de Parti antzezlanera 

gonbidatzen zaitu #Larragan. Antzezlana gazteek zuzentzen eta antzezten dute eta 

herritarren parte-hartzeari buruzkoa da. 

 https://twitter.com/gob_na/status/1448641915063205900 

 https://twitter.com/gob_na/status/1448641739258949637 

 #Euskara-ren II. Plan Estrategikoa (2020-2027) onetsi da. 

✍ Ekarpenak eta iradokizunak egiten ahal dituzu azaroaren 11ra arte, #GobernuIrekia-

ren atarian.  

Informazio gehiagorako: https://participa.navarra.es/processes/ii-plan-estrategico-

del-euskera-2020-2027?locale=eu 

https://twitter.com/hashtag/GobiernoAbiertoNavarra?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/GobiernoAbierto?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Transparencia?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/DatosAbiertos?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Participación?src=hashtag_click
https://twitter.com/gob_na/status/1443966765256556544?s=20
https://twitter.com/gob_na/status/1443966237164417024?s=20
https://twitter.com/gob_na/status/1444975711446573061
https://twitter.com/gob_na/status/1444974861215059969
https://twitter.com/gob_na/status/1445366835470376960
https://twitter.com/gob_na/status/1445366073050779648
https://twitter.com/gob_na/status/1447568183196622852
https://twitter.com/gob_na/status/1447567918749962240
https://twitter.com/gob_na/status/1448641915063205900
https://twitter.com/gob_na/status/1448641739258949637
https://participa.navarra.es/processes/ii-plan-estrategico-del-euskera-2020-2027?locale=eu
https://participa.navarra.es/processes/ii-plan-estrategico-del-euskera-2020-2027?locale=eu
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 https://twitter.com/gob_na/status/1450369776430223361 

 https://twitter.com/gob_na/status/1450369454257446913 

 Gaurtik (urriaren 25a) hasi eta abenduaren 15era arte, ekarpenak egiten ahalko dira 

#Nafarroako Foru Komunitateko Interes Taldeen Erregistroa arautuko duen Foru 

Dekretua prestatzeko aldez aurreko kontsulta publikorako aldian. 

 https://twitter.com/gob_na/status/1452619749247098883 

 https://twitter.com/gob_na/status/1452619083497852944 

 #Nafarroa-ko Boluntariotzaren II. Planean (2022-2023) parte hartu nahi duzu? 

  Epea azaroaren 21era arte izanen da zabalik 

@Voluntariado_na 

  Informazio gehiagorako:  

https://gobiernoabierto.navarra.es/eu/partaidetza/prozasuak/boluntariotzaren

-ii-plana-2022-2023 

 https://twitter.com/gob_na/status/1453613061856694272 

 https://twitter.com/gob_na/status/1453612947029340161 

 #Nafarroa-ko Boluntariotzaren II. Plana (2022-2023) 

Zure ekarpena garrantzitsua da, anima zaitez eta parte hartu! 

 https://twitter.com/Voluntariado_na/status/1456264927266557956 

 https://twitter.com/Voluntariado_na/status/1456265698418642965 

 Parte-hartzerako eta Boluntariotzarako Ataleko kideek Nafarroako zenbait udalekin 

bilerak egin dituzte, sentsibilizatzeko eta haur eta nerabeen parte-hartze organoak 

sortzera animatzeko. 

 https://twitter.com/gob_na/status/1456565256973660166 

 https://twitter.com/gob_na/status/1456562729439965192 

 #Nafarroa-k #HerritarrenPartaidetza Sare Autonomikoaren XI. Konferentzian parte 

hartu du 

  Azaroaren 9an eta 10ean, #Langreo-n (Asturias) 

Autonomia erkidegoen artean esperientziak eta ikaskuntza trukatzeko espazio 

bat 

 https://twitter.com/gob_na/status/1458773303456317450 

 https://twitter.com/gob_na/status/1458773026552659976 

 #Nafarroa-ko Mugikortasun Aktiboko Plan Zuzentzaileko (2022-2030) parte-hartze 

prozesuaren itzulketa egiteko bilera 

 azaroaren 25a ▶ telematikoki 

 https://twitter.com/gob_na/status/1461611566600708100 

 https://twitter.com/gob_na/status/1461611088613724161 

 Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako Nafarroako plan estrategikoaren 

aurretiazko dokumentua jendaurrean jartzea.  

https://twitter.com/gob_na/status/1450369776430223361
https://twitter.com/gob_na/status/1450369454257446913
https://twitter.com/gob_na/status/1452619749247098883
https://twitter.com/gob_na/status/1452619083497852944
https://twitter.com/gob_na/status/1453613061856694272
https://twitter.com/gob_na/status/1453612947029340161
https://twitter.com/Voluntariado_na/status/1456264927266557956
https://twitter.com/Voluntariado_na/status/1456265698418642965
https://twitter.com/gob_na/status/1456565256973660166
https://twitter.com/gob_na/status/1456562729439965192
https://twitter.com/gob_na/status/1458773303456317450
https://twitter.com/gob_na/status/1458773026552659976
https://twitter.com/gob_na/status/1461611566600708100
https://twitter.com/gob_na/status/1461611088613724161
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https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/plan_estrategico_para_la_iguald

ad_hym.pdf 

 https://twitter.com/gob_na/status/1462736123223027717 

 https://twitter.com/gob_na/status/1462735238031888392 

 #Partaidetza Praktiken Komunitatea Eratzeko Ekitaldia, Espainiako #GobernuIrekiaren 

IV. Planaren barruan; bertan, #Nafarroa-ko Gobernuak parte hartu du 

#HerritarrenParte-hartze-aren eta #Boluntariotza-ren bidez 

https://twitter.com/gob_na/status/1465652131634061320 

Atari berria, katalogoa eta datuak berrerabiltzeko tresnak hemen: 

 

https://gobiernoabierto.navarra.es/eu/open-data 

 https://twitter.com/gob_na/status/1468868269306122243 

 https://twitter.com/gob_na/status/1468880999446724609 

 Arrazakeriaren eta Xenofobiaren aurkako Borrokarako Plana, jendaurrean 

 Urtarrilaren 15era arte, herritar guztiek beren ekarpenak egiten ahalko dizkiote 

testuari, zeina Gobernu saioan onetsiko baita otsailean 

 Argibide gehiago:  

https://navarra.es/es/-/el-plan-de-lucha-contra-el-racismo-y-la-xenofobia-en-

exposicion-

publica?redirect=%2Fes%2Fsala%2520de%2520prensa&pageBackId=363045 

 https://twitter.com/noticiasgob_na/status/1471410740754104323 

 https://twitter.com/noticiasgob_na/status/1471410440051777536 

1.2.7.2. Prentsa oharrak 

Jarraian, herritarrek parte hartzeko eta boluntariotzako lanen inguruan argitaratutako 

komunikazio ekintzen eta prentsa oharren estekak jaso dira. Era berean, gobernu irekiaren esparru 

orokorrari buruzko zenbait albiste jaso dira. 

 Nafarroako Gobernuak 160.000 euro jarri ditu toki erakundeek eta elkarteek 

sustatutako proiektuetarako herritarren partaidetzaren alde. 21/01/18 

 https://www.navarra.es/es/noticias/2021/01/18/el-gobierno-de-navarra-refuerza-con-

160.000-euros-su-apoyo-a-la-participacion-ciudadana-para-proyectos-impulsados-por-

entidades-locales-y-asociaciones?pageBackId=363032&back=true 

 Haurtzaroaren foru lege berria haur eta nerabeen parte hartzearekin eginen da. 

21/01/22 

 https://www.navarra.es/eu/albisteak/2021/01/22/haurtzaroari-buruzko-foru-lege-berria-

adingabe-eta-nerabeen-parte-hartzearekin-eginen-da?pageBackId=363045 

 Gobernuak eta Udalerrien Federazioak toki erakundeetako politikariak eta teknikariak 

prestatzen dituzte haurren eta nerabeen parte-hartzea sustatzeko. 21/02/25 

 https://www.navarra.es/eu/albisteak/2021/02/25/gobernuak-eta-udal-eta-kontzejuen-

federazioak-toki-erakundeetako-politikariak-eta-teknikariak-prestatuko-dituzte-haurren-

eta-nerabeen-parte-hartzea-sustatzeko?pageBackId=363032&back=true 

https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/plan_estrategico_para_la_igualdad_hym.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/plan_estrategico_para_la_igualdad_hym.pdf
https://twitter.com/gob_na/status/1462736123223027717
https://twitter.com/gob_na/status/1462735238031888392
https://twitter.com/gob_na/status/1465652131634061320
https://gobiernoabierto.navarra.es/eu/open-data
https://twitter.com/gob_na/status/1468868269306122243
https://twitter.com/gob_na/status/1468880999446724609
https://navarra.es/es/-/el-plan-de-lucha-contra-el-racismo-y-la-xenofobia-en-exposicion-publica?redirect=/es/sala%20de%20prensa&pageBackId=363045
https://navarra.es/es/-/el-plan-de-lucha-contra-el-racismo-y-la-xenofobia-en-exposicion-publica?redirect=/es/sala%20de%20prensa&pageBackId=363045
https://navarra.es/es/-/el-plan-de-lucha-contra-el-racismo-y-la-xenofobia-en-exposicion-publica?redirect=/es/sala%20de%20prensa&pageBackId=363045
https://twitter.com/noticiasgob_na/status/1471410740754104323
https://twitter.com/noticiasgob_na/status/1471410440051777536
https://www.navarra.es/es/noticias/2021/01/18/el-gobierno-de-navarra-refuerza-con-160.000-euros-su-apoyo-a-la-participacion-ciudadana-para-proyectos-impulsados-por-entidades-locales-y-asociaciones?pageBackId=363032&back=true
https://www.navarra.es/es/noticias/2021/01/18/el-gobierno-de-navarra-refuerza-con-160.000-euros-su-apoyo-a-la-participacion-ciudadana-para-proyectos-impulsados-por-entidades-locales-y-asociaciones?pageBackId=363032&back=true
https://www.navarra.es/es/noticias/2021/01/18/el-gobierno-de-navarra-refuerza-con-160.000-euros-su-apoyo-a-la-participacion-ciudadana-para-proyectos-impulsados-por-entidades-locales-y-asociaciones?pageBackId=363032&back=true
https://www.navarra.es/eu/albisteak/2021/01/22/haurtzaroari-buruzko-foru-lege-berria-adingabe-eta-nerabeen-parte-hartzearekin-eginen-da?pageBackId=363045
https://www.navarra.es/eu/albisteak/2021/01/22/haurtzaroari-buruzko-foru-lege-berria-adingabe-eta-nerabeen-parte-hartzearekin-eginen-da?pageBackId=363045
https://www.navarra.es/eu/albisteak/2021/02/25/gobernuak-eta-udal-eta-kontzejuen-federazioak-toki-erakundeetako-politikariak-eta-teknikariak-prestatuko-dituzte-haurren-eta-nerabeen-parte-hartzea-sustatzeko?pageBackId=363032&back=true
https://www.navarra.es/eu/albisteak/2021/02/25/gobernuak-eta-udal-eta-kontzejuen-federazioak-toki-erakundeetako-politikariak-eta-teknikariak-prestatuko-dituzte-haurren-eta-nerabeen-parte-hartzea-sustatzeko?pageBackId=363032&back=true
https://www.navarra.es/eu/albisteak/2021/02/25/gobernuak-eta-udal-eta-kontzejuen-federazioak-toki-erakundeetako-politikariak-eta-teknikariak-prestatuko-dituzte-haurren-eta-nerabeen-parte-hartzea-sustatzeko?pageBackId=363032&back=true


HERRITARRREN PARTE HARTZEAK NAFARROAN DUEN EGOERA _ JARDUKETEN MEMORIA 2021 

 

 

67 

 

 Herritarren parte-hartzea duten bost proiektuk Nafarroako Gobernuaren 

aintzatespena jasotzen dute. 21/03/22 

 https://www.navarra.es/eu/albisteak/2021/03/22/herritarren-partaidetzarako-bost-

proiektuk-nafarroako-gobernuaren-saria-jaso-dute?pageBackId=363032&back=true 

 Nafarroako Gobernuak bat eginen du datorren astean Administrazio Irekiaren aldeko 

Munduko Aliantzarekin, Gobernu Irekiari buruzko jardunaldiekin. 21/05/14 

 https://www.navarra.es/eu/albisteak/2021/05/14/nafarroako-gobernuak-bat-eginen-du-

datorren-astean-administrazio-irekiaren-aldeko-munduko-aliantzarekin-gobernu-

irekiari-buruzko-jardunaldiekin?pageBackId=363045 

 Nafarroako Gobernuak herritarren parte-hartzea sustatzen du 20 udal eta gizarte 

entitateren bitartez. 21/05/18 

 https://www.navarra.es/eu/albisteak/2021/05/18/nafarroako-gobernuak-herritarren-

parte-hartzea-sustatuko-du-20-udal-eta-gizarte-entitateen-

bitartez?pageBackId=363032&back=true 

 Gobernu Irekiak liburu teoriko-praktiko bat argitaratu du gardentasunari eta 

informazio publikoa eskuratzeari buruz. 21/06/15 

 https://www.navarra.es/eu/albisteak/2021/06/15/gobernu-irekiak-gardentasunari-eta-

informazio-publikoa-eskuratzeari-buruzko-liburu-teoriko-praktiko-bat-argitaratu-

du?pageBackId=363032&back=true 

 332 haur eta nerabek parte hartu dute haurtzaroaren foru legearen zirriborroa idazten. 

21/06/17 

 https://www.navarra.es/eu/albisteak/2021/06/17/332-haur-eta-nerabek-parte-hartu-

dute-haurtzaroaren-foru-legearen-zirriborroa-idazten?pageBackId=363032&back=true 

 Gobernu Irekiak Noche de Parti estreinatu du, gazteek erabaki publikoetan parte 

hartzea sustatzeko antzerki muntaia. 21/06/23 

 https://www.navarra.es/eu/albisteak/2021/06/23/gobernu-irekiak-noche-de-parti-

estreinatu-du-gazteek-erabaki-publikoetan-parte-hartzea-sustatzeko-antzerki-

muntaia?pageBackId=363045 

 Nafarroako Gobernuak herritarrak politika publikoen protagonista bihurtu nahi ditu. 

21/06/23 

 https://www.navarra.es/eu/albisteak/2021/06/23/nafarroako-gobernuak-herritarrak-

politika-publikoen-protagonista-bihurtu-nahi-ditu?pageBackId=363045 

 Haurtzaroaren lege berriak haurrek entzunak izateko eta beren nortasunari zein 

garapenari eragiten dieten erabakiak hartzeko duten eskubidea bermatuko du. 

21/06/24 

 https://www.navarra.es/eu/albisteak/2021/06/24/haurren-lege-berriak-haurrek-

entzunak-izateko-eta-beren-nortasunari-zein-garapenari-eragiten-dieten-erabakiak-

hartzeko-duten-eskubidea-bermatuko-du?pageBackId=363032&back=true 

 Nafarroako Gobernuaren 24 plan eta 12 ekimen herritarren parte-hartzearen mende 

jarri dira aurten. 21/06/30 

 https://www.navarra.es/eu/albisteak/2021/06/30/nafarroako-gobernuaren-24-plan-eta-

12-ekimen-herritarren-parte-hartzearen-mende-jarri-dira-aurten 

 Nafarroako Gobernuak gaurko bilkuran onetsitako beste gai batzuk. Boluntariotzaren 

Departamentuarteko Batzordea aldatzea. 21/07/14 

https://www.navarra.es/eu/albisteak/2021/03/22/herritarren-partaidetzarako-bost-proiektuk-nafarroako-gobernuaren-saria-jaso-dute?pageBackId=363032&back=true
https://www.navarra.es/eu/albisteak/2021/03/22/herritarren-partaidetzarako-bost-proiektuk-nafarroako-gobernuaren-saria-jaso-dute?pageBackId=363032&back=true
https://www.navarra.es/eu/albisteak/2021/05/14/nafarroako-gobernuak-bat-eginen-du-datorren-astean-administrazio-irekiaren-aldeko-munduko-aliantzarekin-gobernu-irekiari-buruzko-jardunaldiekin?pageBackId=363045
https://www.navarra.es/eu/albisteak/2021/05/14/nafarroako-gobernuak-bat-eginen-du-datorren-astean-administrazio-irekiaren-aldeko-munduko-aliantzarekin-gobernu-irekiari-buruzko-jardunaldiekin?pageBackId=363045
https://www.navarra.es/eu/albisteak/2021/05/14/nafarroako-gobernuak-bat-eginen-du-datorren-astean-administrazio-irekiaren-aldeko-munduko-aliantzarekin-gobernu-irekiari-buruzko-jardunaldiekin?pageBackId=363045
https://www.navarra.es/eu/albisteak/2021/05/18/nafarroako-gobernuak-herritarren-parte-hartzea-sustatuko-du-20-udal-eta-gizarte-entitateen-bitartez?pageBackId=363032&back=true
https://www.navarra.es/eu/albisteak/2021/05/18/nafarroako-gobernuak-herritarren-parte-hartzea-sustatuko-du-20-udal-eta-gizarte-entitateen-bitartez?pageBackId=363032&back=true
https://www.navarra.es/eu/albisteak/2021/05/18/nafarroako-gobernuak-herritarren-parte-hartzea-sustatuko-du-20-udal-eta-gizarte-entitateen-bitartez?pageBackId=363032&back=true
https://www.navarra.es/eu/albisteak/2021/06/15/gobernu-irekiak-gardentasunari-eta-informazio-publikoa-eskuratzeari-buruzko-liburu-teoriko-praktiko-bat-argitaratu-du?pageBackId=363032&back=true
https://www.navarra.es/eu/albisteak/2021/06/15/gobernu-irekiak-gardentasunari-eta-informazio-publikoa-eskuratzeari-buruzko-liburu-teoriko-praktiko-bat-argitaratu-du?pageBackId=363032&back=true
https://www.navarra.es/eu/albisteak/2021/06/15/gobernu-irekiak-gardentasunari-eta-informazio-publikoa-eskuratzeari-buruzko-liburu-teoriko-praktiko-bat-argitaratu-du?pageBackId=363032&back=true
https://www.navarra.es/eu/albisteak/2021/06/17/332-haur-eta-nerabek-parte-hartu-dute-haurtzaroaren-foru-legearen-zirriborroa-idazten?pageBackId=363032&back=true
https://www.navarra.es/eu/albisteak/2021/06/17/332-haur-eta-nerabek-parte-hartu-dute-haurtzaroaren-foru-legearen-zirriborroa-idazten?pageBackId=363032&back=true
https://www.navarra.es/eu/albisteak/2021/06/23/gobernu-irekiak-noche-de-parti-estreinatu-du-gazteek-erabaki-publikoetan-parte-hartzea-sustatzeko-antzerki-muntaia?pageBackId=363045
https://www.navarra.es/eu/albisteak/2021/06/23/gobernu-irekiak-noche-de-parti-estreinatu-du-gazteek-erabaki-publikoetan-parte-hartzea-sustatzeko-antzerki-muntaia?pageBackId=363045
https://www.navarra.es/eu/albisteak/2021/06/23/gobernu-irekiak-noche-de-parti-estreinatu-du-gazteek-erabaki-publikoetan-parte-hartzea-sustatzeko-antzerki-muntaia?pageBackId=363045
https://www.navarra.es/eu/albisteak/2021/06/23/nafarroako-gobernuak-herritarrak-politika-publikoen-protagonista-bihurtu-nahi-ditu?pageBackId=363045
https://www.navarra.es/eu/albisteak/2021/06/23/nafarroako-gobernuak-herritarrak-politika-publikoen-protagonista-bihurtu-nahi-ditu?pageBackId=363045
https://www.navarra.es/eu/albisteak/2021/06/24/haurren-lege-berriak-haurrek-entzunak-izateko-eta-beren-nortasunari-zein-garapenari-eragiten-dieten-erabakiak-hartzeko-duten-eskubidea-bermatuko-du?pageBackId=363032&back=true
https://www.navarra.es/eu/albisteak/2021/06/24/haurren-lege-berriak-haurrek-entzunak-izateko-eta-beren-nortasunari-zein-garapenari-eragiten-dieten-erabakiak-hartzeko-duten-eskubidea-bermatuko-du?pageBackId=363032&back=true
https://www.navarra.es/eu/albisteak/2021/06/24/haurren-lege-berriak-haurrek-entzunak-izateko-eta-beren-nortasunari-zein-garapenari-eragiten-dieten-erabakiak-hartzeko-duten-eskubidea-bermatuko-du?pageBackId=363032&back=true
https://www.navarra.es/eu/albisteak/2021/06/30/nafarroako-gobernuaren-24-plan-eta-12-ekimen-herritarren-parte-hartzearen-mende-jarri-dira-aurten
https://www.navarra.es/eu/albisteak/2021/06/30/nafarroako-gobernuaren-24-plan-eta-12-ekimen-herritarren-parte-hartzearen-mende-jarri-dira-aurten
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 https://www.navarra.es/eu/albisteak/2021/07/14/nafarroako-gobernuak-gaurko-

bilkuran-onetsitako-beste-gai-batzuk?pageBackId=363032&back=true 

 Noche de Parti bueltan da: Nafarroako Gobernuaren antzerki proposamena erabaki 

publikoetan gazteen parte-hartzea bultzatzeko. 21/09/13 

 https://www.navarra.es/eu/albisteak/2021/09/13/parti-gaua-bueltan-da-nafarroako-

gobernuaren-antzerki-proposamena-erabaki-publikoetan-gazteen-parte-hartzea-

bultzatzeko?pageBackId=363045 

 Nafarroako Gobernuak herritarrek zerbitzu publikoen inguruan duten pertzepzioaren 

inkesta bat eginen du. 21/09/25 

 https://www.navarra.es/eu/albisteak/2021/09/25/nafarroako-gobernuak-herritarren-

zerbitzu-publikoen-pertzepzioari-buruzko-inkesta-bat-eginen-du?pageBackId=363045 

 Nafarroako Gobernua Boluntariotzaren II. Plana (2022-2023) prestatzen ari da, urtea 

amaitu baino lehen onartzen ahal dena. 2021/10/14 

 https://www.navarra.es/eu/albisteak/2021/10/14/nafarroako-gobernua-boluntariotzaren-

ii.-plana-2022-2023-prestatzen-ari-da-urtea-amaitu-baino-lehen-onar-daitekeena  

 Boluntarioen lana saritu du Nafarroako Gobernuak Boluntariotzaren Nazioarteko 

Egunean. 2021/12/05 

 https://www.navarra.es/eu/-/boluntarioen-lana-saritu-du-nafarroako-gobernuak-

boluntariotzaren-nazioarteko-egunean?redirect=%2Fes%2Fsala-de-

prensa&pageBackId=363045 

 Nafarroako Boluntariotzaren Kontseiluak oniritzia eman dio 2022 eta 2023rako 

Boluntariotzaren II. Planari. 2021/12/13 

 https://www.navarra.es/eu/-/nafarroako-boluntariotzaren-kontseiluak-oniritzia-eman-

dio-2022-eta-2023rako-boluntariotzaren-ii.-planari?pageBackId=363032&back=true 

1.2.8. Herritarren parte-hartzea sustatzeko aurrekontuaren betearazpena  

Herritarren parte-hartzerako gastuen aurrekontua betearazteari dagokionez, 2021. urtean zehar, 

aipatu zerbitzuan, 298.717,98 euro izan dira, honela banatuta: 

Kontzeptua Zenbatekoa 

Komunikazio ekintzak 21.247,60 € 

Laguntza teknikoa parte-hartze prozesuetan 16.891,60 € 

Prestakuntza eta sentsibilizazioa 31.859,04 € 

Argitalpenak eta gida teknikoak egitea eta editatzea 22.794,53 € 

Urteko memoria 5.445,00 € 

Decidim parte hartzeko tresna 43.120,00 € 

Toki erakundeek sustatutako partaidetza proiektuei 

emandako dirulaguntzak 
97.360,21 € 

https://www.navarra.es/eu/albisteak/2021/07/14/nafarroako-gobernuak-gaurko-bilkuran-onetsitako-beste-gai-batzuk?pageBackId=363032&back=true
https://www.navarra.es/eu/albisteak/2021/07/14/nafarroako-gobernuak-gaurko-bilkuran-onetsitako-beste-gai-batzuk?pageBackId=363032&back=true
https://www.navarra.es/eu/albisteak/2021/09/13/parti-gaua-bueltan-da-nafarroako-gobernuaren-antzerki-proposamena-erabaki-publikoetan-gazteen-parte-hartzea-bultzatzeko?pageBackId=363045
https://www.navarra.es/eu/albisteak/2021/09/13/parti-gaua-bueltan-da-nafarroako-gobernuaren-antzerki-proposamena-erabaki-publikoetan-gazteen-parte-hartzea-bultzatzeko?pageBackId=363045
https://www.navarra.es/eu/albisteak/2021/09/13/parti-gaua-bueltan-da-nafarroako-gobernuaren-antzerki-proposamena-erabaki-publikoetan-gazteen-parte-hartzea-bultzatzeko?pageBackId=363045
https://www.navarra.es/eu/albisteak/2021/09/25/nafarroako-gobernuak-herritarren-zerbitzu-publikoen-pertzepzioari-buruzko-inkesta-bat-eginen-du?pageBackId=363045
https://www.navarra.es/eu/albisteak/2021/09/25/nafarroako-gobernuak-herritarren-zerbitzu-publikoen-pertzepzioari-buruzko-inkesta-bat-eginen-du?pageBackId=363045
https://www.navarra.es/eu/albisteak/2021/10/14/nafarroako-gobernua-boluntariotzaren-ii.-plana-2022-2023-prestatzen-ari-da-urtea-amaitu-baino-lehen-onar-daitekeena
https://www.navarra.es/eu/albisteak/2021/10/14/nafarroako-gobernua-boluntariotzaren-ii.-plana-2022-2023-prestatzen-ari-da-urtea-amaitu-baino-lehen-onar-daitekeena
https://www.navarra.es/eu/-/boluntarioen-lana-saritu-du-nafarroako-gobernuak-boluntariotzaren-nazioarteko-egunean?redirect=%2Fes%2Fsala-de-prensa&pageBackId=363045
https://www.navarra.es/eu/-/boluntarioen-lana-saritu-du-nafarroako-gobernuak-boluntariotzaren-nazioarteko-egunean?redirect=%2Fes%2Fsala-de-prensa&pageBackId=363045
https://www.navarra.es/eu/-/boluntarioen-lana-saritu-du-nafarroako-gobernuak-boluntariotzaren-nazioarteko-egunean?redirect=%2Fes%2Fsala-de-prensa&pageBackId=363045
https://www.navarra.es/eu/-/nafarroako-boluntariotzaren-kontseiluak-oniritzia-eman-dio-2022-eta-2023rako-boluntariotzaren-ii.-planari?pageBackId=363032&back=true
https://www.navarra.es/eu/-/nafarroako-boluntariotzaren-kontseiluak-oniritzia-eman-dio-2022-eta-2023rako-boluntariotzaren-ii.-planari?pageBackId=363032&back=true
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Kontzeptua Zenbatekoa 

Beste gizarte erakunde batzuek sustatutako partaidetza 

proiektuei emandako dirulaguntzak 
60.000,00 € 

Guztira 298.717,98 € 
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2. TOKI ERAKUNDEEK ETA BESTE GIZARTE 
ERAKUNDE BATZUEK EGINDAKO JARDUKETAK 

Atal honetan ageri diren datuak Gobernu Irekiaren eta Herritarrentzako Arretaren Zerbitzuak 

bidalitako galdetegi espezifiko baten bidez jaso dira. Galdetegi hori herritarrek parte hartzeko 

prozesuak eta ekimenak sustatu edo garatzen ahal dituzten Nafarroako erakunde guztiei bidali 

zaie. 

Erakusten diren zifrak eta emaitzak erakundeek beraiek bidali dituzte, eta, beraz, jarduerei buruz 

eman diguten informazioa jasotzen dute. Datu horiek garrantzitsuak dira, Nafarroan parte-

hartzeak duen egoeraren ikuspegi orokorra ematen baitigute. Dena dela, ezin dira oso-osotzat 

hartu, litekeena baita zenbait erakundek igorri zaion galdetegiari erantzun ez izana, ez jakiteagatik 

edo beste arrazoiren batengatik. 

Berritasun gisa, 2021eko memoria honetan, zenbait jarduera motaren artean hautatzeko aukera 

ematen duen galdetegi batean oinarritu gara datuak jasotzeko. Jarduera horiek Nafarroako Parte-

hartze Demokratikoari buruzko martxoaren 22ko 12/2019 Foru Legeak ezarritako tipologietan 

oinarrituta definitu dira, gehienbat. Lege horrek partaidetza prozesuak honela sailkatzen ditu: 

gogoetarako prozesuak, aurrekontu parte-hartzaileak, kontsultak eta jendaurrean jartzeko 

ekintzak.  

Era berean, legeak jasotzen dituen baldintzetan, herritarren ekimenak sartu dira aukera gisa, eta 

parte-hartzea sustatzeko beste ekintza batzuk gehitu dira, besteak beste, prestakuntza eta 

sentsibilizazio jarduerak, ikerketak eta abar. 

Halaber, leku bat utzi zaie partaidetzarako organoei eta guneei (kontseiluak, mahai tematikoak 

eta foroak), baita lankidetza publiko-sozialean oinarritutako ekimenei (administrazioaren eta 

herritarren arteko elkarlanari esker garatu diren proiektuak) eta gizarte berrikuntzako proiektuei 

ere (hainbat premia soziali erantzutera bideratutako herritarren arteko lankidetza praktikak). 

Galdetegia 1.100 hartzaileri baino gehiagori bidali zaie (toki erakundeei eta gizarte erakundeei). 

Bidalitako galdetegia eranskinean dago. 

Guztira, 95 partaidetza ekimeni buruzko informazioa jaso da; ekimen horietan 52 erakundetako 

22.357 pertsonak parte hartu dute: erakunde horietatik 34 toki erakundeak izan dira, eta 14 

herritarren beste erakunde batzuk.  

Jarraian, Nafarroako toki erakundeetatik jasotako informazioa azalduko da lehenik, eta gero, 

herritarren beste erakunde batzuek bidalitakoa. 

2.1. Toki erakundeek burututako ekintzak 

Jarraian, garatutako proiektuei buruzko informazioa eman duten toki erakundeen zerrenda ageri 

da: 

ERAKUNDEAREN 

IZENA 
JARDUERAREN IZENA HARTZAILEAK 

HASIERA 

EGUNA 

BUKAERA 

EGUNA 

ARAKILGO UDALA BIZI ARAKIL 
Herritarrak oro 

har 
2021/02/01 2022/01/31 
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ERAKUNDEAREN 

IZENA 
JARDUERAREN IZENA HARTZAILEAK 

HASIERA 

EGUNA 

BUKAERA 

EGUNA 

ARBIZUKO UDALA 

ESKOLA ZAHARREN 

ERABILPENA ZEHAZTEKO 

ARIKETA 

PARTEHARTZAILEA 

Herritarrak oro 

har 
2021/09/11 2021/11/20 

BERIAINGO 

UDALA 

AURREKONTU PARTE-

HARTZAILEAK 2021 

Herritarrak oro 

har 
2021/02/07 2021/12/31 

BIDAURRETAKO 

UDALA 

SAN KRISTOBALEKO 

ERMITA 

ZAHARBERRITZEKO ETA 

NABARMENTZEKO 

PROIEKTUA 

Herritarrak oro 

har 
2021/01/01 2021/11/15 

BURGIKO UDALA 
BILERA PARTE-

HARTZAILEA 

65 urtetik 

gorakoak 
2021/08/01 2022/12/30 

BURLATAKO 

UDALA 

BAKARDADEAREN 

PERTZEPZIOA 65 URTETIK 

GORAKOENGAN, 

BURLATAN 

Herritarrak oro 

har 
2021/03/01 2021/12/31 

OLTZA 

ZENDEAKO 

UDALA 

EGUBERRIETAKO 

KANPAINA 2021-2022 

Herritarrak oro 

har 
2021/10/27 2021/11/30 

CÁRCARKO 

UDALA 

CÁRCARREN IBAIARI 

LOTURIKO OROIMEN 

KOLEKTIBOA 

KONTSERBATZEKO 

PARTAIDETZAZKO HIRI 

DIAGNOSTIKOA 

Herritarrak oro 

har 
2021/10/01 2021/10/30 

ZARRAKAZTELUK

O UDALA 

AURREKONTU PARTE-

HARTZAILEAK 
Gazteak 2021/03/01 2021/05/30 

ESTERIBARKO 

UDALA 

 

ESTERIBARKO 

GAZTERIAREN 

DIAGNOSTIKOA 

Gazteak 2021/04/01 2021/10/01 

ESTERIBARKO FORO 

GAZTEA 

Herritarrak oro 

har 
2021/04/01 2021/10/30 

UDAL INKESTA, 

ETXEBIZITZA ETA 

EGOITZA/ADINEKOEN 

ZENTROARI BURUZKOA 

Herritarrak oro 

har 
2021/03/10 2021/06/15 
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ERAKUNDEAREN 

IZENA 
JARDUERAREN IZENA HARTZAILEAK 

HASIERA 

EGUNA 

BUKAERA 

EGUNA 

SAIGOTSEKO 

GASOLINDEGIAREN 

ONDOKO ZERBITZU ETA 

JARDUERA POLIGONOA 

AZTERTZEA 

Herritarrak oro 

har 
2021/03/10 2021/06/15 

ETXARRIKO 

UDALA  

HITZARMENA 

HERRITARREN 

ELKARTEAREKIN, HERRI-

LURRAK 

BASOBERRITZEKO 

PROIEKTURAKO 

Herritarrak oro 

har 
2021/02/05 2021/12/20 

LOKAL PUBLIKOA 

BIRGAITZEARI BURUZKO 

AUZOKIDE TALDEA 

Herritarrak oro 

har 
2021/03/17 2021/09/17 

ETXAURIKO 

UDALA 

AURREKONTU PARTE-

HARTZAILEAK 2021 

Etxaurin 

erroldatutako 16 

urtetik gorako 

pertsonak 

2021/04/14 2021/04/28 

PARTE-HARTZE BIDEZKO 

DIAGNOSTIKOA, 

ETXAURIBARKO GAZTEEN 

BEHARREI BURUZ 

 Etxauribarko 12 

eta 30 urte 

bitarteko 

gazteak 

2021/04/26 2021/12/31 

FALTZESKO 

UDALA 

AURREKONTU PARTE-

HARTZAILEAK 

Herritarrak oro 

har 
2021/02/01 2021/04/11 

HOBETZEN AHAL DIRA 

ABUZTUKO JAIAK? 

Herritarrak oro 

har 
2021/11/19 2021/11/26 

FALTZESKO GAZTERIAREN 

DIAGNOSTIKOA 2021 
Gazteak 2021/05/10 2021/11/30 

GARRALDAKO 

UDALA 

PARTE-HARTZE 

PROZESUA, ENERGIA 

BERRIZTAGARRIRAKO 

HERRITAR TALDE BAT 

SORTZEKO 

Herritarrak oro 

har 
2021/01/08 2021/04/30 

LARRAGAKO 

UDALA 
LARRAGA ATSEGINA 

Herritarrak oro 

har 
2021/02/15 2021/09/30 

LEITZAKO UDALA 

MIMUKAI PROIEKTUAREN 

PARTZE-HARTZE 

PROZESUA 

Herritarrak oro 

har 
2021/02/25 2021/05/06 
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ERAKUNDEAREN 

IZENA 
JARDUERAREN IZENA HARTZAILEAK 

HASIERA 

EGUNA 

BUKAERA 

EGUNA 

LERINGO UDALA 

IMAGINA + LERIN 
Herritarrak oro 

har 
2021/03/17 2021/05/12 

LERINGO I. FORO GAZTEA Gazteak 2021/04/21 2021/10/30 

PARTE HARTU ETA SORTU 

+ LERIN 

Herritarrak oro 

har 
2021/05/04 2021/12/06 

LESAKAKO UDALA 

TURISMO PLANA 

Beste batzuk: 

turistak eta 

biztanleria, oro 

har 

2021/04/01 2021/09/30 

LESAKA BIZIBERRITZEN 
Herritarrak oro 

har 
2021/06/01 2021/06/10 

LEDEAKO UDALA 

ESPAZIO PUBLIKOAK 

BERRESKURATZEKO 

EKINTZEN ESTRATEGIA 

Herritarrak oro 

har 
2021/10/22 2021/10/29 

LIZOAINIBAR-

ARRIASGOITIKO 

UDALA 

IBARREKO ETXEBIZITZA 

BEHARRAREN INGURUKO 

ANALISIA 

Herritarrak oro 

har 
2021/04/14 2021/05/21 

LODOSAKO 

UDALA 

HERRIKO JAIEN DATAK 

ALDATZEKO HERRITAR 

GALDEKETA 

Herritarrak oro 

har 
2021/10/15 2021/12/19 

AISIA OSASUNGARRIA 

Beste batzuk: 

Haurrak eta 

gazteak 

2021/01/01 2021/12/31 

MENDABIAKO 

UDALA 

“LA BARCA” IDEIA 

LEHIAKETA 
Gazteak 2021/09/01 2021/11/30 

AURREKONTU PARTE-

HARTZAILEAK 

Herritarrak oro 

har 
2021/03/01 2021/10/30 

MENDIGORRIKO 

UDALA 

AURREKONTU PARTE-

HARTZAILEAK 

Herritarrak oro 

har 
2021/03/01 2021/06/15 

MILAGROKO 

UDALA 

GAZTEEK PARTE 

HARTZEKO PROZESUA, 

AISIALDI 

OSASUNGARRIRAKO 

EREDU BAT 

DISEINATZEKO 

Gazteak 2021/06/01 2021/10/31 

OBANOSKO 

UDALA 

AURREKONTU PARTE-

HARTZAILEAK 2021 

Herritarrak oro 

har 
2021/04/03 2021/05/28 
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ERAKUNDEAREN 

IZENA 
JARDUERAREN IZENA HARTZAILEAK 

HASIERA 

EGUNA 

BUKAERA 

EGUNA 

IRUÑEKO UDALA  

AUZOKO FOROA 

(MENDILLORRI, 

MILAGROSA-ARROSADIA-

AZPILAGAÑA ETA SAN 

JORGE-SANDUZELAI) 

Herritarrak oro 

har 
2021/10/27 2021/11/25 

DEMOKRAZIA 

PARTIZIPATIBOAREN 

TOKIKO BEHATOKIA 

(DPTB) 

Gizarte eta 

elkarte sareko 

entitateak eta 

parte hartzeko 

interesa duten 

pertsonak 

2021/05/11 2021/09/28 

HERRITARREN PARTE-

HARTZEARI BURUZKO 

PRESTAKUNTZA 

IKASTAROAK 

Helduak 2021/01/01 2021/12/31 

KULTUR 

ANIZTASUNAREN FOROA 

Udal ordezkari 

politikoak, udal 

teknikariak, 

Iruñean lan 

egiten duten 

elkarte eta 

kolektiboetako 

ordezkariak 

2021/11/09 2021/11/09 

IRUÑEKO GAZTERIAREN 

MAHAIA 
Gazteak 2001/01/01 2021/12/31 

SANFERMINETAKO 

MAHAIA 

San Fermin 

jaiekin loturiko 

elkarteak, 

kolektiboak edo 

entitateak 

2021/04/29 2021/09/23 

HERRITARREN 

PARTAIDETZARAKO 

DIRULAGUNTZEN 

DEIALDIA 

Helduak 2021/01/01 2021/12/31 
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ERAKUNDEAREN 

IZENA 
JARDUERAREN IZENA HARTZAILEAK 

HASIERA 

EGUNA 

BUKAERA 

EGUNA 

PIO XII.eko 

APARKALEKUEN ETA 

BERDEGUNEEN 

BERRANTOLAKETARI 

BURUZKO PARTE-HARTZE 

SAIOA 

Herritarrak oro 

har 
2021/11/04 2021/11/04 

MENDILLORRIN 

KOMUNITATE 

ENERGETIKOA ERATZEKO 

PROZESUA 

Herritarrak oro 

har 
2021/10/27 2022/12/31 

AZKOIENGO 

UDALA 

AURREKONTU PARTE-

HARTZAILEAK 2021 

Erroldatutako 18 

urtetik gorakoak 

eta behar bezala 

erregistratutako 

kolektiboak 

2021/11/22 2021/12/10 

GARESKO UDALA 

AUZOKO BILERAK 
Herritarrak oro 

har 
2020/01/01 2023/05/30 

AURREKONTU PARTE-

HARTZAILEAK 

Herritarrak oro 

har 
2020/09/01 2021/12/31 

LANTALDEAK 
Herritarrak oro 

har 
2021/01/01 2021/12/31 

HERRITARREN ENERGIA 

KOMUNITATE BAT 

ERATZEKO PARTE-

HARTZE PROZESUA 

Helduak 2021/01/01 2021/12/31 

AURREKONTU PARTE-

HARTZAILEAK 

Herritarrak oro 

har 
2021/08/15 2021/12/31 

TEBASKO UDALA 
AURREKONTU PARTE-

HARTZAILEAK 

Herritarrak oro 

har 
2021/12/01 2022/01/21 

TUTERAKO 

UDALA 

BERDINTASUNERAKO 

KONTSEILUA 

Beste batzuk: 

Emakumeak 
2021/01/01 2021/12/31 

DESGAITASUNAREN 

KONTSEILUA 

Dibertsitate 

funtzionala 

duten pertsonak 

2021/01/01 2021/12/31 

ADINEKOEN KONTSEILUA 
65 urtetik 

gorakoak 
2021/01/01 2021/12/31 
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ERAKUNDEAREN 

IZENA 
JARDUERAREN IZENA HARTZAILEAK 

HASIERA 

EGUNA 

BUKAERA 

EGUNA 

GAZTERIAREN SEKTORE 

KONTSEILUA (GAZTERIA 

MAHAIA) 

Gazteak 2021/01/01 2021/12/31 

EHIZAKO AHOLKU 

KONTSEILUA 
Ehiztariak 2021/01/01 2021/12/31 

GIZARTE ENTITATEEN 

MAHAIA 

Gizarte 

entitateak 
2021/01/01 2021/12/31 

TURISMO FOROA 

Tuterako 

Udalarekin 

(Merkataritza 

eta turismoa) 

parte hartzen 

dute ostalariek, 

Nafarroako 

Gobernuko 

Turismo 

zuzendaritzak, 

Kultura 

zuzendaritzak 

eta turismo 

jardueren 

enpresek 

2021/01/01 2021/12/31 

GASTROFOROA Ostalariak 2021/01/01 2021/12/31 

IMMIGRAZIO MAHAIA Etorkinak 2021/01/01 2021/12/31 

EMAKUMEEN KONTRAKO 

INDARKERIAREN 

KOORDINAZIO MAHAI 

TEKNIKOA 

Emakumeak 2021/01/01 2021/12/31 

ONDARE HISTORIKO, 

ARTISTIKO ETA 

DOKUMENTALAREN 

MAHAIA 

Ondarea, Kargu 

publikoak eta 

Alde Zaharreko 

auzokideak 

zaintzen 

dituzten 

erakundeak 

2021/01/01 2021/12/31 
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ERAKUNDEAREN 

IZENA 
JARDUERAREN IZENA HARTZAILEAK 

HASIERA 

EGUNA 

BUKAERA 

EGUNA 

MENDEKOTASUNEN 

PREBENTZIORAKO UDAL 

PLANAREN TALDE 

ERAGILEA 

Herritarrak oro 

har 
2021/01/01 2021/12/31 

TUTERAN, NORBERAREN 

BIZITZA, LANA ETA 

FAMILIA BIZITZA 

UZTARTZEKO TOKIAN 

TOKIKO ITUNA 

Emakumeak 2021/01/01 2021/12/31 

MERKATARITZA 

ZINEGOTZIGOAREN 

AHOLKU TALDEA 

Tuterako 

dendak 
2021/01/01 2021/12/31 

TUTERAKO ENPRESAK 

ERAKARTZEKO ETA 

EKONOMIKOKI 

GARATZEKO PLANA 

Tuterako 

enpresak 
2021/09/01 2021/12/31 

TUTERAKO GAZTERIA 

PLANA 
Gazteak 2021/11/01 2022/02/28 

HERRITARREN PARTE-

HARTZEA ARGITERIA 

PUBLIKOAN 

Herritarrak oro 

har 
2021/05/11 2021/05/25 

HERRITARREN PARTE-

HARTZEA GARRAIO 

PUBLIKO BERRIAN. 

Herritarrak oro 

har 
2021/04/20 2021/05/10 

HERRITARREN PARTE-

HARTZEA: PADRE LASA 

PLAZA BERRIRO 

HIRITARTZEKO 

PROIEKTUA.  

Obrak 

eragindako 

biztanleria 

2021/05/01 2022/01/31 

URROTZ-HIRIKO 

UDALA 

PARTE-HARTZE 

PROZESUA, URROTZ-

HIRIAN ENERGIA 

BERRIZTAGARRIRAKO 

HERRITAR TALDE BAT 

SORTZEKO 

Helduak 2021/01/11 2021/05/31 

VIANAKO UDALA 
AURREKONTU PARTE-

HARTZAILEAK 

Herritarrak oro 

har 
2021/07/01 2021/09/18 
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ERAKUNDEAREN 

IZENA 
JARDUERAREN IZENA HARTZAILEAK 

HASIERA 

EGUNA 

BUKAERA 

EGUNA 

ZIZUR NAGUSIKO 

UDALA  

HAURREN PARTAIDETZA 

ORGANOA (HAUR 

KORPORAZIOA) 

Haurrak 2020/11/01 2021/11/27 

NERABEEN PARTAIDETZA 

ORGANOA (GAZTEKIDE) 

Udalerriko 

nerabeak 
2021/01/01 2021/12/31 

AISIA LOKALAK 

ARAUTZEKO UDAL 

ORDENANTZA ALDATZEA 

Gazteak 2021/03/01 2021/06/30 

IZARBEITIAKO 

MANKOMUNITAT

EA 

EMAKUMEEN AURKAKO 

INDARKERIAREN 

AURREKO JARDUERA 

KOORDINATZEKO I. 

LURRALDE PROTOKOLOA 

PRESTATZEA 

Herritarrak oro 

har 
2021/01/01 2021/12/31 

Jarraian, aipatutako proiektuei buruzko datu garrantzitsuenetako batzuk emanen dira. 

Ondoko grafikoan ikusten ahal da proiektu horiek nola banatu diren Nafarroako eskualdeetan: 

 

Ikusten denez, Iruñean eta Iruñerrian, Lizarra-Izarbeizar-Novenera eskualdean eta Erriberan 

(Tutera eta Tutererria) egin diren ekimen eta parte-hartze prozesuak nabarmentzen dira.  

Jarraian, toki erakundeek bultzatutako ekimenen kopuruari buruzko datuak emanen dira, horietan 

nagusi izan den jarduera motaren arabera. 

2

25

2

5

19

6

19

0 20 40

Baztan-Bidasoa

Iruña/Iruñerria

Larraun-Leitzaldea-Sakana

Pirinioak-Pirinioaurrea-…

Estellerria-Izarbeizar-Novenera

Erdialdea-Erriberagoiena

Erribera

Proiektuen banaketa eskualdez eskualde

PROIEKTU
KOPURUA
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Grafikoan ikusten den bezala, ekimenen % 33 proiektu, programa edo araudiren bati lotutako 

eztabaida prozesu parte-hartzaileak izan dira, % 30 parte-hartze organo eta guneen 

funtzionamenduarekin lotuta egon dira (kontseiluak, gaikako mahaiak, foroak...). % 14 aurrekontu 

parte-hartzaileak izan dira; % 9, herritarren kontsultak; % 6, parte-hartzea sustatzeko beste ekintza 

batzuk: prestakuntza eta sentsibilizazio jarduerak, ikerketa eta abar, eta lankidetza publiko-

sozialeko ekimenak (Administrazioaren eta herritarren arteko elkarlana) izan dira; eta % 1, Beste 

batzuk. 

Iraupenari dagokionez, gehienek 9-12 hilabete iraun dute (guztira, 27 ekimen). Hurrengo iraupen 

ohikoena 3-6 hilabetekoa izan da (13 ekimen); eta ondoren, 1-3 hilabete bitarteko ekimenak 

daude (12), ondoko grafikoan zehazten den bezala: 

 

9%

7%

30%

1%
6%

33%

14%

Proiektu kopurua tipologiaren arabera 
Herritar galdeketa

Lankidetza publiko-sozialeko ekimenak
(Administrazioaren eta herritarren arteko
elkarlana)

Parte hartzeko organoak eta espazioak 
(kontseiluak, mahai tematikoak, foroak…)

Beste batzuk

Parte-hartzea sustatzeko beste ekintza
batzuk: prestakuntza jarduerak,
sentsibilizazio jarduerak, ikerketak eta
abar.
Plan, proiektu, programa, araudi... bati
lotutako hausnarketarako partaidetza
prozesua

Aurrekontu parte-hartzaileak

11

12

13

10

27

5

0 20 40

<1 HILABETE

1 ETA 3 HILABETE ARTEAN

3 ETA 6 HILABETE ARTEAN

6 ETA 9 HILABETE ARTEAN

9 ETA 12 HILABETE ARTEAN

>12 HILABETE

Proiektuen iraupena

PROIEKTU KOPURUA
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Gauzatutako ekimen guztietan 10.141 pertsonak hartu dute parte; parte hartzaileen % 45,45 

gizonak ziren eta % 54,55, emakumeak (generoari buruz eskatutako informazioa bereizita bidali 

dute zenbait sustatzailek, eta proiektu horietan oinarritzen dira goiko ehunekoak). 

Ondoko grafikoak parte-hartzaile kopuruaren arabera multzokatutako prozesu kopurua (eta 

ehuneko erlatiboa) adierazten du, zenbait tarteren arabera: 

 

 

Ikusten ahal denez, prozesu gehienek parte-hartzaile gutxi izan dute (prozesuen % 57,69k 50 

parte-hartzaile baino gutxiago); ekimen guztien % 24,36n parte hartu dutenak 100 baino gehiago 

eta 500 baino gutxiago izan dira; eta % 11,54k 50-100 parte-hartzaile izan ditu. Azkenik, prozesuen 

% 6,41ek 500 pertsonatik gora inplikatu dituela azpimarratu behar da. 

2.2. Beste gizarte erakunde batzuek egindako 
jarduerak 

Ondoan, garatutako proiektuei buruzko informazioa eman duten beste herritar erakunde batzuen 

zerrenda ematen dugu: 

ERAKUNDEAREN 

IZENA 
JARDUERAREN IZENA HARTZAILEAK 

HASIERA 

EGUNA 

BUKAERA 

EGUNA 

ERDIALDEKO 

GARAPEN 

PARTZUERGOA 

ORBAIBARKO TOKIKO 

AGENDAREN EKINTZA 

PLANA 

Herritarrak oro 

har 
2021/01/01 2021/05/07 

INBERTSIO PLANA 

ERDIALDEKO EREMURA 

ERAKARTZEKO PLANA 

ELKARLANEAN SORTZEKO 

PROZESUA 

Lurraldeko 

udaletako 

politikariak, 

Erdialdeko 

eremuko 

enpresak eta 

entitateko 

teknikariak 

2021/08/27 2021/11/24 

57,69%

11,54%

24,36%

6,41%

Proiektu kopurua parte-hartzaile kopuru tartearen arabera

<50

50-100

100-500

>500
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ERAKUNDEAREN 

IZENA 
JARDUERAREN IZENA HARTZAILEAK 

HASIERA 

EGUNA 

BUKAERA 

EGUNA 

GURUTZE GORRIA 
BELAUNALDIARTEKO 

MINTEGIA, BURLATAN 

Herritarrak oro 

har 
2021/05/15 2021/10/31 

BENITO MENNI 

OSPITALEA 

ZENTROAREN PLAN 

ESTRATEGIKOA (2022-

2024) PRESTATZEKO 

PARTE-HARTZE 

PROZESUA 

Buruko 

gaixotasun larria 

duten pertsona 

helduak, 

psikogeriatriako 

adinekoak, haien 

familiak eta 

zentroko 

profesionalak. 

2021/03/15 2022/10/28 

TEDER ELKARTEA 
TEDER-EN PLAN 

ESTRATEGIKOA 
Hautetsiak 2021/01/11 2021/03/30 

SUSTRAIAK 

GURASO ELKARTEA 
KILI KILI PROIEKTUA 

Haurrak + 

gazteak + 

helduak (familiak, 

irakasleak eta 

udaleko 

ordezkaria) 

2021/02/17 2021/10/31 

PLAZAOLA 

PARTZUERGO 

TURISTIKOA 

PLAZAOLA PARTZUERGO 

TURISTIKOAREN 2022-

2030 TURISMO PLAN 

ESTRATEGIKOA 

DEFINITZEKO 

PARTAIDETZA PROZESUA 

Turismo 

sektoreko 

enpresak eta 

eragile ugari 

(udalak, 

garapenerako 

agentziak, beste 

sektore batzuk, 

herritarrak, 

elkarteak eta 

abar) 

2021/5/15 2021/10/31 

IRAZARRA 

HELDUEN 

ELKARTEA 

METODOLOGIA PARTE-

HARTZAILE, INKESTA ETA 

SORMENEZKO SAIO 

PARTE-HARTZAILEETAN 

PRESTATZEA 

Adindunak, haur 

eta gazteak, 

aniztasun 

kulturala duten 

pertsonak, 

administrazioko 

langileak 

2019/12/18 2021/11/02 
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ERAKUNDEAREN 

IZENA 
JARDUERAREN IZENA HARTZAILEAK 

HASIERA 

EGUNA 

BUKAERA 

EGUNA 

NAFARROAKO 

ERDIALDEKO 

TOKIKO EKINTZA 

TALDEA 

GENERO INDARKERIAREN 

ARRETARAKO 

KOORDINAZIORAKO 

LURRALDE 

PROTOKOLOAK 

Politikariak, 

erakundeetako 

langile teknikoak 

eta lurralde eta 

foru baliabideak 

2020/12/01 2021/12/31 

NAFARROAKO 

GGKE-EN 

KOORDINAKUNDEA 

PLAN ESTRATEGIKOA 

Garapenerako 

lankidetzako eta 

Nafarroako 

GKEen 

Koordinakundeko 

kide diren 

GKEetako eragile 

gakoak 

2020/05/11 2021/05/27 

KOINE AEQUALITAS 

FUNDAZIOA 

TOPAKETAK: 

NAFARROAKO 

ERAKUNDE SOZIALAK 

ELKARTU ETA 

AHALDUNTZEKO III. 

FOROA 

Erakunde 

sozialetan parte 

hartzen duten 

pertsonak 

2021/01/01 2021/11/30 

NAFARROAKO 

IJITOEN 

IDAZKARITZA 

FUNDAZIOA 

PARTE-HARTZAILEEN 

TALDEA 
Gazteak 2021/03/24 2021/12/31 

PARTE-HARTZAILEEN 

TALDEA 
Helduak 2021/03/24 2021/12/31 

MEDICUS MUNDI 

NAM 

“12 ETA 17 URTE 

BITARTEKO NERABEEN 

ARTEAN HERRITARTASUN 

AKTIBOA GARATZEA 

IRUÑEAN” 

PARTAIDETZAKO EKINTZA 

IKERTZEA 

Gazteak 2020/10/01 2021/11/30 

“12 ETA 17 URTE 

BITARTEKO NERABEEN 

ARTEAN HERRITARTASUN 

AKTIBOA GARATZEA 

IRUÑEAN” 

PARTAIDETZAKO EKINTZA 

IKERTZEA 

12 eta 17 urte 

bitarteko haurrak 
2020/10/01 2021/11/30 
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ERAKUNDEAREN 

IZENA 
JARDUERAREN IZENA HARTZAILEAK 

HASIERA 

EGUNA 

BUKAERA 

EGUNA 

POBREZIAREN ETA 

GIZARTE 

BAZTERKETAREN 

KONTRAKO 

NAFARROAKO 

SAREA 

AKONPAINAMENDU 

EREDUAREN 

EZARPENAREN ANALISIA 

Sistema 

publikoko eta 

entitateetako 

teknikariak, eta 

gizarte zerbitzuak 

erabiltzen 

dituzten 

pertsonak 

2021/10/08 2022/01/14 

NAFARROAKO 

UNIBERTSITATE 

PUBLIKOA 

IKASLEEN 

PARTAIDETZARAKO I. 

PLANA 

NUPeko ikasleak 2020/03/01 2023/07/01 

Jarraian, aipatutako proiektuei buruzko datu garrantzitsuenetako batzuk emanen dira. 

Ondoko grafikoan ikusten ahal da proiektu horiek nola banatu diren Nafarroako eskualdeetan. 

Normala denez, biztanle kopurua eta elkartzeko ahalmena kontuan izanda, Iruña eta Iruñerria 

nabarmentzen dira, non gainerako eskualdeetan baino prozesu gehiago abiatu diren (10). 

Erdialdeko Eremua-Erriberagoiena aldeko partaidetza ekintza ere azpimarratzekoa da (3). 

 

Jarraian, aipatu erakundeek bultzatutako ekimenen kopuruari buruzko datuak emanen dira, 

horietan nagusi izan den jarduera motaren arabera. 
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Grafikoan ikusten denez, ekimen gehienek (% 65) plan, programa, araudi edo antzeko batekin 

lotutako gogoetarako partaidetza prozesuekin zerikusia izan dute; gainerako esperientziak, berriz, 

beste izaera batekoak izan dira: Parte-hartzea sustatzeko beste ekintza batzuk, prestakuntza, 

sentsibilizazio jarduerak, ikerketak eta abar (% 17); parte hartzeko organo eta guneekin lotutako 

ekintzak (% 12); eta beste batzuk (% 6) 

Jarraian, erakunde horiek egindako ekimenei buruzko informazioa azaltzen da, haien iraupenaren 

arabera. 

 

Prozesu ohikoenak, grafikoan ikusten den bezala, 12 hilabetetik gora iraun dutenak dira; atzetik 

3-6 hilabete bitarteko iraupena izan dutenak daude. 

12%

6%

17%
65%

Proiektu kopurua tipologiaren arabera

Parte hartzeko organoak eta 
espazioak (kontseiluak, mahai 
tematikoak, foroak …)

Beste batzuk

Parte-hartzea sustatzeko
beste ekintza batzuk:
prestakuntza jarduerak,
sentsibilizazio jarduerak,
ikerketak eta abar.
Plan, proiektu, programa,
araudi... bati lotutako
hausnarketarako partaidetza
prozesua

0

2

4

1

3

7

0 2 4 6 8

<1 HILABETE

1 ETA 3 HILABETE ARTEAN

3 ETA 6 HILABETE ARTEAN

6 ETA 9 HILABETE ARTEAN

9 ETA 12 HILABETE ARTEAN

>12 HILABETE

Proiektuen iraupena

PROIEKTU KOPURUA



HERRITARRREN PARTE HARTZEAK NAFARROAN DUEN EGOERA _ JARDUKETEN MEMORIA 2021 

 

 

85 

 

Gauzatutako ekimen guztietan 12.216 pertsonak hartu dute parte; parte hartzaileen % 48,79 

gizonak ziren eta % 52,21, emakumeak (generoari buruz eskatutako informazioa bereizita bidali 

dute zenbait sustatzailek, eta proiektu horietan oinarritzen dira goiko ehunekoak). 

Ondoko grafikoak parte-hartzaileen ehunekoa adierazten du, zenbait tarteren arabera: 

 

 

Ikusten denez, 100 eta 500 parte-hartzaile bitarteko prozesuak (% 47,06) dira ugarienak, eta, 

horien atzetik, 50 parte-hartzaile baino gutxiago (% 23,53) eta 50 eta 100 bitarte (% 17,65) izan 

dituztenak. Azkenik, esperientzien % 11,76n 500 pertsonak baino gehiagok parte hartu dute. 

  

23,53%

17,65%47,06%

11,76%

Proiektu kopurua parte-hartzaile kopuru tartearen arabera
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3. ERANSKINA 

Herritarren parte-hartzeak Nafarroan duen egoera 

Jarduketen memoria 2021 

Formularioa 

Nafarroako Gobernuko Gobernu Irekiaren eta Herritarrentzako Arretaren Zerbitzuak gure 

erkidegoko administrazio publikoek eta beste erakunde publiko eta pribatu batzuek urtero 

egiten dituzten herritarren partaidetzako jarduerak bildu nahi ditu. 

Biltzen den informazioa zerbitzu honek Nafarroako Parte-hartze Demokratikoari buruzko 

Foru Legean ezarritakoa betez egin behar duen urteko memoriaren parte izanen da. 

Horregatik guztiagatik, zure erakundeak 2021ean partaidetza jardueraren bat garatu badu 

edo garatzen ari bada, laguntza eskatzen dizugu jarraian eskatzen den informazioa eman 

dezazun. 

Berritasun gisa, gehitu dira jarduera tipologia berriak, aurten bertan onartutako Nafarroako 

Parte-hartze Demokratikoari buruzko martxoaren 22ko 12/2019 Foru Legearekin bat 

datozenak. 

Jarduera bat baino gehiago egin baduzu, beste hainbeste formulario bete beharko 

dituzu 

 

ENTITATEAREN DATU OROKORRAK 

Entitatearen izena: 

Udalerria: 

Entitate mota: (behar den aukera hautatu) 

 Enpresa publikoa  

 Toki erakundea (udala, mankomunitatea, kontzejua...)  

 Enpresa  

 Sindikatua  

 Lanbide elkargoa  

 GGKE  

 Herritarren elkartea  

 Unibertsitatea  

 Ikastetxea  

 Tokiko ekintza taldea  

 Beste bat  

GALDETEGIA BETE DUEN PERTSONAREN DATUAK 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=5951385
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=5951385
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Izen-abizenak: 

Helbide elektronikoa: 

Telefonoa: 

JARDUERA NAGUSIAREN DESKRIBAPENA 

Jardueraren izenburua: 

Jarduera mota nagusia: (behar den aukera hautatu) 

 Plan, proiektu, programa, araudi... bati lotutako hausnarketarako 

partaidetza prozesua  

 Parte hartzeko organoak eta espazioak (kontseiluak, mahai tematikoak, 

foroak…)  

 Aurrekontu parte-hartzaileak  

 Herritar galdeketa  

 Parte-hartzea sustatzeko beste ekintza batzuk: prestakuntza jarduerak, 

sentsibilizazio jarduerak, ikerketak eta abar.  

 Lankidetza publiko-sozialeko ekimenak (Administrazioaren eta herritarren 

arteko elkarlana)  

 Beste batzuk 

Jardueraren deskribapen laburra: 

Egindako ekintza nagusiak: 

Hasiera eguna: 

Bukaera eguna: 

Ekintza zein herritan egin zen: (behar den aukera hautatu) 

 Iruña eta Iruñerria  

 Erdialdea (Tafalla, Erriberri, Caparroso, Gares...)  

 Lekunberri-Leitza-Sakana aldea  

 Baztan-Bidasoa-Malerreka-Bortziriak  

 Agoitz-Zangoza, Erronkaribar, Zaraitzu eta Aezkoa  

 Lizarra-Viana aldea  

 Erribera (Tutera eta Tutererria)  

 Beste bat 

Lehentasunezko hartzaileak: (behar den aukera hautatu) 

 Herritarrak oro har  

 Haurrak  
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 Gazteak  

 Helduak  

 65 urtetik gorakoak  

 Hautetsiak  

 Entitateko langileak 

 Bestelakoak  

Gutxi gorabeherako parte-hartzaile kopurua: 

Gizonezkoak: 

Emakumezkoak: 

Beste ekarpen eta iruzkin batzuk: 

 

 

Informazio gehiago eman nahi izanez gero, erantsi fitxategiak: 

 

 

ESKERRIK ASKO ZURE ERANTZUNENGATIK 
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