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Agur t’erdi Sakandar. 
 
2016a urte berezia izan da. Plan Estrategikoak Nafarroako Gobernuaren 
babesa jasotzeaz gain, berau aurrera eramateko hainbat tresna jarri dira 
martxan. Horien artean aipagarrienetarikoa, Sakanako Mankomunitatea eta 
Nafarroako Gobernuaren artean sinaturiko akordioa da.   
 
Akordio honetan biltzen ziren ekintzen gauzatzea Sakanako Garapen 
Agentziaren bidez egin da; aurretik identifikatutako hainbat aukera lantzen 
hasteko parada izan da, eta hainbat elkarlan proiekturen oinarriak ezartzea ere 
ahalbidetu da (SetSakana, EHUN eta EIHERA proiektu estrategikoak, etab.).  
 
Baina Sakanako Plan Estrategikoa aipatutako akordioaz haruntzago doa; 
eskualdeko eragileok etorkizuna irudikatu eta lantzeko denon artean adostutako 
bide orria izanik, bakoitzak dagokion esparrutik eta eskura dituen baliabideekin 
erantzuteko konpromezua hartu genuen. Horregatik, eta Plan Estrategikoa 
eskualdeko eragile ezberdinen arteko elkarlan markoa dela kontuan izanik, 
elkarlana eta koordinazioa sustatzeko ahalegin berezia egin da urtean zehar.  
 
 
Eskuartean duzun dokumentu honek, Plan Estrategikoan zehaztutako beharrei 
erantzun asmoz 2016an Sakanako Garapen Agentziak egindako lanen 
laburpena izan nahi du, beti ere kontuan izanik hemen aipatzen direnaz gain, 
Sakanaren etorkizun sozioekonomiko iraunkorrago bat marrazteko bidean 
beste ekimen ugari egin direla. 
 
 
Besterik gabe, 2016 hasitako lan dinamika eta proiektuetan sakontzeko 
ahalegin horretan bidelagun izango zaitugulakoan,  
 
Adeitasunez, 
 
 

Aitor Karasatorre Mugurutza 
Sakanako Mankomunitateko lehendakaria 
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Sakanako behatoki sozioekonomikoari bultzada 
   
Sakanako Behatoki Sozioekonomikoa Sakanako bailararen garapenaren 
prozesuaren ordezkaritza islatzen duen kontsulta erakundea da. Bertan 
bailarako aktore sozioekonomiko guztiek parte hartzen dute. 2016. urtean zehar 
bilera bat antolatu da 2015ean Plan Estrategikoaren garapena eta 2016erako 
ekintza ildoak baloratzeko helburuarekin. Hau helburu, Sakanako Garapen 
Agentziak eta Cederna Garalur-ek 2015eko urteko memoria eta 2016.en urtean 
burutzeko lan ildoak aurkeztu zituzten. 
 
Bilera horretan bertan aurkeztu zen Plan Estrategikoa aurrera eramateko 
Sakanako Garapen Agentziak barneratu zuen tekniko taldea. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
. 
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Utzugane zentroa giltzatu eta indartu 

 
Sakanako Plan Estrategikoaren barnean, maila ezberdinetako Gobernantza eredua 
proposatzen da, betiere dinamizazio zentro bat oinarritzat izanda. 2016. urtean zehar 
esparru ezberdinetan lan egin da Utzugane Zentroaren aktibitatea lotu eta indartzeko 
helburuarekin. 
 

1. Lan taldearen sorrera eta lan esparruen egokitzapena. 
 
Plan Estrategikoko 2016. urteko ekintzak garatu eta aurrera eramateko misioarekin 
tekniko talde bat sortu da, eta era berean, hautatutako sektore bakoitzaren prozesuen 
dinamizazioa egin da. 
 
Talde teknikoa Gobernantza protokoloa identifikatu, definitu eta kontrastatzeaz eta 
kanpo aktoreekin izandako erlazio guztiei buruzko zentroaren bisioa komunikatzeaz 
arduratuko da. 
 

2. Gobernantza Protokoloa. 
 
Sakanako garapen Agentzia eta Sakanako Enpresen Elkartea nukleo izanik, garapen 
aktoreen koordinazioaren hobetzeko helburuarekin Gobernantza protokolo bat eratu da 
modu horretan gobernantza ereduaren garapena sustatzeko. Hori dela eta, lehenik 
akordio bilateralak egin dira Cederna-Garalur, AES eta SGA-ren artean eta ondoren 
hori oinarritzat hartuta sortu da protokoloa. 
 
Horretarako ondorengo ekintzak burutu dira: 
 

a. Zerbitzu Karta-ren definitzea: Baliabideen erabilpen efizientea optimizatzeko 
eta aktore lokalen arteko elkarlana hobetzeko, lehen pausoa Utzuganen 
kokatzen diren, eta zerbitzu ezberdinak eskaintzen dituen (Sakanako 
Garapen Agentzia, Cederna-Garalur eta Sakanako Enpresen Elkartea), 
aktoreen zerbitzu karta definitzea izan da. 
 

b. Elkarlan akordioak: 
  

i. AES/Sakanako Garapen Agentzia 
 

ii. Cederna-Garalur/Sakanako Garapen Agentzia: Elkarlanerako 
aurreakordio bat eratu da bertan ekintza eta elkarlan mekanismoen 
arloak barneratuz (sinatzeko oraindik). 
 

iii. Utzugane Zentroko Konbenioa: Arbizuko udala, Cederna-Garalur, 
Sakanako Garapen Agentzia, AES, Bidelagun Elkartea, Sakanako 
Komertzianteen Elkartea eta Belardi Elkartea (sinatzeko oraindik) 
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3. Komunikazioa 
 

a. Zentroko web orria: Bertan kokatzen diren aktoreen zerbitzu kartatik 
abiatuta, (http://utzugane.eus/) web orrialdea garatu da, bertan aktore 
horiek eta hauek eskaintzen dituzten zerbitzuak agertzen direlarik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

b. Kartelaren egokitzapena: Zentroaren ongietorri kartela oso egoera 
txarrean aurkitzen zen eta gainera ez zuen azaltzen ez egungo 
zentroaren egoera ez eta bere helburuak ere, horregatik hau 
eguneratua izan da. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
4. Zentroaren kudeaketa: Utzugane zentroak bilerak, ekitaldiak eta formazioa 

egiteko instalakuntzak eskaintzen ditu, hauek dira Agentziak eginiko lanak: 
 

a. Eremuen kudeaketa eta kontrola. 
b. Horniduren kudeaketa.  

c. Zerbitzuen kudeaketa: Proiektorearen alokairua eta zerbitzuen 
erreprografia. 
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Tokiko garapen sistemak garatzeko politiken formazioak 

bultzatu 
 
Sakanako Garapen Agentziak Lurraldeko Garapen Politika ezberdinen hiru 
jardunaldi antolatu ditu. 
 
Jardunaldi hauetan Francisco Alburquerque, Kanarietan eta Latinoameriketan 
gizarte inklusioa duen Garapen Ekonomiko Lokalean Formazio programaren 
eskualdeko Aholkulari Teknikoa, Fernando Nebreda, Oarsoaldeako (Gipuzkoa) 
Garapen Agentziako lehendakaria eta era berean Garapen-eko lehendakaria 
eta Ainhoa Arrizubieta, Lea-Artibaiko (Bizkaia) Garapen Agentziako, Azaro 
Fundazioko zuzendariaren parte-hartzea egon da. 
 
Lan honen helburu nagusia, kasu konkretuen tokiko garapen estrategiak nola 
sortu eta giltzatu diren erakusten duen bisio praktikoa eskaintzea da, aldi 
berean ildo estrategiko konkretuetan sakonduaz.  

Kluster politika eta enpresen arteko elkarlan aukerei 

buruzko formazioa eta informazioa zabaldu 
 
Tokiko garapenean lanean ari diren aktoreei eta enpresariei, batez ere, enpresa 
txikia duten horiei zuzendutako Industria Kooperazioa Jardunaldi bat antolatu 
da. Jardunaldiaren helburu nagusia kluster politika, enpresen arteko elkarlan 
sareen abantaila eta hauen ezaugarriak, sare hauen sorketen kasu praktikoak, 
etab.-ei buruz informatzea izan da, izan ere, bailarak duen erronkarik 
handienetako bat epe luzera, enpresen arteko elkarlan sareak sustatu eta 
sortzearena da. 
 
Kurtso hau Sodenarekin elkarlanean burutu da eta bertan Nafarroako 
Automozio Klusterra eta Nawind taldeak hartu dute parte. Baita ere, aipatu 
beharra dago, Goiekiko (GetGoierri Basque Country) Niko Errasti eta Uggasako 
(Urolako garapen Agentzia) Itziar Salaberriaren parte hartzearekin borobildu 
ahal izan dela ekitaldia. 
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Sektorekako foroen identifikazio eta martxan jartzea 
 
2016. urtean zehar hausnarketa bat burutu da bailara mailan modu horretan 
enpresek balio erantsi handiko sektorean espezializatu eta hauen 
posizionamendua merkatuan hobetu dezaketen proiektu estrategikoak 
garatzeko aukera eremuak bilatu eta aurkitzeko. Berrikuntza, espezializazio eta 
elkarlanaren bitartez, aipatutako proiektu horiek beste enpresa eta proiektu 
batzuk erakartzea espero da eta modu honetan gizartean horrelako negozio 
ildo berriak bultzatzen laguntzea. 
 
Aukera eremu hauek eta bertan landutako proiektuak, Nafarroako 
espezializazio adimenaren estrategiarekin (S3) lotuak daude, baita noski 
Sakanako Plan Estrategikoarekin ere. 
 
Kapitalak oinarritzat hartuta eginiko ikerketaren arabera hiru aukera eremu 
hauek definitu dira: 
 
 
 

• Energia y Mugikortasun Iraunkorra 
 

• 5R (Berrerabili, Birziklatu, Murriztu,                                             
Konpondu eta Ordezkatu) 

 

• Zahartze Aktiboa 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proiektu estrategikoetan oinarrituak egongo ziren sinergiak bilatzeko, 3 tailer 
ospatu dira sektoreko enpresekin, parte-hartzen ari diren agente eta 
interesatuak dauden erakundeekin. Bertan elkar ekintzailetza tekniken bitartez 
proiektuak izan litezkeen ideiak sortu dira, ondoren enpresa hauekin banakako 
bileretan ideia horiek egiaztatu eta Sakanrako proiektu traktore aukerak 
identifikatu direlarik. 
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Eskari gehien dagoen perfil profesionalen ezagutza eta 

prospektiba 
 
Sakanako Garapen Agentziak inkesta bat egin du eta hau ondoren bertako 
enpresei pasa zaie. Erantzun horiek abiapuntutzat hartuta egun dauden eta 
etorkizunean enpresek perfil profesional jakin batzuk aurkitzeko garaian egon 
daitezkeen beharren azterketa bat burutu da. 
 
Analisi hau bailarako gainontzeko agente nagusiekin egiaztatu da (SNE, AES, 
FP Zentroa, etab.) 
 
Azterketa horri eta egiaztatze bilerei esker, agente ezberdinen arteko 
koordinazioa hobetzeko beharra ikusi da sortutako desorekei erantzuna 
emateko, hau 2017ko egiteko bat izango da.  
 

Formazioa Zentroarekin elkarlana bultzatzea 
 
Akzio honen helburu nagusia bailarako hezkuntza zentroen integratzerako 
marko bat definitzea izanda, batez ere, Altsasuko Formazio Profesionaleko 
Zentroarekin tokiko garapena bultzatzeko, non formazioan, enpresekin 
elkarlanean eta ekintzailetan ekintza aukera ezberdinak definitu behar diren. 
 
Horretarako Sakanako Enpresen Elkartearekin ekintza marko bat definitu da 
enpresa eta formazio profesionaleko zentroaren elkarlanerako. 
 
Marko horretan Sakanako Garapen Agentziak, Sakanako Enpresa Elkarteak, 
Nafarroako Gobernuko Formazio Profesional Departamentuak eta Formazio 
Profesional Zentroak nahiz Hezkuntza Institutuak parte hartu behar duten 
hausnarketa foro bat ezartzeko beharra definitu da. Egun badaude antzeko 
foroak (Gizarte Kontseilua), baina bertako eragileak ere hau zabaldu eta parte 
hartzea gehiagotzeko beharra ikusten dute. 
 
Hainbat bilera egin dira marko posibleak egiaztatzeko helburuarekin, bai 
Formazio Profesional Zentroko zuzendaritzarekin eta baita Formazio 
Profesionaleko Zuzendaritza Nagusiarekin. 
 
Sakanako Garapen Agentziak Nafarroako Formazio Profesionaleko Plan 
Estrategikoan parte hartu du eta Orientazio, Berrikuntza eta Mekatronikako 
mahai teknikoetan izena eman du. Honen harira, Nafarroako Formazio 
Profesionaleko Plan Estrategikoan Altsasuko Zentroaren barnerapena ikertu eta 
eztabaidatu da Formazio Profesionaleko Zuzendaritza Nagusiarekin. 
 
Aldi berean, Formazio Profesionaleko zentroa eta enpresen arteko elkarlan 
proiektu bat definitzeko prozesuaren hasera eman da prototipo baten 
garapenerako. 
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Horretaz gain, eta enpresen behar zehatzei erantzunez, inguruko bailaretako 
FP zentroekin harremanetan ere jarri da Garapen Agentzia, zentro horien 
esperientziaz baliatuz, hau aztertu eta ezagutza hori Altsasuko zentrora 
ekartzea posible den ikusteko. 
 
 

Udal eta Sakanako Enpresa Elkartearen arteko foro baten 

sorketa enpresen iraupena eta enpresa berrien 

erakarpena definitzeko protokolo bat zehazteko 
 
Udaleko kudeaketak bertako beharrei eta enpresen ezartzeei, ekintzailetza 
lagundu eta errazteari, enpresa eta entitate lokalen arteko erlazioak hobetzeari 
eta udal arteko elkarlan markoari forma emateko garaian hobekuntza irizpideak 
identifikatzeko Sakanako Garapen Agentziarekin batera ekintza ildo ezberdinak 
sakondu dira Sakanako Plan Estrategikoarekin bat datorren heinean.  
 
Sakanako Enpresa Elkartearekin elkarlanean, elkarlan marko baten 
proposamena eta biltzen dituen agenteen ekintza proposamen garatu da, hau 
ondoren udalekin egiaztatzeko asmoarekin. 
 
 

Plan Estrategikoaren aurkezpena erakundeei 
 
2016. urtean zehar eskualde mailako erakunde ezberdinekin bilerak egin dira 
Plan Estrategikoaren egiterako elkarlan eta finantzazio markoak identifikatzeko 
helburuarekin. Bilera hauez gain, ekintza zehatzak aurrera eramateko egin 
diren bilera horien hasieretan, beti aurkeztu da Plan estrategikoa, aipamen 
nagusia elkarlana uztartu daitekeen alderdi horiengan  nabarmenduz. 
 
 
2015eko maiatzen udal hauteskundeak ospatu zirenez, Plan Estrategikoan 
parte hartu zuten eragile asko ordeztuak izan ziren. Hori dela eta, 2016. Urtean 
zehar aurkezpenak egin dira udaletan. 
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Plan Estrategikoa burutzeko elkarlan eta finantzazio 

markoen identifikazioa 

 

Plan Estrategikoa burutzeko eman den elkarlan marko nagusiena Sakanako 
Mankomunitatea eta Garapen Ekonomikoko Departamentuaren artekoa izan 
da. 
 
Akordioa sinatu ondoren, elkarlan marko nagusiena Plan Estrategikoaren 
Jarraipen Batzordea izan da. Garapen Ekonomikoko Departamentu eta 
Sakanako Mankomunitatearen arteko batzorde bilateral hau 4 bider bildu da 
2016.urtean. Bilera hauetan Enpresa eta Ekonomia Politikako Zuzendaritza 
Nagusiko, Garapen Ekonomikoko Departamentuaren izenean, Turismo eta 
Komertzio Zuzendaritza Nagusiko, Sakanako Mankomunitateko eta Sakanako 
Garapen Agentziako ordezkariak hartu dute parte. 
 
Horretaz gain, bestelako elkarlan aukerak ere identifikatu dira beste entitate 
batzuekin, horregatik kontaktuak egin dira maila ezberdinetan. Bilera hauen 
helburuak Sakanako Plan Estrategikoa aurkeztea, entitateen misio-bisioa 
ezagutzea eta elkarlan eremuak proposatzea izan dira. Honako entitateekin 
egin dira bilerak: 
 

• Sodena 

• Cein 

• Intia 

• Formazio Profesionaleko Zerbitzuak 

• Denominación de Origen Idiazabal 

• Nafarroako Enplegu Zerbitzua 
 

Horretaz gain, eskualdeko estrategia ezberdinen definitze prozesuan parte 
hartu da: 
 

• Nafarroa Smart 

• Nafarroa S3 Estrategia  

• Formazio Profesionaleko Plan Estrategiko eta lanerako mahai inguru 
teknikoak 

• Komertzioko Plan Estrategikoa 

• Banda Zabalaren Plan Estrategikoa 
 

 
 
 

Materia ezberdinetan enpresek dituzten beharrak ezagutu 
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Bailarako enpresa industrialak bisitatu eta inkestatu dira beraien egoera eta 
berrikuntza, enpresa arteko artikulazioa, zerbitzu gehigarrien erabilpen eta 
energia efizientzia bezalako enpresa ezaugarriak ezagutzeko helburuarekin. 
 
Ia 115 enpresei egin zaien inkesta honi esker datu base bat sortu da eta 
ondorioz bailarako enpresen egoera erakusten duen ikerketa dokumentu hau 
eratu da bertan hobekuntza, sinergia eta elkarlan aukera identifikatu nahi izan 
direlarik. 
 
Dokumentu honetan azaldutako ondorio eta informazioak beranduago egin 
diren sektorekako mahai inguruetan ere erabili dira. 
 
Datu base honi esker, elkarlan ekintza posibleak identifikatu dira (bezero-
hornitzaile, balio kate, etab.). Oraindik ere asko dago ustiatzeko datu base 
honetan. 
 
Gainera Oktopus bezala izendatua izan den aplikazio bat ere programatu da, 
zeinak datu base hori modu argiagoan ustiatzeko aukera ematen digun. 
Programa honi esker Sakanako enpresen arteko erlazio eta sare guztiak 
irudikatu ditzakegu, enpresa horiek unibertsitate eta zentro teknologiko 
ezberdinekin izan ditzaketen erlazioak ere irudikatzeaz gain. 
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Enpresa negozioetarako laguntza tresnetara sarbidea 

erraztea enpresei 
 
Enpresentzat informazioa eta motibazioa hobetzeko enpresek merkatuan duten 
posizionamendua estrategikoa hobetzeko helburuarekin arlo ezberdinetan 
(berrikuntza, internazionalizazioa, marketing-a, kudeaketa estrategikoa, giza 
baliabideak, gizarte erantzukizuna, formazioa, etab.), jatorri ezberdina duten 
(Nafarroako Gobernua, Unibertsitateak, Zentro Teknologikoak, Gobernu 
Zentrala, Euro Eskualdea, Europar Batasunak, etab.) diru-laguntza eta elkarlan 
ildo ezberdinak bildu dira. 
 
Lan honen ondorioz azken dokumentu bat burutu da ondoren enpresen eskura 
jarri dena. 
 
 

Formazioa bultzatu 
 
“Gestión por Procesos y Modelo de Gestión Avanzada” izena hartzen duen 
kurtsoa aurrera eraman da, honen helburu nagusia kudeaketa estrategiko 
aurreratuak biltzen dituen ezagutza eta tresna ezberdinez parte hartzaileak 
hornitzea izan delarik. 
 
Kurtso honetan bai enpresak eta baita Sakanako entitate lokalak ere parte hartu 
dute. 
 

Internazionalizazio eta misio komertzialak atzerrian 

bultzatu 
 
Akzio honen bitartez enpresen komertzializazio prozesuan sustapena eta 
motibazioa indartzea izan da, hau irizpide izanda enpresaren eskaera 
dibertsifikatu eta bezero kartera handitu eta zabaltzeko asmoarekin. 
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Honetarako lehenik eta behin, gaitasun eta ezaugarri antzekotasunak dituzten 
enpresa txiki eta mikroenpresa ezberdinak identifikatu dira beraien 
aktibitatearen arabera eta ondoren hauei interesa sor diezaketen feria 
ezberdinak aurkitu dira. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prozesu honi eske SetSakana, bailarako sei enpresek osatutako elkarlan eta 
internazionalizazio proiektuetarako batu den enpresa taldea, sortu da. 
 
2017. urtera begira SetSakanaren garapenerako nolabaiteko bidaia orri bat 
antolatu da hau osatzen duten enpresekin. 
 
 

Laguntza Teknologikoko Behatoki baten sorrera ekintzaile 

eta enpresentzat 
 
Bailarako enpresek beraien produkzio alorrean dauden azken berrikuntzei 
buruzko informazioa sarbidea izan dezaten, berrikuntza aholkularitza 
esperientzia ezberdinak aztertzeko beharra ikusi da. 
 
Horretarako, zerbitzu hau erabiltzen duten entitateekin harremanak egon dira 
eta Erakundeetan Berrikuntzetarako Zaintza eta Adimen Sistemei buruzko 
VISIO Kongresu Internazionalean parte hartu du Sakanako Garapen Agentzia. 
 
Aukera ezberdinak aztertu ondoren Sakanako Behatoki Teknologikoaren 
garapenerako proposamen bat definitu da. 
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Oinarri teknologikoa duten enpresen ezartzea bailaran 

bultzatzea 
 
Maila teknologiko ertain-altua duten enpresak erakartzeko helburuarekin, 
Sodenarekin elkarlanean, arlo honetan bailarak dituen ahultasun eta 
indarguneak eta mehatxu eta aukerak aztertu ditu ondoren hauen posibilitateak 
ikusteko. 
 
Bigarren fase batean, Sakanako enpresen garapen teknologikoa burutu eta 
enpresa berriak erakar ditzakeen enpresa posible bat identifikatu da. Jarraipen 
lanak egin dira enpresa ekimen horretan eta baita Sakanan berez ezarpenean 
ere. 
 
 

Parte hartzen duten agenteen arteko ekintza koordinatu 

baten diseinua ekintzailetzarako 
 
“Iniciativas Innovadoras”-ekin elkarlanean, bailarako ekintzailetzatzarekin lotura 
duen agente ezberdinei inkesta bate gin zaio. Ondoren hausnarketa foro bat 
antolatu eta dinamizatu da bertan Sakanan eskaintzen diren ekintzailetzarako 
zerbitzuak aztertu eta arlo honetan egon daitezkeen behar posibleak 
antzemateko. 
 
Azkenik, kausarekin erlazioa duten agente guztiekin kontrastatua izan den 
ekintzailetza plan bat egin da. 
 
 

Inkubagailu edo enpresa mintegi baten sorrera 
 

Alde batetik, inguruko inkubagailu ezberdinei inkesta bat pasa zaie (Goierri, 
Urola Garaia, Cein, etab.) eta bestetik, Sakanan eskura dauden eremu 
publikoak aztertu dira. Sakanako Garapen Agentziak, eskaini beharko 
liratekeen eta kokapen posibleak proposatzen diren inkubagailu edota enpresa 
azeleragailu baten proposamena egin du. 
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Poligono industrialen okupazio maila eta egoera eta honen 

kalifikazio inbentarioari buruzko ikerketa 
 

Proiektu hau Nasuvinsarekin elkarlanean burutu da bere Aktibitate 
Ekonomikoko Esparruaren Katalogoa proiektuaren barnean. 
 
DGIEI eta NASUVINSA, lur industrialaren kudeaketaz arduratzen diren 
Nafarroako Gobernuko tresnatasun entitateek, ETN 9.3 azpi esparruan (Sakana 
mendebaldean) elkarrekin proiektu pilotu bat egin zuten 2014.urte bukaeran lur 
industrialaren eta Nafarroako Industria Erregistroko (RIN) establezimendu 
industrialei buruzko informazioa bateratuz, jada existitzen ziren sinergiak 
aprobetxatuz eta izaera publiko eta korporatiboa mantenduz RIN datuetan. 
 
Honako informe honek eginiko inbentarioa eta berari esker lortutako ondorioak 
azaltzen ditu. 
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Nasuvinsa eta udalen arteko akordio posible batean lan 

egin lur industriaren eskaintza eta kudeaketarako 
 
Industriako aktibitatean GIS datuen jasotzea eta erabilera proiektu pilotuaren 

garapenaren barnean, eta Nasuvinsa eta Mankomunitatearen akordioaren 

bigarren fasearen barnean, udalen barneratzea proiektuan beharrezkoa ikusi da 

aplikazioaren erabiltzaile moduan. 

Udalekin eginiko lan tailer baten bitartez, poligono industrialen egungo 

egoeraren ezagutzaren hobekuntza eta erabakiak hartzeko garaian kudeaketa 

eta dinamizazio egokia zein izan litekeen jakiten laguntzeko tresna bat 

garatzeko beharra identifikatu da. 

Enpresa aurkibide bat ere egin da Altsasuko Ondarria, Ibarrea eta Isasia 

poligonoen kasuen, horrela katastrotik ateratako GIS mapako datuen 

fidagarritasuna hobetu da eguneratze honen bitartez. 

Azkenik, eginiko ikerketa guztiaren ondorio moduan, Udal Erabiltzailearentzat 

proposamen bat definitu da, non alderdi guztien interesak bate egitea eta hauek 

uztartzea duen, azken finean horrela bailara mailan zerbitzu hobea eskaintzeko 

helburu nagusiarekin. 

 

Internet zuntz optiko edo banda zabaleko konexioa izatea 

ahalbidetu 
 

2016.urte hasieran agente 

ezberdinekin banda zabala Sakanan 

hedatzeko ideia kontrastatu zen. 

Ikusita ez zegoela epe ertainera hau 

hedatzeko inolako itxaropenik, 

aukera ezberdinak aztertzen dituen 

analisi bat egin zen. Aztertutako 

aukeren artean  Guifinet izan zen 

egiteko aukera gehien erakutsi 

zituena eta baita ere bailararen 

testuinguruari balio erantsi bat 

eskaini ahalko ziona. Aukera horien 

artean enplegua sortzea eta berrikuntza sozio-teknologikoaren promozioa bai 

enpresetan eta baita biztanlegoan ere ikusten ziren. 
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Eskualdean banda zabalaren hedapen maila ikusita, eta Guifinet Fundazioak 

eskainitako eredua aukera interesgarritzat hartuta Nafarroako bailaretarako, 

Telekomunikazio Departamentuarekin harremanetan jarri zen Sakanako 

Garapen Agentzia, honek proiektuaren ezagutza eduki zezan eta modu 

horretan garapen koordinatu bat egin bailarako eta eskualdeko administrazioen 

arten. Lehen pauso horiek ematean, eta honek denboran Nafarroako Banda 

Zabalaren Plan Estrategikoaren definitzearekin bat egitean, bilera ezberdinak 

egin ziren Nafarroako Gobernuko, Guifinet Fundazioko eta Sakanako Garapen 

Agentziako ordezkarien artean. 

Maiatzaren 17an Guifinet proiektuaren eta honek Sakanako enpresetan eta 

biztanlegoan sor zitzakeen aukerak azaltzen zituen aurkezpena egin zen.  

Maiatzaren 18an, Sakanako Garapen Agentzia, Guifinet Fundazioa eta 

Nafarroako Banda Zabalaren Plan Estrategikoaren definitzean zegoen 

ordezkariak lan bilera bat egin zuten. 

Sakanan etorkizun batean fibra hedatzeko ikuspegitik,  fibra hedapenerako 

Udal Ordenantza proposamen bat idatzi zuen Sakanako Garapen Agentzia 

Guifinet Fundazioaren laguntzarekin. 

Prozesuaren amaieran, Sakanarako formatu amankomuneko hedapen baten 

proposamen bat egiteko eskatu zitzaion Guifinet Fundazioari. Proposamen 

horren gainean lanean jarraitzen da Telekomunikazio Departamentua eta 

Nasertic-ekin batera. 

Sakanako udalerri txikiek eta hauetan kokatutako enpresak dituzten behar 

izugarriak kontuan izanda, fibra hedapenaren pausoa eman aurretik, Sakanako 

Garapen Agentziak Guifinet Fundazioarekin elkarlanean Sakanako erradioko 

telekomunikazio sarearen garapena sustatu du, eta hau 2017 otsailerako 

martxan egotea espero da. 
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Enpresa katalogo eta produkzio gaitasun, gaitasun tekniko 

eta teknologiko mapa bat burutzea bailara mailan 

 
Enpresa katalogo baten egiteari hasiera eman zaio, bertan enpresaren 

ezaugarri eta datuak, zerbitzu eta produktu eskaintza, gaitasun produktibo eta 

gaitasun teknologikoak bilduko dituelarik. 

Katalogo hau bailarako enpresen sustapenerako oso trena baliagarria izan 

liteke, izan ere komertzializazio, berrikuntza, inbertsio erakarpen, enpresen 

arteko elkarlan eta industrialdean egin beharreko ekintzetan indartsuago izaten 

lagunduko die. 

Lehen fase batean bailararentzat erreferentzia diren 20 enpresa inkestatu dira, 

horrela eredu hau baliagarri izan dadin. Datu biltze metodo pilotu honek 

aldikako eguneratzea eta difusiorako beharrezko tresnak izatea aurreikusten 

du. 
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                Ekintzailetza iraunkorrera sustatzeko ekimen 
koordinatu baten diseinua. 

 
Tokiko baliabide energetikoak balioan 
jartzeko asmoz, Biomasaren inguruko 
jardunaldia antolatu da. Arakilgo udalean 
ospatutako jardunaldian, Berako 
berokuntza sarearen esperientzia 
ezagutzeaz gain, Arakilgo udalak berriki 
jarritako biomasa galdara eta berau 
Arakilgo baliabideekin hornitzeko duten 
sistema ezagutzeko aukera izan zen. 
Bertan, eskualdeko bi enpresek ere parte 
hartu zuten, Lurgeroa (basogintzan 
adituak) eta Orleghy (biomasa galdaretan 
adituak)  
 
Jardunaldiaren amaieran, sistema honek 
dituen onurak ikusirik eta Sakanan dagoen 
potentziala errealitate bihurtzeko asmoz, 
Sakanako udaletxe bakoitzari biomasa 
bidezko berokuntza sistemak ezartzeko 
bideragarritasun aurre ikerketa 
pertsonalizatua eman zitzaion. 
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Proiektu iraunkorretan Administrazio Publikoaren 
partehartzea indartu eta sistematizatu. 
 
Sakanako Garapen Agentziatik bi norabidetan lan egin da helburu hau lortzeko. Alde 

batetik Diagnosi Energetikoa oinarri hartuta Alkateen Ituna izeneko akordioa Sakanan 

gauzatzeko aurre proposamena landu da.  

Alkateen Ituna izeneko akordioan Europa mailako udal ekimenek parte hartzen dute, 

bere helburua Aldaketa Klimatikoaren gutxitzea eta horretara egokitzea direlarik. 

Akordio honek, CO2 isurketak %40 gutxitzea gauzatzeko plangintzak zehazteko 

konpromezua du berekin.  

Sakanako Diagnosi Energetikoan agertu bezala, 2014an Sakanako eraikin eta 

azpiegitura publikoek 2.230.725 Kg CO2e isuri zuten atmosferara. Hortik abiatuta, 

bestelako isurketak (garraio publiko, etab) gehitu ondoren murrizte plangintza zehaztea 

litzateke hurrengo pausoa. 

Horrez gain, Sakanako udalei Garapen Agentziak eskainitako aholkularitza energetiko 

zerbitzuaren baitan, udal eraikinen ziurtagiri energetikoak egitea du helburu. 2013tik 

legez eraikin publiko guztiek ziurtagiri energetikoa erregistratua eta bistara izan behar 

dute. Lehen fase honetan udal bakoitzetik eraikin bana ziurtatu da. 

 

Sakanako energia baliabideen bideragarritasun azterketa.  

Sakanako biomasa potentzialaren ondoren, ur eta haize baliabide energetikoak aztertu 

dira. Horretarako Eibarko Energia Berriztagarrien Ingeniaritza Eskola Unibertsitarioaren 

laguntza izan da.  

Sakanako Garapen Agentziaren zuzendaritzapean eta arloko adituen laguntzaz, 

eskualdeko instalazioen azterketa egin da eta proiektu ezberdinen bideragarritasuna 

aztertu da.  

Lanketa honekin, Sakanako energia berriztagarrien potentzialtasun orokorra 

ezagutzeaz gain, energia sorkuntza proiektuak identifikatu eta sustatzeko balio izan du.  

Energia berriztagarrien eta kudeaketa energetiko 

eraginkorrari loturiko abantailen zabalkundea.  

 
Sakanako eraikin eta azpiegitura publikoen diagnosi energetikoan sortutako informazio 

eta gomendio guztiak udalei helarazi zaizkie. 

Energia egoera hobetzeko asmoz, proposaturiko ekintzak (argiteriaren aldaketa, 

galdara aldaketa, energia berriztagarriaren kontratazioa, potentzia doitzeak,…) egiteko 

asmoa agertu duten udalei aholkularitza eta laguntza zerbitzuak eman zaizkie  
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Horrez gain, Mankomunitatearen energia gastuaren azterketa egin ondoren, 

hobekuntza eta aurrezpen proposamenak egin dira. 

Biomasaren erabilera sustatzeko ekintzak 
 
Udal bakoitzaren biomasa baliabidea aztertzearekin batera, egungo bero beharrak eta 

bere burua hornitzeko dauden aukerak aztertu dira. Informazio hau eta aldaketa hori 

egiteko dauden dirulaguntza eta bestelako finantzazio bideak ezagutzera eman zaizkie 

udalei.  

Industria eta eraikuntza arloa balio handiko energia 
arlotara bideratzea 

 
Eraikuntza arlo tradizionalak bizi duen krisia ezagututa, moldaketarako aukerak 

aurreikusten dira birgaitze energetikoaren arloan. Horretarako, Sakanako eraikuntza 

enpresen aurre azterketa egin da. 

 

Enpresen erakarpen plana 
 
Enpresak erakartzeko orduan hainbat estrategia dauden arren, tokiko 

garapenaren ikuspuntutik egokiena, balio katea osatzen duten eragileen artean 

ekosistema sortzaile bat bultzatzea da. Hau energiaren arlora ekarrita,   lehenik 

eta behin energiaren arloa aztertu eta proiektuak identifikatu dira. Horren 

ondoren, Nafarroa mailako eragile ezberdinekin elkarlana bilatu da: Nafarroako 

Gobernuko Energia Arduratsua saila, NUP, CENER eta SODENA. Harreman 

horien bitartez, merkatu aukerak eta erakarpenerako beste tresnak aztertu dira. 

Proiektu horien inguruan enpresa ezberdinak biltzeko oinarriak ezarri dira, eta 

ekosistema ideia hori eragile guztiei zabaldu zaie. 
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Sakana mailako laborantza foroaren sorrera  
 
Ekintza honek, abeltzain eta nekazarien artean elkarlana bultzatzea izan du 
helburu. Hau horrela izanik, elkarren arteko sinergiak sortu, esperientziak 
ezagutu eta ustiategien iraunkortasuna bermatzeko baliagarri izango diren 
formakuntzak sortzeko dinamikak eraikitzeko saiakera egingo da.  

Ekintza hau aurrera eraman ahal izateko, foroaren nondik norakoak definitu 
behar izan dira, horretarako, inguruan erreferente diren foroak aztertu dira. 
Ondoren, ekoizleekin bilera ezberdinak egin dira interesgarriak gerta daitezkeen 
gaiak ezagutu eta ondoren bertan landu ahal izateko. 

Foro erreferenteak aztertu ostean, aztertuko den gaiaren sarrera egin eta parte 
hartzaileen artean eztabaida sortzen lagunduko duten adituak kontratatzea 
beharrezkoa dela ikusi da.  

Landu diren lau foroetan hurrengo gaiak landu dira; etxaldeko nekazaritzak eta 
abeltzaintzak etorkizunik badu?, bio-ongarriak; gaur egungo nekazaritza 
ereduaren etorkizuna? Eta Bertako ekoizleak eta jantokiak elkarrekin lanean? 
Hauez gain, lehen sektoreak herri txikietan daukan garrantzia kontuan izanik, 
azken foro bat egin da, Herri txikien etorkizuna; aukerak eta erronkak. 
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Abeltzaintza ustiapenen eraldaketa bideen sustatzea  

Amaierako produktuaren errentagarritasuna, balio erantsia eta sektorean 
lanpostuen sorrera bultzatzeko asmoz, sektorearen aukerak aztertu dira; hain 
zuzen eraldatutako lehengaien identifikazioa, eraldatu gabekoena, azpiegitura 
beharrak eta momentuan aurkitzen diren azpiegiturak (publikoak eta pribatuak). 
Informazio hau izanik, 2017. urtean lantzeko aukera ezberdinak aztertu dira. 

Sakanako ustiategien azterketa sozioekonomikoa  

Plan Estrategikoaren helburuetako nagusietako bat jasangarritasuna da, 
elikaduraren sektorean jasangarritasunaz gain, ustiategien iraunkortasuna 
lortzea ere garrantziazko zerbait da. Horretarako, ekoizpen sistema ezberdinen 
errealitatea eta beharrak ezagutzea beharrezkoa da ekintza egokiak proposatu 
ahal izateko. 

Ekintza hau garatzeko, lehenik, Sakanan dauden ustiategi guztiak identifikatu 
dira Nafarroako Nekazarien Ustiategien Erregistroaren laguntzaz. Hauek 
identifikatu ostean, azterketa ekonomikoa egin ahal izateko, Análisis de la 
economía de los sistemas de producción (INTIA, 2013urtea) liburua erabili da. 
Azterketa kuantitatiboa egin ostean, bertako teknikoei elkarrizketak egin zaizkie 
kualitatiboki azterketa osatu ahal izateko. 

Ekintza aniztasuna turismora zuzendutako produktuen 
ekoizpena eta zerbitzuei esker  

Lehen sektorea eta turismoaren arteko elkarlan ekintza tradizionala, azokak 
izan dira. Azoka hauek aintzinean animalien salerosketa gune izaten ziren, eta 
gaur egun, abereen erakusleiho eta elikagaiak saltzeko guneak dira. 

Ekintza honi hasiera emateko, udalek azoka ezberdinetarako dauzkaten 
azpiegiturak eta azpiegitura beharrak identifikatu dira. Beharrak ikusi ostean, 
ekoizleekin egiaztatu dira erabaki bat hartu ahal izateko. 

Azterketa honen ondoren, bertako produktua indartzeko 20 stand erosi dira eta 
hauen erabilera egokia ziurtatuko duen ordenantza eta eskaera orria sortu dira. 
Honez gain, ekoizle bakoitzarentzat identifikazio orriak ere eskuratu dira. 
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Turismo elkarteekin elkarlana bultzatu eta turismo eta 
ostalaritzarekin ekintza bateratuak sortu  

Ekoizle, turismo eragile eta jatetxeen arteko elkarlana bultzatzeko helburuz, 
ustiategietako bisita gidatuen gaia landu da, produktu turistikoa sortzeko 
asmoz. 

Ekintza hau aurrera eramateko, abeltzain ezberdinak identifikatu dira eta 
hasiera batean hauetako 5eri eman zaie laguntza. Ustiategi hauek ekintza 
aurrera eramateko fase ezberdinetan aurkitzen dira, ondorioz inplikazio maila 
ezberdina dagoela atzeman da. 

Herri lurren gaur egungo erabileraren azterketa egitea / 
Herri lurren kudeaketa plana egitea  

Ustiategientzako garrantziazko elementuetako bat, 
lurrerako sarrera da. Sakanan, herri lurrek %80ko 
azalera daukate eta gainera, erabilera publikokoak 
diren Urbasa-Andia eta Aralar aurkitzen dira ondoan.  

Gai honen inguruan sentsibilizatzeko eta eztabaida 
sortzeko asmoz, ekainak 3tik 5era jardunaldi batzuk 
sortu dira Altsasun; Los Comunales en el siglo XXI 
(http://www.entretantos.org/los-comunales-en-el-
siglo-xxi-encuentro-de-la-iniciativa-comunales-en-
altsasua/) 

http://www.entretantos.org/los-comunales-en-el-siglo-xxi-encuentro-de-la-iniciativa-comunales-en-altsasua/
http://www.entretantos.org/los-comunales-en-el-siglo-xxi-encuentro-de-la-iniciativa-comunales-en-altsasua/
http://www.entretantos.org/los-comunales-en-el-siglo-xxi-encuentro-de-la-iniciativa-comunales-en-altsasua/
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Honez gain, Sakanako herri lurren inguruko azterketa (erabilera, kudeaketa…) 
bat egin da egungo egoera ezagutzeko helburuarekin. Hau eginda, ekintza 
pertsonalizatu ezberdinak proposatuko dira, izan ere, herri lurren kudeaketa eta 
antolamendua herri entitateen ardura izango da. 

Azterketa honetatik sortutako emaitzak, beste erakunde batzuekin (INTIA, 
Urduñederra, Iniciativa Comunales, Asociación Forestal de Soria, EHU…) 
alderatu dira, hauek ezagutu ahal izateko eta aukera ezberdinak aztertu ahal 
izateko. 

Bertako ekonomiaren garrantziaz sentsibilizatzea  

Elikagaien ekoizpenak eta saltzaile txikiak bertako ekonomian puntu 
garrantzitsu bat dira. Gaur egun, bi hauen arteko elkarlana egoera txarrean 
aurkitzen da, baina herriari bizitza eman diezaioketen elkarlan aukerak ikusten 
dira. Aukera hauez gain, kontsumitzaileen ardura ere garrantzitsutzat jotzen da. 
  
Interesa izan zezaketen hainbat talderekin hitz egin ostean, sentsibilizazio 
kanpaina bat eraman da aurrera: 
 

• Haurren Sentsibilizazio Kanpaina 

• Helduen Sentsibilizazio Kanpaina 

• Eguberrietako Sentsibilizazio Kanpaina 
 
Ekintza hauek aurrera eramateko garaian, Sakanako Garapen Agentziak, 
Sakanako Dendari, Ostalari eta Zerbitzuen Elkartearekin, bertako ekoizleen 
Belardi Elkartea eta Sakanako hainbat tabernen laguntza izan du. 
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Lanpostuen sorrerarako sektorearen indarraren azterketa  

Sakanan lanpostuen sorrerarako dagoen potentziala helburutzat hartuz, hau 
bultzatuko duen ekintza ezberdinak proposatuko dira. Honez gain, antzeko 
esperientziek Sakanan eduki dezaketen eraginaren (ekonomikoa eta laborala) 
estimazio bat egingo da. 

Kontutan izan behar da, bertako elikadura bultzatzen duten sistemen sorrerak, 
aukera ezberdinak ematen dituztela lanpostuen sorreran. Aukera hauek 
produktuaren hornikuntzan naiz eraldaketan sortu daitezkelarik. 

Horretarako, kontsumo kolektiboko puntuak identifikatu eta Sakanaren 
kontsumo gaitasunak aztertu dira. Ondoren, bertako produktua kontsumitzeko 
interesa agertu duten kontsumo taldeei laguntza eman zaie. 

Lurrari lotuta dagoen produktuaren marka edo irudi bat 
sortu / Sakanan landutako produktuen erakusgai bat sortu  

Sakanan landutako produktuen erakusgai bat sortu da eta ondoren, 
merkatuaren azterketa bat egin da inkesten (hau Sakanako komertzianteen 
taldeko dinamizatzailearen laguntzaz prestatua izan delarik) sistema erabiliz, 
hauek, elikadura arloko komertzioetara iritsiaz bailarako udalekin elkarlanean. 

Azterketa hau egin ostean, ondorio ezberdinak aztertu dira eta hau dela eta 
ekintza ezberdinak proposatu dira. Batetik, ekoizle-elaboratzaileekin hitz egin 
eta gero, marka bat sortzea ez dela ekintza egoki bat ikusi da, izan ere, hauek 
jada, marka askorekin lanean ari dira. Bestetik, komertzioei egindako inkesten 
ondoren, bertako ekoizle-elaboratzaileak ez dituztela ezagutzen ikusi da 
ondorioz, beraien arteko elkarlana zaila da. 

Hau horrela izanik, 2017 urterako, ekintza ezberdinak egitea beharrezko dela 
ikusi da.                
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Ekoizleentzat formakuntza  

Ustiategien errentagarritasuna hobetzeko formakuntza ezinbesteko ekintza bat 
da. Hau dela eta, formakuntza bat antolatu da sektoreko pertsona ezberdinekin 
adostuta. Honek, ezagutza handitu eta esperientzia ezberdinak ezagutzea izan 
duelarik helburu. 
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 Koordinazio publiko-pribatu mahaia martxan 
jartzea/Turismo elkartea sortzea/Elkar ezagutza 

hobetu eta aktore pribatuen arteko erlazioa 
sustatu 

 
Bidelagun turismo elkarteko idazkaritza tekniko lanak egin dira: 
 

 Bilera eta batzar orokorretan laguntza. 
 

 Turismo azoketara joateko laguntza (gastuak tramitatu eta justifikatu): 
Fitur (Madril), Expovacaciones (Bilbo) eta Delta Birding (Delta de l'Ebre). 
 

 
 
 
 
 

 Lankidetza hitzarmenak kudeatu: 
Sakanako Martxa Handia (Iratxo 
elkartea, Irurtzun) eta “Uharte Arakil 
Beriain kilometro bertikala” (Aralar 
mendi, Uharte Arakil). 
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 Bidelagun elkarteak antolatutako formakuntza ikastaroen kudeaketa: 
“Argazkilaritza ikastaroa” eta “Gure ingurunea ezagutu”. 
 

 
 

 
 

 Turismo Departamentuak ateratako marketing eta turismo garapeneko 
diru laguntza deialdirako dokumentazioa prestatu eta tramitatu. Eskaera 
eta justifikazioa. 
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 Urtean zehar egindako publizitate kanpainetan laguntza (hedabideetara 
informazioa bidali, elkartekideei kamisetak banatu, eskaintza bonuak 
sortu, etab.) 
 

 
 

 Sakanako Udaletxeei Bidelagun elkartea eta Sakanako turismo marka 
ezagutzera eman, lankidetza hitzarmena egin eta honen jarraipena 
kudeatu. 
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Turismo baliabideen inbentarioa egin / Turismo plana/ 
Komunikazio plana 

 
Turismo baliabideen inbentario bat egin da, Udalekin banakako bileretan 
alderatu dena, baita turismo sektoreko agenteei galdeketa bat egin zaie.  
  
Guzti honekin, eta Bizibiziki enpresarekin elkarlanean, hainbat jarraipen bilera 
eta bi partehartze bilera egin dira (turismo sektorearekin eta arlo publikoarekin) 
diagnosia eta ildo estrategikoak finkatzeko, emaitza Sakanako Turismo Plana 
izan delarik.  
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Behin Turismo Plana finkatua, Komunikazio plana egin da, Turismo Planean 
identifikatutako elementuak komunikatzeko diskurtso eta kanalak sortu ahal 
izateko. 
 
 
 

Inguruko turismo gestoreekin sinergiak sortzea  
 
Inguruko turismo gestoreekin hainbat bilera egin dira:  
 
- Plazaola: Aralarren ekintzak garatzeko lankidetza akordioa, horren adibide 
orientazio produktu turistiko baten sorrera delarik.  
 
- Lizarraldea: Lizarraldean lantzen ari diren Espacio BTT proiektuaren berri izan 
eta etorkizunean Sakanara zabaldu ahal izateko aukerak aztertzeko, 
Lizarraldeko Garapen Partzuergoa, TEDEReko ordezkariak eta Nafarroako 
Gobernuko zonaldeko turismo teknikariarekin bilera. 
 
 - Goierri: Bi zonaldeen artean elkarlanean aritzeko aukera aztertu da, Artelatz 
Goierri enpresarekin bilduz. Bernoako galtzadaren inguruko ideien 
proposamena egin da. 
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Turismo informazio puntuak 
 
Sakanan turismo informazio puntuak non jarri daitezkeen aztertu da, eta 
informazio puntu hauetan garatu beharreko komunikazio eta informazioa 
biltzeko protokoloa zehaztu da.  
 

Kultur eta natura interesdun baliabideen seinalizazioaren 
azterketa  

 
Sakanako turismo baliabideen seinalizazioa aztertu eta emaitza udalekin 
alderatu da. Akatsak zuzendu edota hobekuntzak egiteko aukerak aztertzeko 
Turismo Departamentuko seinalizazioa lantzen duten arduradunekin bilera bat 
egin da. Honetaz gain udalei laguntza eman zaie beraien herriko seinalizazioan 
hobekuntzak planifikatzeko orduan.  
 

Beste sektoreekin sinergien sorrera 
 
Elkarlanerako aukerak identifikatzeko asmoz, urtean zehar hainbat bilera egin 
dira beste sektoreetako eragile, enpresa eta ordezkariekin: mendi lasterketa 
antolatzaileak, Albaola faktoria, Donejakue Bideko bolondres taldea, Club 
Deportivo Navarra, Sakanako Dendarien elkartea, Expo Boda Sakana 
ekimenaren antolatzaileak, etc.  
 
Bilera hauetatik hurrengo urteetan garatzeko lankidetza ekintzak zehaztu dira. 

 

Kultur ekitaldiak sustatu eta Sakana markan txertatzea  
 
Sektoreen arteko elkarlana ematen diren ekitaldien 
artean, ganadu azokak daude. Hauek sustatu eta 
Sakana markan txertatzea helburu izanik: 
 

 Irurtzun eta Arakilgo bertako ganadu azokaren 
antolakuntzarekin elkarlana.  

 Sakanako turismo logoa salmenta zuzenerako 
erositako standetan jartzea. 

 Bertako ekoizleak bereizten laguntzeko 
identifikazio arbelen diseinu eta gauzatzea.  
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Lan guzti hauek aurrera eraman ahal izateko Sakanako Garapen Agentziako 
Elikadura teknikariarekin elkarlanean aritu da, bertako ekoizleak identifikatu eta 
ezagutzera emateko.  
 

 
 

Ondare baliabideen identifikazio eta balorean jartzea  
 
Udalekin izandako bileretan balorean jarrita ez dauden ondare baliabideak 
(materiala, ez materiala edo natura) identifikatu dira eta laguntza eman zaio 
balorean jartzeko sustatzaile den entitate publikoari.  
 
Identifikatutako aukerak hauek dira: 

 Itxesi gunea, Uharte Arakil 

 Etxarriko ondare eta baliabide gida, Etxarri Aranatz 

 Herriko turismo webgunea egitea, Irurtzun 

 Inauteriak balorean jartzea, Unanu 
 
 

Sektorearentzako formakuntza ekimenak sustatzea  
 
Galdeketa baten bitartez eta sektorearekin alderatuz formakuntza lehentasunak 
zein diren identifikatu da, bi formakuntza ekintza antolatu direlarik: 
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- Produktu turistikoen diseinu, garapen, promozio eta salmenta (16 ordu). 
Turismo sektoreari eta turismo arloan bere aktibitatea gauzatu nahi duten 
ekintzaileei zuzendua  
 

 
 
- Turismo garapen jasangarriaren inguruko esperientzien Jardunaldia 
Sakanatik kanpoko turismo garapen jasangarriaren inguruko esperientziak 
ezagutzeko Jardunaldia, Susana Conderen presentziarekin, Agrotravel Turismo 
Responsable enpresako zuzendaria eta turismo jasangarrian aditua. 
Esperientziak: Kaaño etxea (Arrarats, Nafarroa), Zerain turismo (Zerain, 
Gipuzkoa), Qeteo patrimonio cultural y natural (Zaragoza) y Khuska Travel 
Sudamérica.  
 
Jardunaldi honek turismo sektorea elkartzeko aukera eskaini du, baita 
Sakanako kultur ondarearen eredu bat bertaratuei erakusteko, Zamartzeko 
monastegira bisita gidatu bat eginez.  
Jardunaldiaren balorazioa positiboa izan da, Sakanako, Arabako eta Iruñerriko 
30 bat pertsona bertaratuz.  
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Astorga-Bordele galtzada (Baskoien bidea) balorean 
jartzea  

 
Sakanako Donejakue bolondres taldearen aldez aurreko lanetik abiatuta, 
Donejakue Bide primitiboaren balorean jartzearen aurreproiektua egin da, 
honen bitartez herriak bizkar-hezur moduko batez lotu eta beste bideak 
berarekin bat egin ahalko dute, oinez edo bizikletaz egin ahalko da, Irurtzunen 
Ederbidea proiektuarekin lotura izango luke eta beste aldean Arabako 
Lautadako Donejakue Bidearekin.  
 
Lan hau Sakanako Udalei, Turismo Departamentuko teknikariei eta Sakanako 
Donejakue Bideko bolondres taldeari aurkeztu zaie.  
Aldi berean, Sakanako Donejakue Bidea ezagutzera emateko bi ekimen erabili 
dira:  

 Sakanako bizikleta eguna Donejakue bidearen bitartez. Sakanako 
Mankomunitateko Kirol zerbitzuarekin elkarlanean.  

 Gurdi bidea Burgos-Pasaia, idiz eta behi menditarrez tiratutako hiru 
gurdiz osatutako gurdi bideak, aintzinako eran Quintanar de la Sierran 
(Burgos) artisauki egindako alkitrana eta bikea garraiatu zuten 
Pasaiaraino.  Gurdi bide honek Irailaren 10etik 13ra Sakana zeharkatu 
zuen eta Sakanako Donejakue Bidea ezagutarazteko hainbat ekimen 
antolatu ziren.  

 
Aldi berean, Sakanako Donejakue Bidea “Bien de Interés Cultural” bezala 
aitortzeko saiakera egin da, adierazgarri nahikoa ez daudela argudiatuz ezezko 
erantzuna jaso delarik (urteak pasa ahala bideak, errepideak, etab. Eraikitzen 
joan dira garai bateko galtzadaren gainean).  
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 “Oihanetik itsasora” interpretazio ibilbidearen sorrera 
 
Proiektu hau nola gauzatu zehazteko hainbat aukera aztertu dira, eta bilera bat 
izan da Albaola, Nafarroako Turismo Departamentua eta Gipuzkoako Foru 
Aldundiarekin, hau dena Sakanako hariztiak eta hauen ontzigintzarako erabilera 
balorean jartzeko proiektua zehazteko asmoz.  
Altsasuko kultura eta gazteria teknikariekin bilera bat izan da proposamenenak 
egokiak diren alderatzeko.  
 
Planteatu diren ideien harira, datozen urteetan garatuko den balorean jartzeko 
proiektu bat egin da.  
 

 
 

Ibilbideak sistematizatu eta promozionatu  
 
Mugikortasuna eta Aisia planaren lehen fasea landu da, Sakanako ikuspegi 
batetik egun ditugun ibilbideak aztertu dira: beraien egoera, beharrezko 
hobekuntzak, ekintza proposamenak, etab.  
 
Hobekuntza ekintzak kontutan izanda, xenden seinalizazioa eta mantenua 
hobetzeko Garapen Agentzia eta Udalen arteko lankidetza hitzarmen bat sinatu 
da.  
Xenden egoera egokia dela ziurtatzen denean, turismo mapa bat argitaratuko 
da eta produktuaren difusioa egingo da.  
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 “Enneco, Haritzaren memoria” proiektuari babesa eta 
zerbitzu osagarriak zein sinergiak sortzeko laguntza 

 
“Enneco, Haritzaren memoria” proiektuaren garapenean lagundu da. 
Horretarako proiektuaren Koordinazio Batzarrean parte hartuz.  
 
Aldi berean, Sakanako Garapen Agentziak bere kontaktu sarea erabili du 
aukera desberdinak sortzeko: Euskadiko Kutxa proiektuaren finantzazio aukera 
desberdinak aztertzeko eta DeAmicitia udako lantegi baterako.  
Honetaz gain eraikitze proiektuaren aholkularitza energetikoa egin da.  
 

Natur eta kultura ondarearen inguruko produktuak 
sortzea  

 
Sakanan antolatzen diren mendi lasterketa kopurua kontutan izanda eta hauek 
erakartzen dituzten partaide eta laguntzaileak, mendi kirolarekin lotura duen 
produktu turistiko baten sorreraren alde apustua egin da.  
Zenbait mendi lasterketa antolatzaileekin alderatu eta gero, Sakanan trail 
estazio bat sortzearen inguruko azterketa egin da.  
 
Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, eta Gipuzkoako trail estazioa kudeatzen duten 
bi enpresekin bilerak izan dira, Sakanan trail estazio bat jartzeko hasierako 
oniritzia jasoz.  
Hasierako proposamen bat egin da, Aralarren bi ibilbideren bitartez Sakanako 
estazioa Gipuzkoako bi sarrerekin lotuz, Zegama eta Abaltzisketa. Eta 
Sakanako beste ibilbide batzuk gehituz. Lehen proposamen hau interesdun 
alde guztiekin alderatuko da.  
 
 

Pakete turistikoen dinamizazioa  
 
Sakanako turismo eragileei galdeketa bat eginez, gehienak beraien produktuak 
beste enpresa batek eskaintzen dituen produktuekin batera saltzeko prest 
daudela ikusi da, beraz, salmenta kanal aukerak bilatu dira: 
 
Bi enpresa espezializatuekin kontaktuan jarri gara:  
- Aditamento:  Sakanako enpresek eskaintzen dituzten produktu turistikoak 
Turismo Departamentuak editatzen duen “Oferta Reyno de Navarra 2017” 
argitalpenean sartzeko aukera aztertu da, aldi berean Sakanako promozio 
kanpainak salmenta zentruetan edo horrelakoetan egiteko aukera baloratu da.  
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- Turnavarra: Altsasuko enpresa maiorista. Sakanan sortzen joango diren 
produktu turistikoak bere bitartez saldu ahal izatea baloratu da, baita enpresak 
honek antolatutako txangoetan Sakana helmuga bezala sartzea ere.  
 

Argazki base baten sorrera  
 
Sarrera publikoa duen argazki base bat sortu da 
https://www.flickr.com/photos/sakondusakana/albums  
 
Sakanako turismo webgunean www.sakana.eus argazki base honetara esteka-
piktograma bat ere badago.  
 
Base hau modu partehartzaile batean irudiz hornituko da, hauek erabilera librea 
izango dute beti ere autoretza aitortuz, argazkiak eraldatu gabe eta etekin 
ekonomikoak ez lortuz.  
 

Sakana ikuspegi kultur turistiko batetik irudikatzen duen 
logoa sortzea  

 
Korporazio markaren analisi bat egin da, 
bertan turismo logoaren moldaketa ez dute 
aholkatzen, hau eginez gero markaren 
identitatea galtzeko arriskua dagoelako.  
 
Sakanako turismo markaren gidaliburua egin 
da, logoaren erabilera publikoa nolakoa izan 
behar den zehaztuz. 
 
 
 

Komunikazio plana 
 
Sakanako turismo komunikazio estrategia zehaztu da, baita urteko ekintza 
plana ere  
Honen harira, Sakanako aurkezpen bideo bat egin da, turismo azoketara eta 
bestelako ekitaldietara eraman daitekeelarik  
 
www.sakana.eus webguneko hobetze lanak hasi dira, baita bestelako 
komunikazio ekimenak planifikatze lanak ere. 
 

https://www.flickr.com/photos/sakondusakana/albums
http://www.sakana.eus/
http://www.sakana.eus/

