
DIRULAGUNTZAK 

 

HIRI EREMUAK BERRESKURATZEKO PROIEKTUAK, 2020 (MATERIALAK) 

 

TOKI ENTITATEA DIRULAGUNTZA PROIEKTUA 

Abartzuza 2.176,26  Frontoiaren alboko paretako plaka zaharrak kentzea eta 

metakrilatozko plaka berri batzuk jartzea. 

Aberin 2.195,51  Aberin-Muniaingo udal igerilekuak hobetzea eta egokitzea. 2 

sorosle kontratatzea. 

Oibar <> Aibar 2.195,51  Oinezkoentzako pasabide bat egokitzea udaletxeko plazaren eta 

herriaren beheko partearen artean (63 metro): Bidearen profila 

homogeneizatzea; zabalera handitzea; segurtasuna hobetzea 

barandak jarrita. 

Ameskoabarrena 2.043,88  Igeltserotzako konponketa txikiak, parke eta soropiletan sasiak 

garbitzea eta mantentze lanak egitea eta COVID araudia betetzeko 

udan zehar bainatzeko eremua partzeletan banatzea eta 

margotzea.  

Amillano (Allin) 

(Kontzejua) 

179,06  Lizarra etorbidean urak bideratzeko kanal zaharra lehengoratzeko 

proiektua. Proiektuak xede du kontzejuko hiri-eremuen mantentze 

egokia bermatzea. Eremuak garbitu eta hormigoitu dira. 

Aramendia (Allin) 

(Kontzejua) 

171,07  Aramendiako kontzeju-etxeko olgeta soziokulturalerako eremua 

hobetzea, bertako baliabideen eta zerbitzu publikoen erabilera 

segurua eta jasangarria bermatuz. Horretarako, barnealdeko 

paretak lixatu, prestatu eta margotu egin dira. 

Arantza 2.195,51  Kaleak, frontoia, eskolako patioa, haurrentzako jolas-parkea, 

iturriak, komun publikoak eta udal zerbitzuetako instalazio guztiak 

garbitzea. Eremuko ur-biltegia garbitzea eta konpontzea. Horretaz 

gain, margotze-lanak eta lorategiak zaintzeko lanak egin dira. 

Arrarats 

(Basaburua) 

(Kontzejua) 

2.195,51  

“Trilladora de Arrarás” izenarekin ezagututako etxe zaharra 

zaharberritu da. 

Arroitz 2.195,51  Kaleetan eta lorategietan mantentze-lanak egiteko eta udal 

higiezinak hobetzeko eta abarretarako ekintzak. “Matadero" 

gaztelekuaren patioa konpontzea; Filomena Sumalde kaleko bide-

zorua eta burdin sarea konpontzea; zuhaitzak inaustea eta 

lorategiak txukundu eta ereitea; hainbat lan udal hilerrian; udal 

eskolako instalazioak egokitzea eta eskolako frontoia margotzea. 

Artaxoa 2.195,51  Artaxoako El Cerco multzo historikoaren hegoaldeko magaleko 

lorategidun eremuetan hainbat jarduketa. Cercondoa kalearen 

hegoaldean dauden erabilera publikoko eremuak berreskuratzea 

eta bertan lorategiak jartzea. Horretarako, ehun geotextilak jarri dira, 

tokiko tapiz-landareak landatu dira eta ezpondaren oinarria 

egonkortzeko harrizko hormatxo bat egin da. 

Astrain (Zizur) 

(Kontzejua) 

679,08  Bideak garbitzea, ornamentazio-elementuak konpontzea, udal 

eremuak mantentzea eta kontzejuko instalazioak mantentzea; 

besteak beste, ludoteka, pasilloak, batzarretarako aretoa eta abar. 

Auritz-Burguete 2.195,51  1915ean eraikitako garbitokia (kultura intereseko ondasun 

izendatua) zaharberritzea bai barrutik, zorua eta garbitzeko 

harraska zaharberrituz, bai eta kanpotik ere, hondatutako teilak 

kendu eta berriak jarrita. Jarduketak 200m2 barne hartu ditu 

osotara. 

Aurizberri (Erro) 

(Kontzejua) 

2.195,51  Itolegi bideko zuloak konpontzea makadam asfaltikoko 300m2 

inguru erabilita (4,13 kilometroko bidea). 

Ageza (Ezporogi) 

(Kontzejua) 

2.195,51  9-443 lursaileko murrua zaharberritzea; Museo la Vizcaya-ren 

atzealdea egokitzea; Santa Agata kaleko espaloia zaharberritzea; 

Sta. Marina kalean baranda jartzea; Abadia kalearen luzapen-kalea 



egokitzea eta murrua zaharberritzea.  Bestelako ekintzak: lorategiak 

mantentzea, herrigune zaharra garbitzea eta edukiontziak 

estaltzekoa margotzea. 

Azketa (Iguzkitza) 

(Kontzejua) 

457,49  Markesina botatzea eta iturria konpontzea: Donejakue Bidetik 

Azketara sartzeko eremua txukuntzea barandak eta bankuak 

margotuta. Era berean, “Fuente de los Enemigos” deiturikoa 

zaharberritu da. 

Bakedao 

(Ameskoabarrena) 

(Kontzejua) 

354,05  Egindako proiektua Urederraren iturburua natura-erreserbara 

sartzeko seinaleztapena hobetzea izan da. Zeuden kartelak 

aprobetxatu dira berriz ere margotuta. Lanak herrigunean eta 

Urederrako Iturburua Harrera Guneko aparkalekuaren sarbidean 

egin dira. 

Barasoain 2.195,51  Barasoaingo herri inguruan landaredia txukuntzea eta landatzea 

herriko itxura estetikoa hobetzeko. Belar txarrak garbitzea, tantaz 

tantakako ureztatze sistema paratzea, belarren kontrako sareaz 

estaltzea. Garbitegiaren eremuan zuhaitzak eta zuhaixkak 

landatzea (babesgarriak jarrita) eta hiri-altzariak eta haurrentzako 

parkeak konpondu eta paratzea. 

Barillas 2.067,34  Zenbait hormigoitze-lan Constitucion kaleko oinezkoentzako 

pasabidea egokitzeko. Urak gainezka egiten duen tokietan 

hormigoitze- eta kanalizatze-lanak. 

Barindao 

(Ameskoabarrena) 

(Kontzejua) 

2.195,51  Zenbait obra eta jarduketa egin dira Barindaoko hirigunean. Besteak 

beste, harrizko hormatxoa eta iturria eraikitzea herriko plaza batean; 

kontzejuko frontoian ehun metalikoa jartzea; parkean hiri-altzariak 

konpontzea eta bizikletak aparkatzeko euskarria jartzea; eta kale 

bateko ikusgarritasuna hobetzeko ispilu ganbila jartzea. 

Basaburua 2.019,43  Mantentze-lanak Basaburuan sortutako turismo eremuetan. 

Proiektuaren barruan ondorengoak egin dira: mendi-bideak garbitu 

eta sastraka kentzeko lanak herriak lotzen dituzten bideetan, 

garbitegiak eta iturriak zaharberritzea, haur eskolan konponketak 

egitea, udaleko eraikinetan mantentze- eta margoketa-lanak egitea; 

besteak beste eskolan. 

Beire 2.195,51  Landareak landatu eta egokitzea herrigunearen inguruko 

eremuetan. Labrador parkea zaharberritzea eta handitzea, bankuak 

eta farola batean kableak jarrita. Hiri-altzariak eta haurrentzako 

parkeak konpondu eta paratzea. 

Bertizarana 1.845,60  Herri-bideak eta hilerria mantentzea; herri-lurrak mantentzea; 

frontoiak garbitzea; lorategiak zaintzea; udal eraikinak mantendu eta 

margotzea; “Helpbidea” dioten plakak jartzea. 

Cabredo 854,01  Bideak eta eremu publikoak hobetzea eta mantentzea (eliza, Virgen 

del Carrascal baseliza eta Santiago parrokia) eta udaletxearen 

barnealdea margotzea. 

Cárcar 2.195,51  Hainbat hiri-eremu eta gune hobetzea: Udal hilerriaren murrua 

berreraikitzea, bide-seinale horizontalak berriro margotzea, hiri-

altzarien artean hainbat banku lixatzea eta bernizatzea. 

Kaseda 2.195,51  Hospital eta Palazón kaleak lotzen dituen Casa Puya izeneko 

lursaila hobetzeko obrak egitea.  Lursailaren maila %50 beheratu 

ondoren, bi terraza gelditu ziren bakoitza 200m2-koa. Hormigoizko 

murruak harri naturalarekin estali dira. 

Oltza Zendea 2.195,51  Zenbait ekintza egin dira: bideak seinaleztatzea; hiri-altzariak 

hobetzea (bankuak, markesinak, skate pista eta abar konpontzea 

eta margotzea); lorezaintzako lanak (Oltzan lorategi berri bat 

sortzea “Jardín degradado de Olza” izenarekin belar txarren 

kontrako ehuna jarrita); eta haur eskolako kanpoaldeko hesia 

margotzea eta hobetzea.  

Donamaria 2.195,51  Honakoetan mantentze-lanak egitea: haurrentzako jolas-parkean 

(hesia eta elementuak margotzea eta erorietarako segurtasuna 

hobetzea), herriguneko kaleetan, udal-hilerrian, liburutegian, eta 

Jauregian (dorre-etxean). Bestelako ekintzak egin dira zenbait 

auzotan: Gaztelun (jolas-parkea), Igurinen (begiratokia) eta 



Uxarrean (edukiontzien eremua).  

Etxabarri (Allin) 

(Kontzejua) 

56,93  Leku publikoetara sartzeko ateak berregokitzea, hala nola hilerriko 

sarrera eta bideetara sartzeko oztopoak. Etxabarriko leku 

publikoetara sartzeko horiek guztiak margotu egin dira. 

Esprontzeda 2.195,51  Landareak landatu eta egokitzea Esprontzedako herrigunearen 

inguruko eremuetan. Udaleko eraikinak, hiri-altzariak eta 

haurrentzako jolas-parkeak konpondu eta margotu dira. Horretaz 

gain, belar txarrak kendu eta tantaz tantako ureztatzea jarri da. 

Etaiu 695,83  Kale publikoaren ondoan harrizko murru bat eraikitzea. Herriko 

plazarik garrantzitsuenetako bat egokitzea eta bertan belarra 

ereitea. 

Fontellas 2.195,51  Kontserbazio-, konponketa-, mantentze- eta garbiketa-lanak kale 

publikoetan, jolas-parkeetan eta lorategietan eta bestelako eremu 

eta azpiegituretan (igerilekuetan, kirol instalazioetan etab.) 

Garinoain 1.645,17  Ingurumen- eta kultura-lorategiak sortzea herriko zenbait tokitan: 

Eremua luberritzea; birziklatutako materialez egindako ureztatze-

sistema jartzea; tokiko landareak eta zuhaixkak landatzea; belar 

txarren kontrako ehuna jartzea; birziklatutako eta zaharberritutako 

nekazaritzako lanabesak eta apaintzeko figurak jartzea. 

Genevilla 2.195,51  Herria edertzeko ekintzak: Hiri-altzarien artean bankuak margotzea 

eta hilerriaren kaperaren bankuak margotzea; udaleko artxiboan 

apalak jarri dira; plazako murrua Baigorriko harriekin estali da; eta 

berdegune batzuetan mantentze-lanak egin dira (jolas-parkean, 

herriko ur-jauzian, askaldegian etab.)  

Goizueta 2.195,51  Herriko plaza inguratzen duten eskailera-mailak eta harriak 

konpontzea egoera txarrean zeudelako. Konponketarekin erortzeko 

arriskua ekiditea da helburua. 

Gesalatz 1.461,78  “Arzoz (pueblo tutelado) recuperación cementerio y lavadero” 

proiektua. Hilerriko paretak sendotu eta eskailerak egin dira 

sarbidea errazteko. Garbitegian sasiak garbitu ondoren, paretak 

eraiki dira eta soberako ura kanalizatu da. Azkenik, garbitegiaren 

eta iturriaren eremuari legarrezko kapa bat bota zaio. 

Igantzi 2.195,51  Honakoak dira egindako lanak: 

1.- GARBIKETA: Kaleak, frontoia, eskolako patioa, jolas-parkea eta 

herriko komun publikoak garbitzea. 

2.- LORATEGIAK: Sasiak garbitzea jolas-parkean eta inguruetan, 

hilerrian eta herriaren inguruko bideetan. Herriko Etxean, 

kontsultategian eta kaleetan landareak landatzea eta daudenak 

zaintzea. 

3.- ITURRIAK: Eremua txukuntzea eta sasiak kentzea. 

4.- PINTAKETA-LANAK: Errepideetako lurreko seinaleak berriro 

margotzea: “Mando-bizkarra” erako abiadura murriztaileak, 

aparkatzeko seinaleak eta stop seinaleak. 

5.- UR-ZERBITZUA: Ur-biltegia kontrolatzea eta eremua garbitzea. 

Herriko ur-sarean ur-ihesak bilatzea eta konpontzea. 

Iguzkitza 

(Iguzkitza) 

(Kontzejua) 

150,51  

Herriko jolas-parkea konpontzea: elementuak eta bankuak 

margotzea. 

Imotz 2.195,51  Ondarea eta gune turistikoak egokitzea Imotz Ibarrean: Bidexken-

sarea garbitzea; elementu turistikoak eta bereziak konpontzea eta 

mantentzea; Latasako geltokia Plazaolako tren-geltoki zaharrari 

lotutako bizikletaren zentro logistiko gisa egokitzeko proiektua 

amaitzea (lorategiko espazioa mantentzea, aparkalekuetarako 

espazioa zolatzea eta baratze didaktikoa egitea); eta udaletxean 

mantentze-lanak egitea eta barrualdea margotzea. 

Ituren 2.195,51  Zenbait elementu konpontzea: bideak, plazako zorua, kaleak, 

herriguneko espaloiak eta gune publikoak eta inguruko eremuak 

(uraren bidea, eliza, zubia…) 

Itza 916,32  Itzako kaleak eta plazak garbitzea. Hiri-altzarien mantentze-lanak 



egitea (paperontziak konpontzea, bankuak, ibiak, farolak, jolas-

parkeak eta abar margotzea)  Bideetako sasiak garbitzea. Zia, 

Larunbe eta Aginagako kontzejuetako etxeak margotzea. 

Izurtzu (Gesalatz) 

(Kontzejua) 

1.792,79  Izurtzuko kontzejuko hilerriko alboko pareta berreraikitzea pareta 

hori garbitu eta bota ondoren. Izan ere, pareta erortzeko arriskuan 

zegoen denboraren poderioz oso hondatuta zegoelako. 

Larraun 2.195,51  Interes orokorreko edo sozialeko obrak pertsona langabetuekin 

egiteko proiektua Ingurumenaren eta Hondakinen eta Turismo 

Jasangarriaren alorrean. Zenbait lan egin dira: Sasiak eta iratzeak 

kentzea, Plazaolaren Bide Berdean sasiak kentzea eta bidea 

garbitzea, kontzejuetako herriguneen iturrietan mantentze-lanak 

egitea, zenbait kontzejutako jolas-parkeak garbitzea eta margotzea, 

ibarreko osasun kontsultategiaren inguruan lorezaintzako lanak 

egitea, bidexkak garbitzea.  

Larrion (Allin) 

(Kontzejua) 

987,97  Larrion igarotzean dagoen Urederraren bainatzeko eremua 

berreskuratzea.  Honako jarduera hauek egin dira: bainurako eta 

jolaserako gunea egokitu, barbakoa eta mahaiak prestatu, sarbidea 

langa baten bidez erregulatu eta zenbait kartel jarri Larrioneko 

aisialdi- eta soziokultura-eremua mugatu eta seinaleztatzeko. 

Lekunberri 2.195,51  Lekunberriko Malkorra berreskuratzeko eta mantentzeko plana. 

Honako lanak egin dira: sarbideko eta paseoko sasiak kentzea, 

barbakoa zaharra kentzea, hutsik zegoen egurrezko informazio-

panela kentzea bai eta hondatuta zeuden egurrezko eta metalezko 

mahaiak kentzea ere. Horretaz gain, hezetasunagatik eta 

denboraren poderioz hondatuta zeuden hesiak eta sarbideko 

eskailerak konpondu dira. 

Lerín 2.003,87  Igerilekuen zorua konpontzea, belar txarrak garbitzea, soropila 

mantentzea, zeramikazko baldosak jartzea eta margoketa-lanak. 

Ledea 2.195,51  Ur-sarean egindako lanak: Aspra kalean eta futbol-zelaian 

elektrobalbulak eta ureztapen-programagailuak jarri dira eta 

industria-eremuan presioa jaisteko balbula bat. 

Bestalde, udal zaharra eta artxibo historikoa teilaberritu dira, 

eraikina irazgaiztuz. 

Los Arcos 2.195,51  Hainbat jarduketa: Kaleak, plazak, lorategiak, komun publikoak eta 

udaleko kirol-instalazioak garbitzea; hiri-altzariak, trafiko seinaleak 

eta jolas-parkeak konpondu eta mantentzea; ur-instalazioen 

erabiltzaileen segurtasuna zaintzea; Odrón ibaiaren ibilgua 

garbitzea. 

Irunberri 2.195,51  San Juan eskola publikoaren patioa estali da jolas-parke bat 

jartzeko (eremua garbitzea eta txukuntzea; zoru berria jartzea eta 

elementuak jartzea).  

Marañón 415,73  Berdeguneak mantentzea (“La fuente Roñes” deituriko olgeta 

eremuan eta ibaiaren ondoko eremuetan sasiak kentzea), herriko 

kaleak mantentzea eta hiri-altzariak margotzea (Ega ibaiko zubiaren 

baranda). 

Monteagudo 2.195,51  Lorategiak egokitzea: El Pilar de la Virgen parkea. 

Hormigoizko zolata eraikitzea eta ezponda egokitzeko zorua 

atontzea harria jarrita urak eragindako etengabeko erosioa 

ekiditeko. 

Murillo el Fruto 2.195,51  1.- Murillo el Frutoko herri inguruan landaredia txukuntzea eta 

landatzea herriko itxura estetikoa hobetzeko. 

2.- Hiri-altzariak eta haurrentzako parkeak konpondu eta paratzea.  

3.- Igerilekuak kudeatzea. 

Pitillas 2.195,51  Herri inguruan egokitze lanak egitea eta landareak landatzea. Belar 

txarrak garbitzea, tantaz tantakako ureztaketa paratzea, belarren 

kontrako sareaz estaltzea eta eremuko zoruen eta klimaren 

baldintzekin bat datozen tokiko landare gehiago landatzea. Udal 

igerilekuak kudeatzea. Hiri-altzariak eta haurrentzako parkeak 

konpondu eta paratzea. 



 

Arrada (Murillo 

el Cuende) 

(Kontzejua) 

2.195,51  Landareak landatu eta egokitzea herrigunearen inguruko eremuetan. 

Hiri-altzariak eta haurrentzako parkeak konpondu eta paratzea. 

Kontzejuko igerilekuak kudeatzea. Hilerria txukuntzea eta murrua 

margotzea. Kontzejuko jabegoko etxebizitza bat birgaitu egin da. Lehen 

ez zegoen erabilgarri eta orain beharra dagoenean erabiltzeko 

eskuragarri dago. 

Rocaforte 

(Zangoza) 

(Kontzejua) 

2.195,51  Lorategiak, parterreak, barandak eta bankuak mantentzea. Paretak eta 

murruak konpontzea. Antzinako harriak eta harlauzak dituzten 

espazioak txukuntzea. Donejakue Bidea txukuntzea. Hornidura hodia 

aldatzea eta kanalizazioa hobetzea. 

Jaitz  2.195,51  Udal hilerria egokitzen jarraitzea: Sarreran hesi-babeslea jartzea 

erorketa arriskua ekiditeko; bi kale handitzea tamaina handiagoko 

ibilgailuen joan-etorria ahalbidetzeko (ibilgailu partikularrak, suhiltzaileak 

etab.) 

Sartaguda 2.195,51  1.- Los Pinos parkearen (Las Viñas parkea izenez ere ezagutua) iturria 

harriz estali eta edertzea. 

2.- Foruen plazan eta Lodosako errepideko 2. zenbakian 

oinezkoentzako 2 pasabide goratu eraikitzea. 

3.- Ortutxo ingurumen parkean dauden egurrezko elementuak 

mantentzea (mahaiak, bankuak, paperontziak eta tirolina). 

Torralba del Río 1.647,96  Landareak landatu eta egokitzea herrigunearen inguruko eremuetan. 

Sasiak garbitzea, tantaz tantakako ureztaketa paratzea, belarren 

kontrako sareaz estaltzea eta landare gehiago landatzea. Hiri-altzariak 

eta haurrentzako parkeak konpondu eta paratzea. Udal artxiboa 

ordenan jartzen ari dira. 

Tulebras 2.195,51  Herriko jolas-parke bakarra txukuntzea eta bertako elementuak 

aldatzea. Jolas-parkean kareharrizko hareazko zorua zabaldu da 

erorketak leuntzeko eta perimetroa babesteko hesia jarri da. 

Untzue 1.496,99  Udalerriko seinale, mugarri eta gainerako egurrezko altzari guztiak 

egokitzea eta haurrentzako parke berri bat sortzea Soroeta kalean 

autobus geltokiaren markesina dagoen tokian. 

Erroibar 2.195,51  Bide-zatiak mantentzea eta konpontzea eta Erroibar osatzen duten 

hamaika herrietako kaleetako hormak, eta zuloak konpontzea. 

Villatuerta 2.195,51  Elizaren atzealdean lorategia jartzea eta bide bat egitea. Udaleko kirol-

instalazioen perimetroa hesitzea. “Parkour” egitea “El Molino” parkean. 

Esa 2.195,51  Udal igerilekuak etengabe garbitzea eta desinfektatzea, frontoian eta 

kontsultategian zenbait konponketa egitea, lorezaintzako txukuntze 

txikiren bat egitea eta herriko seinaleztapena margotzea.  

Zubielki (Allin) 

(Kontzejua) 

367,62  Kontzejuko pisu zaharra berreskuratzea bertako baliabideen eta zerbitzu 

publikoen erabilera segurua eta jasangarria bermatuz. Horretarako, 

barnealdeko paretak lixatu, prestatu eta margotu egin dira. 

Zubieta 1.763,47  Herriko kale batzuetako zoladura konpontzea, leku batzuetan lauzak 

jarriz eta beste batzuetan junturak garbituz. Gainera, mantentze-lanak 

egin dira herriko hainbat gunetan, hala nola bernizatzea, garbitzea, 

sasiak garbitzea, margotzea, etab. 

Zudaire 1.125,09  Igeltserotzako konponketa txikiak eta erabilera publikoko azpiegitura 

batzuen kanpoko pintaketa, hala nola hilerriaren kanpoko horma, 

Urbasa Mendilerrora doan NA 718 errepidearen ertzean dagoen 

eustorma eta haurrentzako parkearen zabuak. 

 

 

 

 

 

 



   NAFARROAKO GARAPEN LANKIDETZARAKO 2020KO TOKIKO FUNTSA 

URTEKO DEIALDIAN DIRUZ LAGUNDUTAKO PROIEKTUAK: 

Proiektuaren izena GKEa Herrialdea 2020 

Herritarren osasuna hobetzeko dimentsio 

anitzeko programa Gakenke barrutiko hiru 

sektoretan: Nemba, Karambo eta 

Kumubugan. 

Medicus Mundi Nafarroa-

Aragoi-Madril 

Ruanda 24.000,00 

Mbanza-Ngunguko Loma auzoko "Mwenze 

a Velela" lehen eta bigarren hezkuntzako lau 

ikasgelatarako altzariak. 

Fundación Siempre Adelante Kongoko 

Errepublika 

Demokratikoa 

10.000,00 

Saneamendu egokirako eskubidea 

ahalbidetzen Kikonkan. 2. FASEA. 

Itaka Escolapios Fundazioa Kongoko 

Errepublika 

Demokratikoa 

20.000,00 

Sintchan Batcha udalerriko biztanleek ura 

eta saneamendua edukitzeko duten giza 

eskubidea asebetetzen laguntzea, 

Contuboel sektorean, Bafatá eskualdean, 

Ginea Bissau. 

Asamblea de cooperación 

por la paz Navarra/Bakerako 

lankidetza batzarrea 

Nafarroa  

Ginea Bissau 24.000,00 

229 haurren hezkuntza kalitatea hobetzea 

Garin Malam herrixkan. 

Asociación Infancia sin 

Fronteras - ISF Navarra 

Niger 22.098,01 

Emakume nekazari indigena antolatuak 

ahalduntzen laguntzea Bolivian 

Mundubat fundazioa Bolivia 23.933,53 

Haurren ikasteko eskubidea hobetzea ura 

eta saneamendua eskuragarri jarriz eta 

higienea sustatuz Burkina Fasoko ekialdeko 

eskualdeko landa-eskoletan. 

UNICEF – Nafarroako 

Batzordea 

Burkina Faso 24.000,00 

Edateko ura eta saneamendua ematea 

Txadko ekialdean errefuxiatu diren 

sudandarrentzat 

UNHCR Nafarroa Txad 24.000,00 

Kisantu lurraldean lehen hezkuntzaren 

kalitatea sustatzea. 

Alboan Nafarroa Kongoko 

Errepublika 

Demokratikoa 

9.000,00 

 

 

NAFARROAKO SAHARAR ORDEZKARITZAREKIN 2020AN IZENPETUTAKO HITZARMENAREN 

BAITAN DIRUZ LAGUNDUTAKO PROIEKTUA: 

Proiektuaren izena GKEa Herrialdea 2020 

Saharar errefuxiatuak urez hornitzeko 

logistika 

Asociación de trabajadores y 

técnicos sin fronteras  
Aljeria 24.000,00 

 

 


