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2022. urte honetan, Sakanako Plan estrategiko baten amaiera eta bestearen hasera bizi izan ditugu. Orain arteko lan molde eta ekintzetatik 

abiatuta, ekintza eta egiteko eredu berri bat ezartzeko pausua eman dugu. 

Aurreko aldian abiatutako hainbat ekimen, gauzatze eta heltze fasean aurkitzen dira eta horiek izan dira agentziaren lan denboraren zati 

haundi bat hartu duten ekimenak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondorengo orriotan, Sakanako Plan Estrategikoaren baitako ekintzen laburpen bat duzu. Hauetako ekintza gehienak elkarlanean egin dira 

eta dokumentuan zehar beste eragileen lana ere aipatzen da. 

 

  

Sakana 2027

DINABIDE

Sakanako Ibilbide ziklablea

Kalaska kooperatiba eta haragi eraldaketa gunea

Funts europarrak eta finantziazio bilaketa
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OHARRA: 

Urte amaiera arte Sakana2027 plan estrategiko berria behin behinekoa izanik, 2022 urteko ekintzak lantzeko orduan aurreko planean 

oinarrituta ekintzak lantaldeetan aurkeztu eta beharrezko moldaketak egin ondoren, lantaldeen eta Behatokiaren oneritzia jaso dute. Ekintza 

plan osotik abiatuta, gobernantza, industria eta elikadura arloko ekintza gehienak eta turismo arloko proiektu bat Nafarroako Gobernuko 

Enpresa Politikako,  Nazioarteko Proiekzioa eta Lana Zuzendaritza Nagusiko Eskualdeko Aktibazio Planen dirulaguntza jaso dute.  

Aldiz, energía, komertzioa eta turismo arloko ekimenak Mankomunitatearen ekarpenen bidez finantziatu dira. 

Azkenik BERTAN proiektuak POCTEFA programaren dirulaguntza jaso du. 

 

* Mankomunitateak finantzatutako ekintzak asterisko bidez agertzen dira.  
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SAKANA2027 
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Eskualdeko Plan Estrategikoa gauzatzeko beharrezkoak diren gaietan zentratzen da gobernantza, eta horretan aurtengoan Planaren beraren 

eguneratze prozesua izan dugu ekimen nagusia. Prozesua eta planaren barruan egindako ekintzak komunikatzea lehentasunezko gaia izan 

da eta horretarako baliabideak jarri dira. Bestalde, tokiko erakundeek komunean zituzten beharrak lantzeko dinamikak elikatu dira, plan 

estrategikoan lekua duten proiektu eta ekimenak gauzatu ahal izateko Nafarroatik Europarainoko eragileekin harremanak landu dira eta 

beharrei erantzun asmoz, aukeren bilaketa etengabea egin da. 

 

Horrez gain, gure balioak ordezkatzen dituzten Sakanako ekimenei aitortza ematen jarraitu da: lankidetza, jasangarritasuna eta ondasun 

komunak 

 

   

https://www.sakanagaratzen.com/eu/sakana-2021-2027-plan-estrategikoa
https://www.sakanagaratzen.com/eu/sakana-2021-2027-plan-estrategikoa
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•Sakanako Behatoki Sozioekonomikoaren bilerak

•Eskualdeko lankidetza hitzarmenak

•Hausnarketa sustatzea eta Plan Estrategikoaren eguneratzea

•Utzugane garapen gunearen kudeaketa

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 eta plan berrirako 
komunikazio eskema onartu daKomunikazioa

III. Sakana Sariak 

Sakana2027 Plan Estrategikoa 

onartua 

Sakananet sarearen gobernantza 

Proiektu europarretarako 

bazkideak aurkitu dira 

Planaren komunikazio eskema 

Telelan gunea abian 

Sakanako Enpresarien Elkartearekin 

lankidetza-hitzarmena berritu da 

Sareetako komunikazioa hobetu da 

https://www.sakanagaratzen.com/eu/sakana-sariak-1
https://www.sakanagaratzen.com/eu/sakana-sariak-1
https://www.sakanagaratzen.com/eu/sakana-2021-2027-plan-estrategikoa
https://www.sakanagaratzen.com/eu/sakana-2021-2027-plan-estrategikoa
https://meta.sakana.eus/s/KYSXJ6f4YpAcxi2
https://www.sakanagaratzen.com/eu/enpresei-autonomoei-eta-ekintzaileei
https://meta.sakana.eus/s/QbsCXokPQYP9Fgm
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DINABIDE proiektuak Nafarroako enpresen eraldaketa digitala eta berrikuntza sustatzen ditu. 

Aurten proiektua garatzen jarraitu da, prestakuntza-eskaintza egokitzen eta zabaltzen, proiektuak sortzen, coworker 

kopurua handitzen eta enpresekiko harremanak sendotzen joan da. Lankidetza publiko-pribatuaren baitan, Irurtzungo 

Udalak, Sakanako Garapen Agentziak, Sakanako Enpresarien elkarteak eta NODO 4.0 enpresa elkarteak abian 

jarritako Dinabide irabazi asmorik gabeko elkartea dugu harreman sendotze horren eredu 

 

Dinabidek Nafarroako Gobernuaren Enpresa Politikako, Nazioarteko Proiekzioko eta Laneko Zuzendaritza Nagusiaren Eskualdeko Aktibazio 

Planen bidez jasotzen du finantzaketa. 

 

 

Teknologia Tailerra

• Ekipamendu berria barneratzea

• Lantegiko espazioa birbanatu 
eta egokitzea

Coworking Espazioa

• 3 kide finko eta 3 birtual

• Coworker anizkoitza ereduaren 
sorrera

• Coworking espazioaren 
erabilera erreglamenduaren 
eguneratzea

Formakuntza eta 
Sentsibilizazioa

• Lanbide Heziketako 7 zentrok 
bisitatu dute Dinabide

• 7 pertona (1E-6G) 2021-22 eta 
11 pertsona (11G)  22-23an 
Virgen del Camino-rekin 
elkarlanean burutzen den 
Fabrikazio Gehigarriko 
Espezializazio Kurtsoan formatu 
dira

Empresei aholkularitza

• 21 enpresetan sortu da 
inpaktua

https://www.dinabide.com/


                                                                                                                                                              

 Memoria 2022   9 

Ekipamendu Teknologikoaren inguruko Proposamen Berria 

 

 

 

2022an, lehentasuna izan da Dinabideren azpiegiturak hainbat enpresa eta eragileri ezagutarazten jarraitzea, teknologia hori probatzen 

laguntzea, prestakuntza eta aplikazio digital berrien proiektuak sortzea eta Dinabide ekosistemaren arteko sinergiak indartzea, Coworking-

eko kideekin hasita. Horregatik, Coworking espazioaren erabilera-araudia eguneratu eta egokitu da, eta Coworker Anizkoitzaren figura ere 

sortu da. Kategoria hori aldi baterako neurri gisa sortu da, kasu guztietan coworkerrak (pertsona 1) mikroenpresa bihurtu baitira, guztiak 

pertsona bat baino gehiago kontratatuz. Dinabide lanean ari da start ups-ek eta enpresek, coworking aukeraz gain, lan-bulegoa izan dezaten. 

Coworker anizkoitzaren kategoriaren barruan, tarifa desberdinak daude (erabilera-araudian zehaztutako informazioa), gehienez 5 pertsonara 

arte. 

 

Tailerrari dagokionez, aurten aplikazio praktikoak garatzen jarraitu dugu, adibideen bidez teknologiaren erabilerarekin lor daitezkeen 

hobekuntzak erakutsiz. Teknologia fisiko garrantzitsuenen barruan dauden aukera guztiak aurkezteko lan horretan, hala nola Fabrikazio 

Aditiboaren kasuan, Dinabidek dituen teknologia moten familia zabaltzea bilatzen da. Horretarako, teknologiak zabaltzeko proposamen bat 

landu da Nafarroako Gobernuarekin batera. Horrez gain, bi coworkerrek sortutako proiektu baten ondorioz, makina berri bat ezarri da 

lantegian, eta bertan tamaina eta abiadura handiko hari eroaleak inprimatu daitezke. Hobekuntza prozesu honetan guztian Ingeniaritzako 

ikasle baten laguntza ere izan dugu gradu amaierako proiektua egiten. 

 

 

 

SLM Teknologia 

Ultem eta Zuntz Fabrikazioa 

SLS Prozesuak 

SLA Estereolitografia 

 

 

9 pertsona(E1-G8) lanean daudela suposatzen duen 3 Coworker Anizkoitz Presentzial. 2021ean baina 6 pertsona (E1-5G) gehiago. 

3 Coworker Birtual (3G). 2021ean baina G1 gehiago 

https://meta.sakana.eus/s/XRZoeeiA2gYeZ5s
https://meta.sakana.eus/s/EBbyG6k3qjTb4Mx
https://meta.sakana.eus/s/XRZoeeiA2gYeZ5s
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Hasieratik, Dinabideren tailerrean dagoen punta-puntako teknologia ezagutzeko eta probatzeko prestakuntza baten aldeko apustua egin 

da. Prestakuntza horiek hainbat mailatan bideratu dira: oinarrizkoak eta espezializatuak, eta estrategikoak eta teknikoak. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

OTD Challenge 2022an LMD 
Teknologiaren gaitasunak aurkeztu 

dira Meltio M450aren bidez.

1.100 profesional baino gehiago 
bertaratu ziren eta elkarlanerako 

interesa adierazi zuten 19 erakunde 
berrirekin harremanetan jartzea lortu 

zen.

Prestakuntzari begira, lehen 
ikasturtea amaitu da, eta LHko 

Bideko Ama Birjinarekin 
espezializazioko bigarren 

prestakuntza jarri da abian. 
Prestakuntza horretan, Dinabidek 
ezagutzaren zati osoa ematen du, 

testaje praktikoaren bidez.

Aurten, arreta handia jarri da 
osasunari aplikatutako FA 

proiektuak definitzen. Horren 
erakusle da smartphone batekin 

edozein adituk gorputzaren atalak 
eskaneatzeko eta ortesiak edo 

protesiak fabrikatzeko diseinu bat 
sortzeko sortu den aplikazioa.

Nafarroako 17 enpresa eta 
erakunderi aholkularitza eman zaie 

fabrikazio gehigarriko piezen 
prototipoak egiteko.

https://www.youtube.com/watch?v=17OQcWWJY-c
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Aurten, Koonsteleko adituen laguntza izan dugu, eta DINABIDEk bere espazio birtuala sortu du. Horiek izan dira metaversoaren mundurako 

lehen urratsak, oraindik oso finkatzeke daudenak enpresarien eta hainbat agenteren egunerokoan, baina ziur iritsiko direnak. Horri gehitu 

zaio Meltio M450ren bertsio digitalaren erakargarritasuna, zeinak interakzioan jarduten baitu eta adimentsua baita Dinaverso bezala 

izendatzen den espazioaren barruan. 

 

  

DINABIDE elkartea 

Sakanako Garapen Agentziaren ekimen bat izatetik, Nafarroako enpresa txiki eta ertainen eraldaketa digitala eta berrikuntza sustatzea 

helburu duen irabazi asmorik gabeko elkartea bilakatu da Dinabide. 2022an zehar egindako lanketaren ondorioz, Irurtzungo udalak, Sakanako 

Garapen Agentziak, Sakanako Enpresarien Elkarteak eta NODO 4.0 elkarteak bultzaturik, bere lehen pausoak ematen hasi da. 
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IRIS  European Hub 

 

Dinabideren izaera esperimentala eta teknologia enpresen eskura jartzeko egindako ahalegina aitortuz, Dinabidek toki propioa lortu du IRIS, 

Nafarroako Berrikuntza Digitalerako gunean. Ekimen honen baitan, eta Nafarroa mailako ikerketa eta berrikuntza zentroekin elkarlanean, 

2022an zehar IRIS proiektu europarra ondu da. Europar Komisioaren oniritzia jaso ondoren, 2023tik 2025era bitartean, baliabideak izango 

dira enpresek teknologia probatu eta ezarpenerako aholkularitza izan dezaten. Besteren artean, ondorengo lorpenak izan dira: 

 

 Europar funts berrietara sarbidea 

 IRIS sareko azpiegitura teknologikoak partekatu eta erabiltzeko erraztasunak izatea. 

 Europako ezagutza sareak ezagutu eta elkarlan aukerak sortzeko aukera. 

 

Horrez gain, Nafarroako Industria Fundazioarekin Landaguneetako enpresen digitalizazioa sustatzeko proiektua ontzen lagundu da, eta 

24rako 

enpresen eraldaketa digitala sustatzeko ekintzak egiteko baliabide gehiago izango dira Sakanan.  

 

  

https://www.irisnavarra.com/iris-lab/
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Prestakuntza Sakanako etorkizuneko garapen sozioekonomikoaren oinarrietako bat da eta Altsasuko Lanbide Heziketako zentroa 

ezinbestekotzat jotzen da horretarako. Beraz, lau ekintza-ildo garatu dira Lanbide Heziketako sistemarekin lankidetzan: Lanbide Heziketa 

sustatzeko eta prestakuntza-adar berriak eskuratzeko aukera emango duten gradu berriak erakartzeaz gain, 2 graduko proiektu teknologikoak 

landu eta gauzatu dira. 

SUSTAPENA

 

PROIEKTUETAN PARTE HARTZEA 

 

2.0. proiektuak abian jartzea, prozesu tradizionalak eta teknologia berriak aplikazio zehatzekin konbinatuz. 

 

Genero 
Berdintasun 

Kanpaina

Sustapen 
materiala 
zabaltzea

ATECA gela 
ezartzea (4.0 
Teknologiak)

Sakanako 
hezkuntza 
sistemaren 

koordinazioa

GENEROARI ETA 
IKASKETA EREMUEI 

BURUZKO 
PRESTAKUNTZA ZENTRO 

ANITZENA

Fabrikazio hibridoa: ikasleek fabrikazio tradizionalaren eta teknologia 
berriekin egindakoaren arteko aldeak ezagutu dituzte. Modu praktikoan 

egindako jarduketa, polimeroak eta metalezko inpresioak erabiliz, 2023an 
jarraipena izango duena.

Checklist Ar: DINABIDE TRESNAK aplikazioan sakondu eta elikatu da 
errealitate areagotuaren bidez. Garapen horren berri eman zaie eskolako 

ikasleei, baina irakasleak aldatu eta egokitu direnez, oraingoz ez zaio 
proiektu praktikoari ekin.

Fabrikazio hibridoari buruzko 2022-23 proiektuaren adibide praktikoa: 

 

Proiektuaren helburua lehiaketa automobil baten azpi konjuntoa 

fabrikatzea da, zehazki, gurpila esekidura eta norabide sistemekin 

lotzen duen zatia. 

 

 

 

 



Olaztiko Udalak argiztapen eta zuntz 

optikoko instalazioak egin ditu udal 

poligonoan 

 

 Sakanako 14 etorkinek eta 3 enpresak 

parte hartu dute Lankideak 

gizarteratze eta laneratze proiektuan 

 

 

Enpresen beharrei erantzuteko, enpresaren ezagutza-bisitetan bildutako informazioa dago, eta informazio hori eguneratu egiten da 

Sakanako Plan Estrategikoa abian jarri zenetik sortu den konfiantzazko harremanaren bidez. Enpresari lurzoruaren eskaintzarekin, langileekin, 

prestakuntzarekin, berrikuntza-proiektuekin, laguntza ekonomikoekin eta abarrekin lotutako era guztietako jardueretan laguntzen, laguntzen 

eta aholkatzen zaio. Lan horri guztiari AfterCare programa esaten zaio. 

 

 

 
 
Genero berdintasunaren lanketa Sakanako Enpresarien Elkartearen proposamenetik eta beraien gidaritzapean, elkarlan akordio bidez 
gauzatu da. 
  

• Klusteuro mugaz gaindiko lantaldean parte hartzea

• Eskualdeko eta eskualdez kanpoko enpresa teknologikoetara bixitak: Embeblue  
(Nafarroa), IMH (Elgoibar), etab.

Identifikaturiko 
Berrikuntza Proiektuak

• Sakanako Poligono Industrial guztiak aztertu dira (Planak, egoera, etab.)

• Lursarearekin hainbat bilera egin dira azterketa hau osatzeko

• Alternatiba eta aukera ezberdinak proposatu diraPoligono Industrialak

• Gai ezberdinak jorratzeko online bidezko lanerako espazio malgu hau martxan jartzeko 
proposamena jorratu da

•3 jardunaldi egin dira, eta bataz beste 10 enpresek hartu dute parte.

• Gai ezberdinak landu dira (Energia, Gizarteratze eta Laneratzea, etab.)
Sakana3CO

• Enpresekin lan egiten da maila operatiboan, Genero Berdintasunerako Kabinetean.

• Gizarte-eragileekin lan egiten da Genero Berdintasunerako Mahaiaren plana zehazteko

• Foro bat egin da non Sakanako errealitatea erakusten den Genero Berdintasunaren
arloan

Genero Berdintasuna
Sakanako Enpresarien Elkartearekin 

elkarlanean Berdintasunerako 

Kabinete Teknikoa eta 

Berdintasunerako Mahaia osatu eta 

abian jarri dira 

 

 

Sakanako 140 enpresari eta 
Nafarroako 60 entitateri eman zaie 

informazioa 
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Energia arloko lanketerako aurtengoan ez da dirulaguntzarik izan, eta ondorioz abian zeuden hainbat proiekturi oinarrizko jarraipena eta 

aukera berriak bilatu eta lantzera mugatu da arloko lana.  

 

 
Conama: http://www.conama2022.org/web/generico.php?idpaginas=&lang=es&menu=386&op=view&id=10008451 
 
Lurralde arteko seminarioa. https://desarrollolocal.emprenemjunts.es/?op=14&n=21160 
  

•e-Menhir energia kontrol plataformatik, Nafarroako Gobernuaren 
SIE plataformara mugitzeko lanketa egina

•Udalei oinarrizko aholkularitza emateaz gain, Cederna-Garalurren 
energia aholkularitza zerbitzua gauzatu da Sakanan

•Aholkularitza energetiko propioa izateko lanketa egin da.

•Energia berriztagarrien inguruko informazioa helarazi da udal eta 
enpresei.

Energia plana eta 
tokiko erakundeei 

laguntza

•Ekintza planaren jarraipena eta lehentasunen zehaztapena egin da

•Lizarragako mikrosarearen ezagutza bisitak kudeatu dira

•Energiaren Herritar Komunitateen I. Topaketan parte hartu da

•Estatu mailako jardunalditan Sakanan gauzatutako ekimenak 
azaldu dira (Conaman eta Castelló-ko mugikortasun jardunaldiak)

Alkateen ituna, 
sustapena eta 
sentsibilizazioa

Aurreko proiektuei oinarrizko 

jarraipena eman zaie 

2023an komunitate energetikoak 

sustatzeko baliabideak lortu dira 

2023rako Sakanak aholkulari 

energetiko propioa izango du 

Energía gaietan Sakanaren 

erreferentzialtasuna mantendu da 

eta proiektu berrietarako bazkide 

potentzialak aurkitu dira 

 

http://www.conama2022.org/web/generico.php?idpaginas=&lang=es&menu=386&op=view&id=10008451
https://desarrollolocal.emprenemjunts.es/?op=14&n=21160


                                                                                                                                                              
 

 Memoria 2022   3 
 

 

 

Lan-arlo nagusiak tokiko nekazaritzako elikagaien balio-katea indartzean, Dastatu Sakana proiektuaren integratzean eta baita haragiaren 

eraldaketarako gunea eraiki eta martxan jartzeko ekintzetan oinarritu dira. Hontaz gain, aurten formakuntza eskaintza jarraia eskeini da 

nekazaritza iraunkorrerako arlo desberdinetan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eraldatze Gunea

Dastatu 
Sakana

Formakuntza 
eskaintza
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Nekazaritzako elikagaien ekoizpenari dagokionez, sektoreko eragileen aktibaziotik, lurraldeko bestelako ekimen eta sareekin harremanak 

sendotzetik pasatuz, sektorearen ekoizpen-baldintzak hobetzera bideratutako jarduerak egin dira, jakintzak berreskuratuz eta eguneratuz eta 

tokiko erakundeen arteko lankidetza sustatuz, kudeaketa sozial, ingurumeneko eta ekonomiko iraunkorragoa lortze aldera.  

 

 

 

 

 

  

• Formakuntza iraunkorra

• Ekoizpen dibertsoak berreskuratu,  balorean jarri eta 
ekoizpena sustatu: gaztaina, mahatsa, lekaleak,...

• Bidelaguntza 

Dibertsifikatzea eta 
berrikuntza

• Lurrarekiko eskuragarritasuna hobetu.

• Generazioen arteko eskualdatzeari eta nekazal 
ekintzailetzari buruzko esperinetzien ezagutzea.

Eskualdatzea eta 
ekintzailetza

Ikastaro 1: Elikagaien Segurtasuna 

Ikastaro 1: Artzaintza Birsortzailea 
Regenerativo  

 

Cederna Garalurrek egindako Sektorean 

Ekintzeko Gidan parte hartu 

Sakanako Gaztanadien 
berreskurapenerako oinarriak: 

• Udalen arteko 3 bilera 

• 2 bisita: Apellaniz, Ezpeleta 

• Bisita tekniko 1 aditu batekin 

Sakanako Herri Lurren aurrediagnostikoa 

Trebatura bisita INTIA, Proiektu 

 
Zunbeltz Nekazal Trebakuntza Espaziora 

bisita 

II RETA Jardunaldietan partehartzea 
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Elikagaien eraldaketa funtsezkoa da nekazaritzako elikagaien sektorea garatzeko eta horregatik, beharrezkoa da eskualdeak dituen 

eraldaketa-baliabide eta azpiegitura publikoak mantentzea eta modernizatzea.  

     

•Talde Motorraren indartze eta dinamizazioa.

•Idazkaritza Teknikoa. KALASKA Gizarte ekimeneko Zerbitzu Kooperatibaren 
tramitazioa eta sortzea.

•Aldizkako bileren koordinazioa.

•Kolaboratzaileen sarea eta harremana.

KALASKA Koop

•Hiltegiaren funtzionamendurako eta bideragarritasunaren azterketa 
egiteko aholkularitza tekniko zerbitzua kontratatzea.

•Lantegiko altzariak hautatu, aurrekontuak zehaztu eta muntatzea.

•Funtzionamendu metodologiaren definizioa.

•Berariazko prestakuntzarako lankidetzak eta zatiketarako eta harategirako 
giza baliabideak.

•N.G.aren Emendakinaren kudeaketa instalazioak hobetzeko

Eskualdeko hiltegi eta 
obradorearen 

berregituratzea

•Azokak antolatu eta zabaltzea: Amalurra, Irurtzun eta Arakil azokak, Feriyek, 
etab.

•Karpen erabilera kudeatzea Mankomunitateko entitateen Azokak
20 ekintzatan erabili dira karpak  

Hiltegiaren etorkizuneko 
bideragarritasun eszenarioen azterketa. 

 KALASKA kooperatiba sortzea 

Tramite eta dokumentuak kudeatu. 

Etxarri, Irurtzun ta Arakilgo azokak 

T. Motorraren bilerak  

Horizon 2020 COCOREADO 

proiektuak HAzi Ekimen bezala 

aukeratua 

Obradoreko altzariak: 1auzolan 
Ekipo eta instalakuntzen definizioa.  
MITECOren Landa Despopulazio 

dirulaguntzaren eskaera 
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Hirugarren helburu estrategikoa kontsumoa da, eta eremu horretan funtsezkoak dira kontsumitzailearen sentsibilizazioa eta kontzientziazioa, 

bai eta denda eta jatetxeen atxikipena ere. Horregatik, zeharka landu da arlo komunikatiboa urtean zehar antolatutako ekitaldietan, 

aurkezpenetan eta abarretan, Dastatu Sakanako sare sozialak edukiz elikatuz.  

 

 

 
 

•Proiektuaren jarraipena eta garapena.

• Dastatu Sakanaren webgunea mantendu eta eguneratzea: altak, bajak, 
edukiak...

•Dastatu Sakanako dastatu eta dastaketa gidatuak eta bestelako produktu 
jasangarriak.

Dastatu Sakana

•Sare sozialetarako edukiak prestatu eta argitaratzea.

•Diru-laguntzak, kanpainak eta abarreko informazioa zabaltzea sare sozialen 
bidez edota posta elektroniko.

•Belardi Eguberrietako saski kanpainarekin eta Dastatu Sakanako saskien 
prestaketan elkarlanean aritzea eta zabaltzea.

Promozioa eta 
komunikazioa

•Elikadura iraunkorrari, elikadura-subiranotasunari eta abarri buruzko hitzaldiak eta 
mahai-inguruak antolatu eta bertan parte hartu..

Sentsibilizazioa

2 Partaide Berri 

Web  orria eta Sare Sozialak (FB ta IG) 
kudeatu: 

➢ > 100 argitalpen 
➢ 1.000 jarraitzaile 

  

Euskal Herriko ardo ekologikoen 

dastatzea eta Dastatu Sakanako hizka 

mizkak 

Abeltzainen arteko Mahai Ingurua 

Amalurra azokan 

Nafarroako Elikadura Burujabetzaren 

Erradiografiaren AURKEZPENA 

http://dastatu.sakana.eus/
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Sektorearen lehiakortasuna hobetzea atalaren barruan, Bidelagun Turismo Elkarteari laguntzen jarraitu da. Horretaz gain, Nafarroako 

Gobernuko Turismo sailak eratutako Sakana, Plazaola, Ultzamaldea UGETean parte hartu da, Jasangarritasun plana osatuz. 

 

 
 

 
 

• Turismo-azoketara joateko bitartekaritza eta 
promozio-materiala bidaltzea

• Bilerak antolatzea eta kudeatzea

Bidelaguni Laguntza 
Teknikoa

• Jasangarritasun Plana osatzea, Sakana eskualdeko 
proiektuak barneratuz

• Bileretan parte hartzea

UGET 

Sakana-Plazaola-
Ultzamaldea

B-Travel (Bartzelona) 

Naturcyl azoka espezializatua (Palencia) 

UGETeko Jasangarritasun Plana egina 
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Sakanako Turismo Planean zehazten den bezala, proposamen turistiko jasangarri batek ondarearen balioztatze eta babesean izan behar du 

oinarri. Horregatik, hainbat proiektu garatu dira lurraldeko beste eragile batzuekin lankidetzan, ondare materiala eta inmaterialaren 

kontserbaziorako, ezagutarazteko eta sentsibilizatzeko. 

  

  

•Lanzamentua: bideoa, diptikoa, webgunea, sare sozialak

•Oinezko bi ezagutze martxa eta bi hitzaldi antolatu dira

•Balizen errepasoa

Donejakue 
Bidea

•Proiektu konstruktiboaren erredakzioa gauzatu da

•Ibilbide ziklablearen marka zehazteko lanketa

•Bide Berdeen egunean ibilbidearen aurkezpena egin da 

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

Ibilbide 
ziklablea

•Ibilbideen berhomologazioa: jarraipena, aholkularitza eta laguntza

•Jasangarritasun teknikaria lanean izan dugu 2,5 hilabetez Jasangarritasun 
Dinamizazio Programa bat eratuz

•Udako jarduera egitaraua Aralarren

Ibilbideen 
sistematizazio 
eta sustapena

•Euskal wikilarien elkartearekin elkarlana: argazki rallya Donejakue Bideko 
oinezko martxetan

•Wikimediara argazkien igoera

Euskal 
wikipedia

Ondare naturala balorean jartzeko udako 

jarduera egitaraua Aralarren 

Proiektu konstruktiboaren 

erredakzioa egina eta 2023an 

gauzatzeko finantziazioa gauzatua 

Sakanako Done Jakue bidea 

Nafarroako 5. Bide oficial bezala 

onartua izan da. 

Jasangarritasun Dinamizazio programa 

Sakana_Aralar eta Plazaolan: 

JASANGARRITASUN TEKNIKARIA 

LANEAN 

JASA 

Euskal wikipediara (Wikimedia) argazkiak 

igo dira 

https://www.visitnavarra.es/es/te-gusta/camino-de-santiago
https://www.visitnavarra.es/es/te-gusta/camino-de-santiago
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Turismoaren sektorea garatzeko, produktu turistikoak bisitariaren eskura prest izan behar dira. Horretarako, ontze-maila desberdinetan 

daunden hainbat produktu garatzen jarraitu da. 

 

 

 

 
  

•Sakanako Turismo sektoreak zikloturistei zerbitzua ematen dien edota 
emateko prest dagoen baloratzeko galdetegia gauzatu da

•Zikloturismoaren inguruko mahai ingurua antolatu da

•Bizikletaren inguruko produktu turistikoak sortzeko ikastaroan parte 
hartu da

Zikloturismo 
produktua

•Mugaz gaindiko elkar ezagutza gauzatu da Baigorri, Sakana eta 
Gipuzkoako Trail Estazioen artean: bi ezagutze bisita eta trailaren 
inguruko mahai inguru bat antolatuz

•Elkarlan aukerak landu dira Euskal Herriko trail estazioen artean
Trail Estazioa

•Uharte Arakilgo Udalari laguntza teknikoa eman zaio Itxesi gunean 
aterpetxe eta pernokta gune bat sortzeko dirulaguntza lortzekoItxesi gunea

Baigorri, Gipuzkoa eta Sakanako 

Trail estazioen artean elkarlan 

ildoa ireki da 

Zikloturismo produktua sortzeko 

lehen pausoak eman dira 

Itxesi gunean aterpetxe eta 

pernokta gune bat sortzeko 

dirulaguntza lortu da 
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Turismoaren sustapenaren aldetik, Aralarko udako informazio turistiko puntua ireki da. Sakana eskualdea, sare sozialetan presentzia eta 

konstantzia indartu da. 

 

  

•Aralarko udako Informazio puntua ireki da

•Trail Estazioko harrera gunean informazio turistikoa eman da

•Sakanako Udal bulegoetan turismo promoziorako euskarri eta materialaren 
banaketa egin da

•Materialaren banaketa gertuko informazio puntuetara

Turismo 
Informazio 

Puntuak 

•Turismo azokak: materialaren bidalketa 

•Turismo-materialaren banaketa

•Komunikabideetan erreportaia: GR 323 Bernoa

•Donejakue lanzamentua: Bideo, diptiko eta webgunea

•Webgunearen edukien eguneratzea

Komunikazio 
Planaren 
Garapena

Udako 2 informazio puntu 

Udal bulegoetan promozio 

materiala 

Donejakue bideoa: 

https://youtu.be/w53Kgrc0heg  

GR 323 Bernoa erreportaia: 

https://fb.watch/i508u2FzrU/  

 

https://youtu.be/w53Kgrc0heg
https://fb.watch/i508u2FzrU/
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• Cederna Garalurren gidaritzapean, Eskualdeko 
Udalak,  Garapen Agentzia eta Sakanako Dendari 
eta Ostalarien Elkartearen artean lankidetza 
bultzatzeko esparrua.

• Sakanako Komertzioa sustazteko dirulaguntza 
bideratu da Mankomunitatearen eskutik.

Komertzio 
lantaldea

2023an Sakanako komertzioa 

bultzatzeko 271.

proiektua ondu da eta 

lortu da. 
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PROIEKTU  

EUROPARRAK 
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2020an hasitako BERTAN proiektuari amaiera eman zaio 2022ko ekainean. Proiektuaren helburuak mugaz gaindiko landa-

eskualdeetan zahartze aktibo eta osasuntsua lortzeko zerbitzu berritzaileak diseinatzea eta ezartzea izanik, Sakanan 

etxebizitza eta mugikortasunari zegozkion ekimenak landu dira:  

Olatzean etxebizitza-kolaboratibo zerbitzua eskaintzeko, eredua diseinatzeaz gain egin beharreko moldaketa lanak 

aurrera eraman dira. Ezarpenerako, proiektuaren bazkide diren Sakanako hiru zerbitzu sozialen akordioarekin pertsona 

bat kontratatzea aurreikusten da. Nafarroako Gobernuko Gizarte Zerbitzuen Departamentuak eskaintzen dituen, eta Sakanako udalerri 

bakoitzak banaka kudeatu ezin dituen, zerbitzuak bailarara ekartzeko eta Olatzeako espazioa kudeatzea izango dira bere betebeharrak. 

Bestalde, mugikortasunari dagokionez, Nafarroako Gobernuak eskariaren araberako garraioa zerbitzu bailaran eskaintzen duenerako, berau 

kudeatzeko tresna digitala garatu da.  
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.  

 

 

Funts europarren inguruko informazioa jaso, landu eta arlo ezberdinetako proiektu aukerak identifikatu dira. Aukera horiek gauzatzeko 

hainbat harreman mantendu ondoren, 2023an zehar deialdietara aurkeztu asmo diren bi proiektu nagusi ondu dira.  

 

 

• Eredua diseinatua

• Olatzearen egokitze lanak eginak
Etxebizitza 

kolaboratiboa

• Eskari bidezko garriorako aplikazioa gauzatuaMugikortasuna

• Beste lurraldeetako ekimenak Sakanara ekartzeko 
lanketa egin da

• Zerbitzu Sozialek proiektuari europar dirulaguntzen 
bidez jarraipena emateko lanketa egin da.

Beste ekimenak

Zerbitzuaren abiatzerako 

kontratazio prozesua prest 

Eskari bidezko garraio aplikazioa 

martxan 

Zahartze aktiboa sustatzeko 

ekimenei jarraipena emateko 

aukerak landu dira 

Mugikortasuna landaguneetan 
Komunitate energetikoak 

landaguneetan 

https://www.youtube.com/watch?v=17OQcWWJY-c
https://bihartech.com/Apps/BertanMugi/eu.html
https://bihartech.com/Apps/BertanMugi/eu.html

