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Pertsonak ardatz hartuta
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NAFARROAKO KUTXA FUNDAZIOA. 
JARDUERAREN ZENBAKI HANDIAK

35.249 
Civicaneko liburutegiko maileguak

1.662 
Ikastaro, tailer eta jarduera Civicanen

75.820 
Erabilera adinekoentzako zentroetan

396 
Berariazko jarduera adinekoentzako zentroetan

347 
Laguntzak emateko deialdiak lagundutako proiektuak

29.500 
Web orrian hilero izandako bisitaldiak

25.000 
Web orriaren banako erabiltzaileak

4.000 
Jarraitzaile Twiotterren

2.450 
Facebooken

KOMUNIKAZIOA
ETA PROIEKTUAK

1.145 
Parte hartzaileak BSE Astean

3.417 
Parte hartzaileak Hondarribiko Neptuno zentroan

18.700 
Banatutako otorduak jangela sozialetan 

93 
Isterrian 2016-17 ikasturtean izandako ikasleak

145.636 
Civicanen erregistratutako erabiltzaileak

70 
Isterrian inplikatutako profesionalak

ERABILTZAILEAK

JARDUERAK
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Erronka berriak etapa berrian

Nafarroako Kutxa Fundazioarentzat aldaketa urtea izan da 2017koa. Hasteko, uztailean 
ia erabat berritu zelako Fundazioa gidatzen duen patronatua, bederatzi kideetatik zazpi 
berri izendatu baitziren; eta bigarrenik, bere iraunaldia agortzen zuelako 2014an landu-
tako erakundearen Plan Estrategikoak. 

Komenigarria da gogoraraztea 2013an osatu zela Fundazioko lehenengo patronatua, sei 
kiderekin, eta 2016ko ekainean izendatu zituela beste hiruak Nafarroako Legebiltzarrak. 
Horrenbestez, patronatuak behin-behinean jardun zuen urte hartako urrian behin betiko 
patronatua osatu zen arte.

Orduz geroztik dut patronatu honetako kide izateko ohorea. Horrek aukera eman dit 
patronatutik ateratako gainerako kideak ezagutzeko eta haiekin batera, Fundazioaren 
gobernu organo gorena den aldetik, hartu behar izan diren erabakietan parte hartzeko. 
Beraz, bihoa haientzat guztientzat nire esker ona, bereziki lehendakari izan zenarentzat. 
Ziur nago beren gaitasun guztiak erabili dituztela erakunde honen eginkizuna ahal den 
modurik arduratsuenean betetzeko.

Egungo patronatuari ere eskerrak eman nahi dizkiot ni lehendakari izendatuta nigan jarri-
tako konfiantzagatik. Ohorea da, baina aldi berean baita erronka ere kargua egoki bete 
ahal izatea. Ongi ezagutzen dut esperientziak eta ibilbide egiaztatuak biltzen dituen giza 
talde honen gaitasuna, eta badakit balio horri esker gure erabakiak oso lagungarriak 
izango direla XXI. mendeko Nafarroa solidarioagoa eta bidezkoagoa izateko.

2017. urtearen hondarrean, tokiko prentsak argitara emandako artikulu bat sinatu ge-
nuen patronatuko kide guztiok; bertan azaltzen genion gizarteari nondik zetorren Na-
farroako Kutxa Fundazioa eta gaur egun zer den. Datuen bidez zehazten genuen gaur 
egun zuzentzen dugun erakundeak ezin ukatuzko historia duela, baita aurrean etorkizun 
itxaropentsua duela zain ere. Etorkizun horrek ez du azken garaietako gorabeherekin, ku-
txak desagerraraztea eta banku fundazioen sorrera eragindako gorabeherekin, zerikusi-
rik bat ere. Gaur, agertoki berri batean gaude ongi finkatuta, eta ahalik eta etekin handie-
na atera nahi diogu egoera horri errentagarria gerta dadin gure gizartearen mesedetan. 

Bere denbora eskatzen du erakunde oso bizi eta aktibo batek garatzen dituen jardue-
rak eta funtzionamendua (txosten honetako orrialdeak irakurrita labur-labur egiaztatu 
daiteke) ongi ezagutzeak, eta horixe izan genuen lehen eginkizuna patronatu berrian. 
Uda zela baliaturik eta Fundazioaren egiturako profesionalek lagunduta, adierazitakoak 
sakon jakiten ahalegindu ginen. Beharreko prozesu horrek aukera eman digu aurrean 
genuen kontu guztiz garrantzitsuari heltzeko, hau da, 2018an egikarituko den Plan Es-
trategiko berria lantzeko. Baina utzidazue kontu hori oraingoz hemen uzten, datorren 
urteko txostenean izango baitugu aztergai.

Javier Miranda Erro jn.

Nafarroako Kutxa Banku 
Fundazioko lehendakaria

LEHENDAKARIAREN AGURRA
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2.85M€ 
GIZARTE GAIAK

6.4M€ 
DIBIDENDUAK

2.1M€ 
HEZKUNTZA

2.6M€ 
KULTURA

1.2M€ 
ADINEKOAK      

3M€ 
BESTE SARRERA BATZUK

(PERTSONA ONURADUNAK ETA ERABILTZAILEAK

1M€ 
ADMINISTRAZIOA

0.25M€ 
LANKIDETZA

0.25M€ 
IKERKETA

0.8M€ 
SARRERA FINANTZARIOAK

AURREKONTUA. GASTUAK

10.25M€

AURREKONTUA. SARRERAK

10.3M€

NAFARROAKO KUTXA FUNDAZIOA. 
KOPURU EKONOMIKO HANDIAK
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Konpromisoa

2017. urtean zehar zintzoki bete dugu pertsonenganako gure konpromisoa. Konpromiso 
hori izan dugu ardatz Nafarroa osoan eta nazioarteko lankidetzaren esparruan bideratu 
ditugun jardueretan.

Gure jarduerek une oro dituzte ipar ardatz ditugun balioak: independentzia, leialtasuna, 
zorroztasuna, profesionaltasuna, gardentasuna, bikaintasuna, berrikuntza eta iraunkorta-
suna. Horiek guztiek bultzatzen gaituzte aurrera egitera eta gure eginkizuna hobe betet-
zera, hau da, Nafarroako aurrerabide sozial, ekonomiko eta kulturalaren alde lan egitera.

Konpromisoa adimen urritasunarekin; Iberon dugun Isterria ikastetxean eta Iruñeko Río 
Irati gaitasun zentroan.

Konpromisoa adinekoekin Iruñean, Iruñerrian eta Zangozan ditugun zentroetan. Gehi bi 
jangela sozial Iruñean.

Konpromisoa kultura sozial eta irisgarriarekin Iruñean dugun Civican zentroan eta beste 
herri batzuetan kultur jardueren eta herriz herriko erakusketen bitartez.

Konpromisoa haurrekin eta gazteekin, Hondarribian (Gipuzkoa) dauzkagun udalekuetan 
balioetan oinarritutako hazkuntza landuz.

Baita gure deialdien bidez ere, lurralde osora kapilaritate handiarekin iristen diren tres-
natzat harturik. Gainera, artistei, kirolariei eta doktoretza egin nahi dutenei zuzendutako 
bekak eskaintzen ditugu.

Sormenaren, berrikuntzaren eta ekintzailetzaren astearen bitartez lanbide prestakuntza-
rekin dugun inplikazioa ahaztu gabe; ingurumen heziketa, egun berdea, boluntarioen 
prestakuntza.

Nafarroatik kanpora batik bat nazioarteko lankidetzan jartzen dugu arreta, arazoaren 
jatorrian bilatzen dugu benetako inpaktua, eta Nafarroako herritarrak sentsibilizatzen 
ditugu.

Atal berezia merezi du “la Caixa” Banku Fundazioarekin dugun lankidetza estrategikoak, 
elkarlanean ari baikara eraldatzeko proiektu garrantzitsu askotan.

Hori guztia ez litzateke posible izango Fundazioa osatzen duten pertsona talde handirik 
gabe, Isterriako lagunen eta kudeaketa eta administrazio lanez arduratzen diren lagunen 
ekarpenik gabe. Konprometituak erakundearekin eta etengabe hobetzen den kudeake-
ta sistema eragingarriekin.

Azken batean, amaigabeko gogoeten ondorio den eginkizun soziala eta kulturala, beste 
erakundeen eskutik behar beste arreta jasotzen ez dutenentzat eta beharrizan handiena 
dutenentzat hurbilagoa era eragingarriagoa izateko.

Gogobeteta amaitzen dugu 2017. urtea, baina ilusio berrituari egingo diogu aurre 2018. 
urteari aurrean dauzkagun erronkei egoki erantzuteko, geure erabakietan kalitate han-
diena bilatuz eta apaltasuna eta gertutasuna galdu gabe. 

Javier Fernández 
Valdivielso jn.

Nafarroako Kutxa Banku
 Fundazioko zuzendaria

ZUZENDARI OROKORRAREN AGURRA
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Nafarroako Kutxa Fundazioak eutsi egiten dio adinekoenganako arretari

GURE PROIEKTUAK GIZARTEA. ADINEKOAK

Nafarroako Kutxa Fundazioak hamabi zentro ditu Iruñean eta 
Iruñerrian eta Zangozan. Iaz, zentro horietan eutsi egin zaie 
jardueren eta ikastaroen eskaintzari ahalik eta pertsona kopuru 
handiarengana iristeko.

Hamabi zentro horiek adineko pertsonen elkarteen egoitza ere 
badira, eta haietan zuzendaritza batzordeek antolatzen dituz-
ten jarduerak ere egiten dira. Elkarte horietako batzuek, Nafa-
rroako Kutxa Fundazioaren urteko deialdiaren baitan, lagunt-
zak jasotzen dituzte irabazi asmorik gabeko proiektuak egiteko.

Eskaintzen diren jarduerek eta ikastaroek autonomiaren sus-
tapena, dependentziarekiko prebentzioa, osasunaren eta on-
gizatearen hobekuntza eta adineko pertsonen gizarteratzea 
dituzte helburu.

Nafarroako Kutxa Fundazioak eutsi egin die beste urte batez 
bere bi zentrotan dauzkan bi jangela sozialei: Oskia, Iruñeko 
Donibane auzoan eta Leire, bigarren Zabalgunean. Jangela 

horiek hitzarmen bat dute sinatuta Nafarroako Gobernuaren 
Eskubide Sozialen Departamentuarekin.
 
2017an, “la Caixa” Banku Fundazioarekin elkarlanean, Nafa-
rroako Kutxa Fundazioak beste bi programa garatu ditu gizarte 
ekintzaren bidez: kultur ibilbideak eta senidetzeko jaiak.

Ibilbideen programak bidaia eta txango eskaintza handia egi-
ten du Nafarroako hainbat tokitako adineko pertsona guztiek 
leku berriak ezagutu ditzaten. Nafarroako 80 puntutara iristen 
dira senidetzeko jaiak, eta horietan, adineko pertsonen elkar-
teek beren urteko jaia ospatzen dute eta omenaldia egiten die-
te urrezko eta diamantezko ezteiak betetzen dituztenei.

Aldaketa sozialak, eta beraz adineko pertsonenak, erronka be-
rria planteatzen dio Nafarroako Kutxa Fundazioari, eta beraz, 
Fundazioa gogoeta estrategikoan murgilduta dago egungo 
adineko pertsona “berrien” beharrizanei egokiro erantzuteko.

75.820
Erabilerak zentroetan

12
Zentro

18.700
Otorduak jangela 

sozialetan

396
Gure jarduerak

ADINEKOAK
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8.7
10etik, profesionalen 

gogobetetze maila

9.4
10etik, familien 

gogobetetze maila

Urte garrantzitsua gure ikastetxearentzat

GURE PROIEKTUAK GIZARTEA. ISTERRIA

Nafarroako Gobernuaren Hezkuntza Departamentuarekin 
itundutako heziketa bereziko ikastetxea da Isterria. Bertan 
adimen urritasuna duten 6 eta 21 urte bitarteko 72 ikasle bilt-
zen dira. Ikastetxeak badu eskola egoitza bat (7 bizitegi), Na-
farroako edozein herritako ikasleek eskolatzeko aukera izan 
dezaten. Era berean, zentro okupazional bat ere badu 20 eta 
25 urte bitarteko 21 lagun lanean hasi aurreko trebetasunetan 
prestatzeko eta helduaroan hobe gizarteratzeko eta/edo la-
neratzeko aukera izateko.

2017. urtea bereziki adierazgarria izan da gure Fundazioarent-
zat. Isterriak 50 urte bete ditu, eta ahal den modurik konpro-
metituenean bete ditu, ikastetxe berri bat inauguratu baitu; 
Nafarroako Kutxa Fundazioak 2,5 milioi euro bideratu ditu 
proiektu horretara.
 

93
Lagun zentroan 

2016-17 ikasturtean

70
Profesional Zentroan

21
Lagun Zentro 

okupazionalean

72
Lagun heziketa 

bereziko Zentroan

ISTERRIA

2000 m2-ko gunea, gure ikasleen beharrizanei egokitutako 
instalazio berriekin, inolaz ere hezkuntza proiektuaren bi-
lakaera hobea ahalbidetuko duten instalazioekin. Ikastetxeak 
18 gela dauzka, guztiak bitarteko teknologiko aurreratuene-
kin hornituak: gela multisentsoriala, musika gela, liburutegia. 
etxeko tailerra, logopedia gela, tutoretzak egiteko bulegoak 
eta auditorioa. 

Horrek guztiak finkatu egin du Nafarroako Kutxa Fundazioak 
urritasunarekin eta heziketa bereziarekin duen konpromisoa, 
profesionalen prestakuntzaren eta berrikuntzaren alde egiten 
du, betiere gure Zentroa bere esparruan erreferente izan da-
din.
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Río Irati Gaitasun Zentroa, Nafarroako Kutxa Fundazioaren beste 
apustu bat urritasunen bat duten pertsonen alde

GURE PROIEKTUAK

Iruñeko Arrosadia auzoan inauguratutako eta abian jarritako 
Río Irati Gaitasun Zentroa izan da Nafarroako Kutxa Funda-
zioak 2017. urtean bizi izan duen une gogoangarrienetako bat.

Río Irati zentro aitzindaria da gure Komunitatean, pertsonen 
gaitasunen garapena baitu helburu bere arreta ereduak; ho-
rretarako, inguruneak eskaintzen dituen aukerak eta zerbit-
zuak baliatzen ditu.

Adinez nagusi diren eta adimen urritasuna duten pertsonei 
zuzendua da zentroa. 18 urtetik gorako pertsonentzako 20 
plaza ditu. Pertsona horiek, behin eskolako etapa amaitzen 
dutenean, beharrezkoak dituzten trebetasunean prestatzen 
jarrai dezakete euren eguneroko bizitzan gero eta autono-
moagoak izan daitezen. Horretarako, jarduera okupazionalak 
egiten dituzte, arte jarduerak, ikaskuntza funtzionalak, trebeta-
sun sozialak eta komunikatzekoak lantzen dituzte, osasunaren 
zaintza, gorputz adierazpena...
 

Zentroak hainbat espazio ditu hainbat jarduera bideratu ahal 
izateko: arte jarduerak eta jarduera okupazionalak gauzatzeko 
tailer bat, ariketa fisikoak egiteko, erlaxatzeko, gorputz adiera-
zpena eta beste batzuk lantzeko espazio bat, eta eguneroko 
bizimoduko gaitasunak garatzeko apartamentu bat.

Proiektu honek osatu egiten du Isterria Heziketa bereziko Zen-
troak egiten duen lana; izan ere, aukerak ematen dizkie ikastetxee-
tan heziketa zikloa amaitu duten gazteei, eta horrenbestez beste 
aukera bat aurkitzen dute pertsona gisa garatzen jarraitzeko.

Abian jarri berria denez, hazteko eta hobetzeko aukera han-
diak dauzka proiektu honek. Esku hartzen duten eragile guz-
tiek (erabiltzaileek, profesionalek, erakundeek, auzoek...) ino-
lako zalantzarik gabe bihurtuko dute erreferentziazko zentro 
gure komunitatean.

13
Erabiltzaile

URR. 10
2017: Zentroaren 

irekiera ofiziala

4
Profesional Zentroan 

RÍO IRATI ZENTROA

GIZARTEA. RÍO IRATI ZENTROA
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Civican, Nafarroako Kutxa Fundazioaren zentro soziokulturala

Civican, Nafarroako Kutxa Fundazioaren zentro soziokultura-
la eta Fundazioaren beraren egoitza, belaunaldi eta dizipli-
na desberdinak topatzeko gunea da, gizartea mobilizatzeko 
bokazioa du eta partaidetza aktiboa sustatzea du helburu.

Civicanek jarduera kultural, sozial eta hezigarrien programa 
oso bat eskaintzen du. Nafarroako Kutxa Fundazioak bere 
zentroan proposatzen dituen jardueren, ikastaroen eta taile-
rren programazioa erakundearen jarduera esparruen arabera 
antolatzen da: gizarte ekintza, kultura eta ondasuna, kirola 
eta gazteria, osasuna eta ongizatea eta ingurumen alorreko 
heziketa.

Planteamendu horren guztiaren barruan ziklo jakin batzuk 
dira aipagarri. Inkubagailuak profesionalen eta familien inte-
reseko heziketa gaiak lantzen ditu, betiere adituak bertaratu-
ta. Iragan 2017ko berritasun handietako bat izan da.

Era berean, programazioko protagonistak izaten jarraitzen 
dute beste ziklo batzuek, esate baterako, Gauerdiko Elkarri-
zketak, Animatic eta Civican Familia izenekoek. Espainiar li-
teratura garaikidean izen nabarmenetako batzuk ekarri ditu 
Gauerdiko Elkarrizketa zikloak Civicanera. Animatic ikus-ent-
zunezko animazioaren esparruan erreferentziazko ekitaldi bi-
hurtu da, eta Civican Familiak herritar guztientzako txotxon-
gilo, zine edo ahozko narrazio ikuskizunak eskaintzen ditu.

Ikastaro, tailer eta jarduera programa oparoaz gain, Civica-
nek bi irakurketa gelaz hornituriko liburutegia du, eta horie-
tan irakurketa sustatzeko hamaika jarduera bideratzen dira; 
gainera, sei irakurketa klub daude.

Bestalde, erakundeei eta entitateei espazioak lagatzeko eta 
alokatzeko zerbitzu bat dago, erakunde edo entitate horien 
helburuak Nafarroako Kutxa Fundazioak proposatzen ditue-
nekin bat baldin badatoz.

2017an gogoeta sakona egin da zentroan etorkizuneko lan 
ildoak finkatzeko eta datozen bi urteetan garatuko diren be-
rrikuntza ekintzak zehazteko.

GURE PROIEKTUAK HEZKUNTZA ETA KULTURA. CIVICAN

590
Lagapen eta alokairu 

erakundeei

1.662
Ikastaro, tailer 
eta jarduera

35.249
Mailegu liburutegian

145.636 
Erregistratutako 

erabiltzaileak 

8,6
10etik, erabiltzaileen 
gogobetetze maila

CIVICAN
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GURE PROIEKTUAK DEIALDIAK. BEKAK

Nafarroako Kutxa Fundazioak eutsi egiten dio bikaintasunaren 
aldeko apustuari

Bekak Bikaintasunari deialdia beren ezagutzak Espainiatik 
kanpora egiten diren doktoretza ikasketen bidez emendatu nahi 
dituzten gazteei laguntzeko, hainbat ikastegitan beren arte ikas-
kuntzak sustatzeko eta kirolaren munduan etorkizun nabarmena 
duten gazteei laguntzeko programa da.

2017an guztira 17 beka banatu dira, bakoitza 6.500 eurokoa. 
Doktoretza ateratzeko ikerlanak egiteko mugikortasuna lagunt-
zeko xedean, honako pertsona hauek izan dira beka jaso dute-
nak:

• Asier Aguilera. “Makroekonomia, heterogeneotasunaren 
ikuspegitik” izeneko tesia, Pennsylvaniako Unibertsitatean (AEB) 
• Miriam Alzate. “Kontsumitzaileek Interneten emandako era-
gina “ izeneko tesia, Chicagoko Unibertsitatean (AEB).
• Mikel Ostiz. Erritmoaren bitartez dislexia duten pertsonei la-
guntzeko jolas baten garapena eta ebaluazioa Institute Carne-
gie Mellon Universityn (AEB).
• Leire Mugica. “Lurzoruko mikrobio populazioen eta horien 
arteko elkarreraginaren analisia” izeneko tesia, Kaliforniako Uni-
bertsitatean, Bekeley (AEB).
• Edurne Luque. “Nanopartikulen biobanaketa eta eraginkor-
tasun terapeutikoa eta diagnostikoa glioman” izeneko tesia, An-
gerseko (Frantzia) Osasunaren Biologia Institutuan.
• Saioa Mendaza. “Nahasmendu epigenetikoek bularretako 
minbiziaren garapenean edo oldarkortasunean betetzen duten 
rola”, Massachusettseko Unibertsitatean (AEB)

Arte ikasketak aberasteko lerroan:

• Carla Teresa Satrustegui. Kantu lirikoa, Londresko Guildhall 
School of Music and Draman(Londres – Erresuma Batua).
• Paula Belzunegui. Pianoa, Royal College of Musicen (Londres 
– Erresuma Batua) 

• Ana Carlota de Miguel. Pianoa, Trinity Lamban Conservatoire 
of Musicen (Londres, Erresuma Batua).
• Iñigo Mikeleiz. Akordeoia, Royal Academic of Musicen (Lon-
dres – Erresuma Batua).
• Itsaso Echeverria. Interpretazioa, Queen Margaret Universi-
tyn (Edinburgh – Erresuma Batua)
• Marta Ramírez. Biolinista. Master of Arts musika emanaldie-
tan espezializatua, Basileako (Suitza) Schola Cantorumen.

Goi mailako Kirolarien lerroan:

• Jaione Equisoain. Judoa.
• Adrián Vallés. Atletismoa, pertika jauzia.
• Nicolás Quijera. Atletismoa, xabalina jaurtiketa.
• Muriel Ruiz de Larramendi. Eskalada.
• Nicolás Quijera. Atletismoa, xabalina jaurtiketa.

17
Beka eman dira

6
Ikerketa beka mugikortasun 

doktoretzarako

6
Beka arte ikasketak 

aberasteko 

5
Beka goi mailako 
kirolarientzako

110.500€
Bekei bideratutako euroak

BEKAK
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2.302
Parte hartzaile 

Hondarribiko Campusean

260
Monitore Hondarribian

Hondarribiko udalekuak, usteak gainditzen

Hondarribiko Nafarroako Zuria udalekua da Nafarroako Kutxa 
Fundazioaren proiektuen artean ibilbide luzeena egin duena. 
30. urteetan eraiki zuten eta erreferentzia izaten jarraitzen du 
Nafarroako gizartean. Izan ere, iragan 2017an egiaztatu egin 
da familietan sorrarazten duen interes handia, ugari izan bait-
ziren aurkeztutako eskaerak.

Oso urte garrantzitsua izan zen 2017koa udalekuko instala-
zioentzat, Nafarroako Kutxa Fundazioak, “la Caixa” Funda-
zioaren gizarte ekintzarekin batera, eraikina berritzeari ekin 
baitzion irisgarritasuna, segurtasuna eta eragingarritasun ener-
getikoa hobetzeko xedean. Honenbestez, Fundazioarentzat 
garrantzitsuak diren bi kontu hobetu nahi ziren, ingurumena-
rekiko errespetua eta instalazioak ahalik eta pertsona kopuru 
handienak erabili ahal izatea, pertsona horien aniztasun funt-
zionala egiten diren programetan parte hartzeko oztopo izan 
gabe.

Hondarribia campusa
Hondarribia Campusa Nafarroako familia askoren lehen auke-
ra bihurtu da udan beren seme-alabentzako heziketa jarduera 
bat bilatzeko orduan. Gainera, ingelesez bideratzen den txan-
dak, azken edizioetan aukera berriak, izen emateen kopurua 
nola hazi den ikusi du.

Campusean balioetan oinarritutako hezkuntza lantzen da, eta 
lantzen ere dira eduki eraldatzaileak, esate baterako ikuspegi 
inklusiboa, kultura artekotasuna, konpromisoa, eskola jazarpe-
na, genero berdintasuna eta aniztasun funtzionala.

Familiek campusari begira egin duten balorazio ezin hobea 
esku lotuta dago monitoreek egiten duten lan bikainarekin. 
Gainera, Nafarroako Kutxa Fundazioak jarduera hau egoki 
bideratzeko prestakuntza espezifikoko jardunaldi batzuk anto-
latzen ditu campusari ematen zaion ardura Fundazioaren egin-
kizunarekin, ikuspegiarekin eta helburuekin bat etor dadin.

Neptuno campusa
Neptuno Campusa ikastetxeei zuzendutako jarduera da, apiril 
eta ekain bitartean egiten da. 2017an berrikuntza garrantzitsu 
bat txertatu zuen Nafarroako Kutxa Fundazioak jardueren egi-
tarauan. Ingurumen Gelaz ari gara, Fundazioak berak sortutako 
baliabidea iraunkortasunari buruzko gogoeta eta konpromisoa 
eta ingurumenarekiko errespetua sustatzeko tablet edo errea-
litate birtuala bezalako tresna teknologikoen bitartez.

Neptuno Campusa Hondarribiko Nafarroako Zuria udalekuko 
instalazioetan egiten da. Neska-mutilek hiriko leku interes-
garriak ezagutzen dituzte eta haiekin gozatzen dute, beren 
ezagutzak emendatzen dituzten bitartean. Udalekua Jaizkibel 
menditik eta hondartzatik gertu dagoenez, aukera ematen du 
jarduerak anitzagoak izateko eta Nafarroan aurki dezakegun 
naturaz besteko naturara hurbiltzeko.

GURE PROIEKTUAK HEZKUNTZA ETA KULTURA. UDALEKUAK

1.115 
Parte hartzaile Neptuno 

Campusean

95
Hezitzaile profesional 

Neptunon

18
Neptuno hezkuntza 

zentroak

HONDARRIBIA CAMPUSA
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Katastrofeei aurre egiteko Larrialdietarako funtsa 

GURE PROIEKTUAK GIZARTEA. LARRIALDIETARAKO FUNTSA

Nafarroako Kutxa Fundazioaren eginkizuna ia soilik bere jardue-
ra esparru naturalera, Nafarroara, mugatzen da, baina nazioar-
tean ere lagundu egiten du hainbat proiektu aurrera eramaten.

Nafarroako Kutxa Fundazioak katastrofeei aurre egiteko la-
rrialdietarako funts bat bereizten du lankidetzarako erakun-
deek beharreko lekuetan ahalik eta azkarren esku har deza-
ten eta leku horietako pertsonei laguntza eman diezaieten.

2017an 60.000 euro bideratu zituen Nafarroako Kutxa Fun-
dazioak Hego Sudanen eta Perun bina proiektu egiteko. Go-
searen Kontrako Ekintza, Munduko Medikuak, Gurutze Go-
rria eta Haurren Laguntzarako Nazio Batuen Funtsa (Unicef) 
entitateekin jardun zuen elkarlanean. 
 

Peruko kasuan, kalte humanitario eta kalte ekonomiko larriak 
eragin zituen uholde handia izan zen egoera tamalgarria 
ekarri zuena. Gosearen Kontrako Ekintzak eta Gurutze Go-
rriak premiazko lehen laguntzarako proposamena aurkeztu 
zuten, eta entitate horietako bakoitzak 15.000 euro jaso zituen 
larrialdietarako funts honetatik. Kaltetutako pertsonen beha-
rrizan larrieneko egoerei aurre egitea zen helburua.

Hego Sudango kasuan, bertako gosete handia Munduko Me-
dikuen eta Unicefen proiektuen bidez arintzeko xedean eman 
zen diruzko laguntza. 15.000 euroko kopuruarekin hornitu ge-
nuen proiektu bakoitza.

4
Aukeratutako proiektuak

60.000€
Nafarroako Kutxa 

Fundazioaren ekarpena

2
Proiektu Hego Sudanen

2
Proiektu Perun 

15.000€
Proiektu bakoitzari 

esleitutakoa

LARRIALDIETARAKO FUNTSA
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GURE PROIEKTUAK DEIALDIAK. PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAK

Irabazi asmorik gabeko erakundeen proiektuetarako Laguntza deialdia

Proiektuetarako Laguntza Deialdiak Nafarroako irabazi as-
morik gabeko erakundeen ekimenak laguntzea du xede 
gizarte, kultur, kirol eta ingurumen arloetan. 1,8 milioi eu-
rokoa da deialdiaren aurrekontuaren guztizkoa, eta 2017an 
Nafarroako 282 entitateren 347 proiektuk jaso dute gure 
babesa.

Esparru sozialean 161 proiektuk jaso zuten laguntza, guzti-
ra 1.080.000 euroko aurrekontuarekin. Kultur, hezkuntza eta 
ondare gaietan 100 proiektu babestu ziren horietara 420.000 
euro bideratuta. Kirol arloan, berriz, 69 proiektuk jaso zuten 
laguntza, guztira 210.000 euroko aurrekontuarekin, eta in-
gurumen alorrean 17 proiektuk jaso zuten gure babesa ho-
rietara guztira 90.000 euro bideratuta.

Otsailean erabakitzen dira laguntzak, eta beraz, erakundeek 
hobe planifikatu eta egikaritu ditzakete beren proiektuak.

Gardentasuna da Nafarroako Kutxa Fundazioaren jardueran 
lehentasunetako bat. 2017an beste aurrerapauso batzuk egin 
ziren esparru horretan, eta aukera eman zitzaien erakundeei 
aurkeztutako proiektua balioesteko eta beren jarduera espa-
rruko proiektuen batez besteko balorazioa egiteko. 

Gainera, irizpide horri jarraiki, Nafarroako Kutxa Funda-
zioaren web orrian argitaratuta dago laguntza jasotako 
proiektu guztien zerrenda, bakoitza bere jardun eremuaren 
arabera zerrendatuta.

Edizio horretan deialdiaren barruan berrikuntza aintzat har-
tu izana izan zen berrikuntza handia. Proiektuen balorazioan 
positiboki puntuatu zen kontzeptu hori eta ildo bakoitzean 
5.000 eurorekin saritu zitzaien proiekturik berritzaileena aur-
kezten zuten erakundeei.

Deialdi honen kudeaketaz arduratzen diren pertsonek eskaini-
tako laguntzak eta aholkularitzak aukera ematen die era guz-
tietako entitateei laguntza eskaerak behar bezala aurkezteko 
eta justifikatzeko prozesuei aurre egin diezaieten.

1,8M€
Laguntzera bideratuak

347
Lagundutako proiektuak

82
Proiektuen xedeko herriak

282
Laguntza jaso 

duten entitateak

LAGUNTZAK
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Proiektuak beste erakundeekin lankidetzan

Sareko lana da Nafarroako Kutxa Fundazioak aintzat hart-
zen duen beste kontu bat, horren erakusgarri ditugu beste 
erakunde batzuekin elkar hartuta burura eramandako ekimen 
batzuk. Berrikuntzaren, Sormenaren eta Ekintzailetzaren As-
tea eta Egun Berdea dira lankidetza horren adibide agerikoak.

Berrikuntzaren, Sormenaren eta Ekintzailetzaren astea
Jarduera hau Civicanen bideratzen da eta, Nafarroako Go-
bernuaren Hezkuntza Departamentuarekin lankidetzan, gure 
komunitateko Lanbide Heziketako ikasleen artean sormena 
eta jarrera ekintzailea sustatzea ditu helburu. Gainera, irakas-
leak esparru horretan trebatzen lagundu nahi du.

2017an beste aurrerapauso bat egin genuen jarduera ho-
netan. Bost jardunaldietatik batek Tuterako eta Elizondoko 
LHko ikastetxeak izan zituen protagonista. Erriberakoaren ka-
suan, proiektu honek lehendik ere izan zuen xede Tuterako 
ETI, baina Elizondokoaren kasuan berrikuntza izan zen jardu-
naldietako bat Elizondoko Lanbide Eskola IIPn egin izana. Eli-
zondoko jardunaldia, hasi eta buka, euskara hutsean egin zen.
 

Azken bi edizioetan, kontu hauen inguruko gaiei dagokienez, 
Lanbide Heziketako irakasleen trebakuntza izan da hobetu-
tako ildoetako bat. Irakasleei zuzendutako tailer espezifiko 
bat eraman zen burura “3D-ko inprimaketa gelan: proiektua-
ren arabera lan egiten” izenburupean, eta oso arrakastatsua 
gertatu zen irakasleen artean. Hortaz, datozen edizioetan ere 
garrantzi handiagoa emango zaio irakasleen trebakuntzari.

Egun Berdea
Egun Berdea izeneko proiektuan ikasleek zuhaitz bana alda-
tu eta ondoren Ezkirotzeko Naturalia Baserri Etxea bisitatzen 
dute hainbat animalia espezie ezagutzeko. Oso programa be-
tea da, goiz osoa hartzen baitu.

Kontuan harturik jarduera hau non bideratzen den, Iruñe-
rriako ikastetxeetako ikasleei dago zuzenduta programa. 
Gakoetako bat da proiektu honetara pertsona ororen irisga-
rritasuna bermatzen dela, eta beraz, parte hartzeko aukera 
ematen zaiela nola ikastetxe arruntei hala hezkuntza bereziko 
zentroei.

HEZKUNTZA ETA KULTURA. BSEren ASTEA

1.145
Ikasle

1.165
Parte hartzaile

21
LH ikastetxe

28
Jarduera

1.135
Aldatutako zuhaitzak

13
Erakunde 
laguntzaile

BSE ASTEA EGUN BERDEA

PROIEKTUAK ELKARLANEAN
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HEZKUNTZA ETA KULTURA. ARTE ONDAREAPROIEKTUAK ELKARLANEAN

Nafarroako Kutxa Fundazioaren arte ondarea

2017an oso mugarri garrantzitsua izan da Nafarroako Gober-
nuaren Kultura, Kirol eta Gaztedia Departamentuak eta Na-
farroako Kutxa Fundazioak sinatutako hitzarmena. Akordio 
horri esker, departamentuak bere gain hartzen du, hasiera 
batean lau urteko epe luzagarri batez, Fundazioaren ondarea 
osatzen duten artelanen gordailu, zaintza, kontserbazio eta 
zabalkunde lana.

Hitzarmena otsailaren 24an sinatu zen Tuterako María For-
cada Fundazioaren egoitzan, eta han egin zen hiru erakus-
ketetan lehena ondare hau osatzen duten artelan batzuekin, 
zehazki iragan mendeko 70. urteetako artelanekin. “Forma 
70s” izenburuko erakusketa hori Tuteran, Iruñean eta Lizarran 
izan zen ikusgai. María Forcada Fundazioa, Nafarroako Mu-
seoa eta Gustavo de Maeztu Museoa izan dira Fernando So-
moza, Xabier Morrás, Pedro Osés, Joaquín Resano eta beste 
egile batzuen obrak ikusgai jartzeko hautatutako lekuak.

Nafarroako Kutxa Fundazioaren arte bilduman aipatzekoak 
dira, lurralde mailan, besteak beste Basiano, Zubiri, Gustavo 
de Maeztu, Eslava, Pagola eta Salaberri egileen obrak; nazio 
mailan, berriz, aipagarriak dira Antonio Saura, Alcolea, Miró, 
Chillida eta Tapies artisten lanak. Era berean, Picassoren 
“Suite Vollard”-en sail oso batek hartzen du bildumaren zati 
bat, akuafortean landutako 100 irarlan dira. Bildumaren oina-
rria arte garaikidea den arren, badira XIX. mendeko obrak eta 
Erdi Aroko artearen lagin batzuk ere.

Askotarikoa da bilduma osatzen duten artelanen kalitatea, 
baina bilduma osoan aipatzekoak dira 274 artelanek osatu-
tako multzoa, horietatik 16 guztiz bereziak direlarik garrantzi 
historiko eta artistiko handia dutelako. 

Era berean, askotarikoak dira bilduma hau osatzen duten ar-
telan motak: margolanena da, beren aniztasun teknikoekin 
(olio pintura, tenpera pintura, akrilikoa, akuarela...), talde 

nagusia, artelanen % 60 hartzen baitute. Ondoren obra gra-
fikoak daude, % 20 hartzen dute, baina horien kalitatea eta 
egiteko teknikak oso bestelakoak dira: irarlanak, litografiak 
eta serigrafiak. Bilduman marrazkiak dira % 6 baino gehiago; 
argazkiak % 2tik gora dira, eta eskulturak % 8. Gainerakoak 
beste teknika batzuen emaitza dira, esate baterako ehungint-
zatik etorritako artelanak.

717
Artelan

44
Forma 70s erakusketarako 

hautatutako obrak

3
Forma 70s erakusketa 

egiteko herriak

ARTE ONDAREA
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GIZARTEA. LANKIDETZA “LA CAIXA” FUNDAZIOAREKIN

Obra “la Caixa” Banku Fundazioarekin lankidetzan

Nafarroako lurraldeko erakundeen proiektuak sustatzeko ezin-
besteko eragilea da Nafarroako Kutxa Fundazioaren eta “la 
Caixa” Banku Fundazioaren arteko aliantza. 2017an guztira 
74 proiektu lagundu dira bi erakunde horiek 2013an sinatu-
tako lankidetzarako esparru akordioari esker; horrenbestez, 
“la Caixa” Banku Fundazioak Nafarroari begira aurreikusitako 
aurrekontuaren % 50a bideratzen du Nafarroako Kutxa Funda-
zioarekin batera garatu beharreko proiektuetara. 

Bi fundazioek partekatzen duten gizarte ekintzan, gizarte ar-
loko proiektuetarako Innovasocial programaren sorrera izan 
zen iaz berrikuntza nagusia. Ekimen horrek 1,2 milioi euroko 
aurrekontua izan zuen.

Proiektu garrantzitsuetara bideratuta zegoen programa hori, 
gutxienez 30.000 euroko aurrekontua behar zuten, eta erakun-
de sozialetan berrikuntza sustatzea du xede nagusia, ideia han-

dinahiak, iraunkorrak eta egingarriak bila ditu. Oso handia izan 
zen erakundeen eta programaren sustatzaile izandako bi fun-
dazioen gogobetetze maila, eta beraz, etorkizuneko bokazioa 
du proiektuak.
 
Era berean, urte askotarako hitzarmen bat sinatu zen Nafarroako 
unibertsitateekin eta ikerketa zentroekin  ikerkuntza sustatzeko.

Hiru ildo lantzen ditu programa honek: ildo soziala, hezkuntza 
eta enplegua eta ekintzailetza. Ildo sozialaren barruan, honako 
lerro hauek lantzen dira: adinekoen autonomiaren sustapena 
eta arreta zahartzaroari eta adimen urritasuna dutenei, arreta 
mendekotasunari eta osasun onaren sustapenari, eta txirota-
sunaren eta gizarte bazterketaren aurkako borroka. Hezkuntza-
ren esparruan, ikastetxeetan heziketa berrikuntza eta balioen 
sustapena dira lantzen diren ildoak. Lan arloan, berriz, lanerat-
zera eta ekintzailetza sustatzera bideratzen dira laguntzak.

0,91M€
Unibertsitateetako 
ikerketak egiteko

1,2M€
Innovasocial programara 

bideratutako euroak

7 M€
Guztizko aurrekontua

640.000€
Ondarea kontserbatzeko

EKINTZA ELKARLANEAN

PROIEKTUAK ELKARLANEAN



19   NAFARROAKO KUTXA FUNDAZIOA  |  MEMORIA 2017

ALIANTZAK ETA ERAGINGARRITASUNA

Elkarlana

Azken urteotan beste erakunde batzuekin batean sarean 
egiten den lanaren garrantzia eta helburu partekatuak lort-
zeko indarrak batzeko gaitasuna nabarmendu ditu Nafa-
rroako Kutxa Fundazioak.

Iaz Administrazioarekin sinatutako hitzarmenek eta lehendik 
indarrean zeuden beste batzuek agerian uzten dute erakun-
de publikoekin indarrak biltzeko gaitasuna. Elkarlan publi-
ko/pribatua ezinbesteko errealitatea da gure gizartearent-
zat, gizartea baita elkar ulertze horren onuradun nagusia.

Animatic bezalako zikloak eta Berrikuntzaren, Sormenaren 
eta Ekintzailetzaren Astea bezalako jarduerak dira adibide 
bikainak, Nafarroako Kutxa Fundazioak lankidetza publi-
koak eta pribatuak elkartzen baititu gizarte eta kultur proie-
ktuak burura eramateko.
 

Zehazki, Nafarroako Gobernuaren Kultura eta Hezkuntza de-
partamentuak eta beste departamentu batzuek maila des-
berdineko hainbat akordio ahalbidetu dituzte, eta akordio 
horiek beste bultzada bat eman diete arlo askotako ekimen 
berriei.

Hainbat aldaera ditu erakunde pribatuen eskutik bideratzen 
den lanak. Deialdien bitartez eskaintzen den diruzko lanki-
detzaz gain, Nafarroako Kutxa Fundazioak hainbat higiezin 
dauzka Fundazioaren eginkizunarekin bat datozen jarduerak 
garatzen dituzten erakundeei lagata.

Ondoko koadro honetan ikus daiteke Nafarroako Kutxa Fun-
dazioak zein erakunderi eta zer helburu betetzeko laga diz-
kien lokal batzuk.

NON HELBURUA / JARDUERA ONURADUNA / LAGUNTZAILEA

BERRIOZAR Adineko pertsonei zuzendutako helburu sozialak Berriozarko Udala

TAILERRA (IRUÑEA) Adineko pertsonentzako jarduerak El Taller Elkartea

BURLATA Laguntza soziala emateko jarduerak ATENA Fundazioa

LIZARRA Jarduera sozialak Lizarrako Udala

LUIS MORONDO (IRUÑEA) Helburuak betetzea Nafarroako alkoholiko anonimoen elkartea

ZUDAIRI Ameskoabarreneko Institutua Nafarroako Gobernua

BURLATA Helburuak betetzea Gurutze Gorria



Pertsonak ardatz hartuta


