
 



 

 



 

 

Sakana2020+ ekintzak

Plan Estrategikoa berritzea: Sakana 2021-2027

DINABIDE

Inbertsio estrategikoak

Funts europarrak



 

 



 



 

 

•Sakanako Behatoki Sozioekonomikoaren bilerak

•Eskualdeko lankidetza hitzarmenak

•Hausnarketa sustatzea eta Plan Estrategikoaren eguneratzea
Plan Estrategikoaren 

Gobernantza

•Eskualdeko beharrei erantzuteko lantaldeak dinamizatu dira

•Etxebizitza lantaldea*

•Telekomunikazio lantaldea

•Elkarlan sareak landu eta Europar proiektu aukerak aztertu 
dira

Erakundeak

•"Sakana" markaren sustapena

•Sareetako komunikazioa hobetu daKomunikazioa

https://youtu.be/KL5NcujCXB8
https://youtu.be/KL5NcujCXB8
https://youtu.be/KL5NcujCXB8
https://meta.sakana.eus/s/MybNo7zHm7zwqpL
https://meta.sakana.eus/s/MybNo7zHm7zwqpL
https://www.sakanagaratzen.com/eu/albisteak/sakananet-zuntz-optiko-mankomunatua-sakanara-iritsi-da
https://meta.sakana.eus/s/BNGkXg9Q8N7iY5P
https://youtu.be/DYcqjeq1McI


 

Laborantza bertikala Proiektu pilotua
Ekintza-plana diseinatzea

Sakanako espezializazio adimentsuaren aurkezpena Nafarroako I+G 
jardunaldian.



 

 

Genero 
Berdintasun 

kanpaina 
gauzatu

Sustapen-
materialaren 
zabalkundea 

eman

Sare eta Sistema 
Mikroinformatikoen 

gradua ezarri

Sakanako 
eskolak eta 
ikastolaen 

koordinazioa

ZENTROA 
FORMAKUNTZA 
ALORRETAN ETA 

GENEROAN 
ANITZAGOA 

Fabrikazio Hibridoa: ikasleek fabrikazio tradizionalaren eta 
teknologia berriek ematen dutenaren arteko 

desberdintasunak ezagutu dituzte. Lanketa hau modu 
praktikoan egin da, polimero eta metalezko inpresio 

ezberdinakikasleeen partetik aurrera eramanez.

Checklist Ar: Errealitate Areagotuaren bitartez Hololens 2 
betaurrekoetan DINABIDE Jarraibideak aplikazioa eratu da 

eta bertan 2021-22 ikasture amaieran ikasleeikin 
formakuntza eta izan ditzazketen aplikazio industrialen 

inguruko probak egingo dira.

Sakanako Lanbide Heziketa, estatu mailako 15 hezkuntza 
zentro eta mundu mailako 6 unibertsitateetako bat izan da 

prozesu hau aurrera eramaten.

Azterketa hau denera 26 pertsonek eraman dute aurrera: 15 
emakume eta 11 gizonek. Hau taldeak edo ekipoak eratzeko garaian 

kriterioak finkatzeko baliagarri izan da.



 

 

•Mugazgaindiko Klusteuro lantaldean partehartzea

•Eskualde eta erregioz kanpoko enprea teknologikoetara bisitak: 
Addimadour eta Lynxter (Aquitania), Optimus 3D (Araba), etab. .

Berrikuntza-proiektuak 
identifikatu

•ANEL elkarteari ekonomia soziala sustatzeko proposamena luzatu 

•Sakanako ekonomia sozialeko enpresekin bildu

•3 lan hildo definitu dira
Ekonomia Soziala

•Nafarroako internazionalizazio plana (PIN 4) ezagutzera eman da

•Enpresei Accedex programak ematen dituen aukerak azaldu zaizkie

•Accedex-en barneratzen ez diren internazionalizazio beharrei erantzun
Internazionalizazioa

•Sakanako industriako 34 enpresa elkarrizketatu dira. Enpresa horiek,
beraien langileriari dagokionez, Sakanako industria osoaren %90a
errepresentatzen dute. Langileen %17a dira emakumeak.Genero berdintasuna



 

•Iturmendiko bero-sarearen jarraipena

•Dorraoko autokontsumorako proiektuaren definizioa 

•Energia-komunitateak identifikatzea. Arakilgo difusio saioan 
partehartzea

•Mank proiektuak identifikatzea: Urdalurren turbina poriektua 
bultzatzea

•Altsasuko energia erosketarako lizitazioa lagundu da

Energia plana eta 
TTEE laguntza 

•Sakanako 15 udalerrietako alkateen ituna sinatu

•Ahultusasuna eta arriskuaren ebaluazioa

•2019 Erreferentzia-urteko datuen bilketa

•PACES, ekintza plan mankomunatua

•Sakanako ekimenak kanpoan zabaltzea

•Ezagutza-bisitak Lizarragako Mikrosarean eta  Arakilgo saioa 

Alkateen Ituna 
Zabalkundea eta 
Sentsibilizazioa



 

 



 

• Turismo-azoketara joatea eta promozio-materiala 
bidaltzea

• Bilerak antolatzea eta kudeatzea

Bidelaguni Laguntza 
Teknikoa

•Enpresei Galdetegia

•Bigarren Fasea: Ostalaritza enpresak

Sakanako Turismo-
Sektorearen Azterketa



 

•Merkatu azterketa eta garapen plana egin da: Meridiano Zero 
turismo aholkularitza enpresarekin

•Material-Promozionala sortu

•Balizen errepasoa

Donejakue Bidea

•Proiektu konstruktiboaren erredakzioa gauzatzeko esleipen 
prozesua

•Eragile estrategikoekin harremana: Arabako Diputazioa, 
Nafarroako Gobernua, Basquetour, ...

Ibilbide ziklablea

•Ibilbideen rehomologazioa: jarraipena, aholkularitza eta 
laguntza

•GR 323 Bernoako Galtzada ibilbide berriaren garatze eta 
mustutzea. Urdiain, Iturmendi, Bakaiku eta Etxarri 
Aranazko Udalen arteko elkarlan proiektua

•Udako jarduera egitaraua Aralarren

Ibilbideen sistematizazio 
eta sustapena

•Kultur eragileekin elkarlan esparruaren sorrera

•Sakana APP garapenaKultur koordinazio mahaia



 

 



 

•Aralarko orientazio gunearen definizioa eta ejekuzio prozesua

•Zabalkundea
Aralar orientazio 

gunea

•Proiektua gauzatu eta garatzeko bidelaguntza Uharte 
Arakilgo udalari

•Proiektuaren mustutzea eta aurkezpena Sakanako herri 
desberdinetan: Uharte Arakil, Altsasu, Olazti eta Etxarri 
Aranatz

Trail Estazioa

•Uharte Arakilgo Udalari laguntza Itxesi guneko 
kudeaketaren definizio azterketa prozesuan.

•Itxesi gunean pernokta gune bat ezartzeko aukeraren 
azterketa

Itxesi gunea



 

 



 

•Aralarko udako Informazio puntua ireki da

•Trail Estazioko harrera gunean informazio turistikoa eman da

•Udal bulegoetarako turismo baliabideen euskarriak sortu dira

•Materialaren banaketa gertuko informazio puntuetara

Turismo Informazio 
Puntuak 

•Irudi basea elikatzen jarraitu daIrudi Basea

•Turismo azokak: materialaren bidalketa + Fitur azokan GR 323 
Bernoa ibilbidearen aurkezpena

•Turismo-materialaren banaketa

•Komunikabideetarako Press Trip

•Webgunearen edukien eguneratzea

Komunikazio 
Planaren Garapena

https://www.flickr.com/photos/sakondusakana/albums
https://www.flickr.com/photos/sakondusakana/albums
https://www.facebook.com/sakanagarapenagentzia/videos/fitur-2021/507969513950901/
https://www.facebook.com/sakanagarapenagentzia/videos/fitur-2021/507969513950901/
https://www.facebook.com/295771637190980/posts/3535966506504794/
https://www.facebook.com/295771637190980/posts/3535966506504794/
https://www.facebook.com/295771637190980/posts/3535966506504794/


 

 



 

Eraldatze Gunea

Dastatu 
Sakana

Formakuntza 
eskaintza



 

• Ekoizleen Foroa

• Lankidetza-ekimenak sustatzea eta koordinatzea

• Elkarlana beste elkarteekinForo Ekimenak

• Berrikuntza-proiektuetan parte hartzea

• Esperientzia interesgarriak ezagutzea

• Barietateak eta horiei lotutako kultura- eta 
nekazaritza-jakintzak berreskuratzea.

Ezagutza Transferitzea 
eta Berreskuratzea

• Ekimen sektorialak identifikatzea eta haietan 
parte hartzea: (RETA, INTIA; Cederna Garalur, 
Mugarik Gabe, Otsotarrak, ...)

Politika publikoak eta 
lankidetza-espazioak



 

•Proiektua exekutatu, Udalarekin, Hiltegiarekin, Obra Zuzendariarekin eta 
gremioekin koordinatuz.

•Parte hartzeko prozesua abeltzaintzaren sektoreko eragileekin, 
harakinekin eta Etxarri Aranatzeko Udalarekin

•Osasun eta higiene Autokontrol dokumentazioa prestatu.

•Hiltegia ekologikoan zertifikatzeko dokumentazioa prestatu.

Elikagaien 
eraldaketa

•Osasun-krisiaren ondoriozko murrizketak. Azoka garrantzitsuenak bertan 
behera uztea: Amalurra.

•Azoken antolakuntzan eta komunikazioa: Irurtzun eta Arakil, Feriak, etab.

•Mankomunitateko erakundeen karpen erabilera kudeatzea
Azokak



 

• Proiektuari jarraipena eta honen hobekuntza.

• Dastatu sakana web orriaren mantentze eta eguneratze lanakDastatu Sakana

• Sare sozialetarako edukiak prestatu eta publikatu.

• Sakana Sutondotik kanpaina zabaldu.

• Dastaketak eta dastatze gidatuak antolatzeko ezintasuna.

Promozioa eta 
komunikazioa

➢ 

➢ 

http://dastatu.sakana.eus/
https://www.youtube.com/watch?v=1doKKt-Y_J0&feature=youtu.be


 

 

•SakanaAPP -ren jarraipen eta hobekuntza

•Sakanako Kultur Teknikari eta eragileekin bilera

•Dastatu Sakanarekin eta turismo sektorearekin sinergiak.

Beste sektore batzuen 
lankidetza

•Eskualdeko Udalak, Cederna Garalur, Garapen Agentzia eta Sakanako 
Dendari eta Ostalarien Elkartearekin lankidetza bultzatzeko mahaia.

•Sakanako Komertzioa sustazteko Plana definitu eta aurkeztu MITECO-ko 
deialdi batera.

•Praktiketan pertsona bat Cedernaren kontratazioarekin.

Komertzio Mahaia

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.codesyntax.sakana&hl=eu
https://www.sakanakogida.eus/es


 

 



 

https://www.youtube.com/watch?v=17OQcWWJY-c
https://www.youtube.com/watch?v=17OQcWWJY-c
https://www.youtube.com/watch?v=17OQcWWJY-c


 

 

https://www.youtube.com/watch?v=17OQcWWJY-c
https://www.youtube.com/watch?v=17OQcWWJY-c
https://www.youtube.com/watch?v=17OQcWWJY-c


 

  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=17OQcWWJY-c
https://www.youtube.com/watch?v=17OQcWWJY-c
https://www.youtube.com/watch?v=17OQcWWJY-c
https://www.youtube.com/watch?v=17OQcWWJY-c


 

 

https://www.youtube.com/watch?v=17OQcWWJY-c
https://www.youtube.com/watch?v=17OQcWWJY-c
https://www.youtube.com/watch?v=17OQcWWJY-c
https://www.youtube.com/watch?v=17OQcWWJY-c
https://www.youtube.com/watch?v=17OQcWWJY-c
https://www.youtube.com/watch?v=17OQcWWJY-c
https://www.youtube.com/watch?v=17OQcWWJY-c
https://www.youtube.com/watch?v=17OQcWWJY-c
https://www.youtube.com/watch?v=17OQcWWJY-c
https://www.youtube.com/watch?v=17OQcWWJY-c


 

 



 

 

•Sakanako egungo mugikortasunaren azterketa egin da

Aztertu

•KudeaGo, kotxeak partekatzeko aplikazioa ezarri da

Testatu

•Mugikortasun enpresekin bilerak

•Mugikortasun eredu ezberdinak aztertu

•Proiektu ideia landu
Prestatu



 

 



 

 



 

 



 

 

https://meta.sakana.eus/s/fbJtARq4nAoxnYQ
https://meta.sakana.eus/s/fbJtARq4nAoxnYQ
https://www.sakanagaratzen.com/eu/albisteak/sakananet-zuntz-optiko-mankomunatua-sakanara-iritsi-da


 

 



 



 

• Bazkideen aurrez aurreko bilera

• Partekatutako lurralde-diagnostikoakDiagnostikoa

• Ezagutzak eta esperientziak trukatu

• Gogoetarako guneaMugaz Gaindiko Foroa

• Zerbitzu berriak definitu eta abian jarri
Pilotajea

https://www.youtube.com/watch?v=17OQcWWJY-c
https://www.youtube.com/watch?v=17OQcWWJY-c
https://www.youtube.com/watch?v=17OQcWWJY-c
https://www.youtube.com/watch?v=17OQcWWJY-c
https://www.youtube.com/watch?v=17OQcWWJY-c
https://www.youtube.com/watch?v=17OQcWWJY-c
https://www.youtube.com/watch?v=17OQcWWJY-c
https://www.youtube.com/watch?v=17OQcWWJY-c
https://meta.sakana.eus/s/DboQeAimw4Npdgi
https://guaixe.eus/sakana/1601577004084-bertan-proiektua-bidea-egiten
https://www.youtube.com/watch?v=_DRpXWp51R0
https://www.youtube.com/watch?v=_DRpXWp51R0


 


