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1. Aurkezpena 
Erakunde batean plan estrategikoa berritzeko lana abiatzen denean, hotzikara sentitzea ohikoa izaten da. Ardura 

handiko momentua da. Egindakoaz eta aurrera begirakoaz hausnartzeko momentua da.  

Sakanako Mankomunitateak ibilbide luzea egina du orain arte.  

Duela 35 urte luzera begirako ikuspegia izan zuten batzuk. Txikiak elkartuta herritarrei zerbitzu hobeak eskaintzeko 

aukera zutela ondorioztatu zuten. Zerbait handiagoa egiteko aukera zutelaren konbenzimentua eta instintoa izan zuten.  

Bidaia konplikatua bezain interesgarria abiatu zuten.  

Urte hauetan guztietan, eskualdearen parte izatearen ideia hedatu da. Bakoitza soilik bere herriari begira egotetik 

proiektu amankomunaren parte izatera pasa gara. Edo hori pentsatu nahiko nuke bederen. 

Ildo horretan, hausnarketa estrategikoa aukera paregabea da Sakanako eskualdea osatzen dugun udalerriok 

etorkizunerako ikuspegi bat partekatzeko eta, horrela, Sakana nahi dugun tokian kokatzen laguntzeko. Planak 

operatiboa izan nahi du eta modu eraginkorrean bideratu nahi du eskualde-ekintza; horretarako, arreta berezia jarri 

nahiko genuke inplikatutako eragile eta herritarren artikulazioan, ahaleginak batu, helburuak partekatu eta norabide 

berean lan egin dezagun lortzeko,  udal mailako ikuspegi soilean oinarritutako begirada gainditu. 

Hori delako, nire ustez, etorkizunean erronka berriei aurrera egiteko modurik seguruena eta eraginkorrena. 

Sakana indartuz gure herriak bizitzeko toki hobeak egiten ditugulako.  
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2. Sarrera 
2.1. SAKANAKO MANKOMUNITATEA 

Ia 35 urte igaro dira 1985etik,  Sakanako Mankomunitatea eratzeko eta eskualdeko udal eta kontzejuen bilgune bilakatzeko 
zenbait udal elkartu zirenetik. Hasieratik, udalek finkatutako helburuetako bat interes komunei eragiten dieten kudeaketa 
gaiei edota udalen arteko lankidetzan oinarritutako soluzioak aztertzea eta bilatzea izan da.  

Gaur egun, Sakanako Mankomunitatea bailarako 15 herritako udalek osatzen dute: Ziordia, Olazti, Altsasu,Urdiain, Iturmendi, 
Bakaiku, Etxarri Aranatz, Arbizu,Lakuntza, Ergoiena, Arruazu, Uharte Arakil, Irañeta, Arakil eta Irurtzun. 

Sakanako Mankomunitatearen Estatutuetan zehazten den moduan, bere helburua zerbitzua ematea da. Zerbitzu horiek udal 
eskumenekoak izango dira, kide diren udalek zerbitzu horien kudeaketa Mankomunitatearen esku utzitakoak eta honek 
onartutakoak.  
 
Gaur egun 8+1 zerbitzuk osatzen dute Mankomunitatea, urteek aurrera egin eta herrietako beharrak agertzen joan ahala 
eratzen joan direnak:  
 
 
      Berdintasun 

Zerbitzua 
(2019) 

 
Garapen Agentzia (2012) 
 

 
Inmigrazio zerbitzua (2008) Anitzartean (2017) 
 

 
Kirola (2001) 
 

EZABU, Euskara 
Ura, Hondakinak          (1989)           
Zerbitzu Orokorrak 

 
MANKOMUNITATEAREN SORRERA (1985) 
 
 1985-1995  1996-2005 2006-2015 2106-2020 
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2.2. GOBERNU ORGANOAK 
 

 

 
2.3. INTERES TALDEAK 

 
Sakanako Mankomunitateak 4 interes talde nagusi ditu: 

 Sakanako Mankomunitateko Batzar Orokorra eta udaletako ordezkariak. 
 Sakanako Behatoki sozioekonomikoan ordezkatuta dauden herritar antolatuak (elkarteak) eta eragile 

sozioekonomikoak. 
 Sakanako herritarrak oro har, eta bereziki Mankomunitatearen zerbitzuen erabiltzaileak. 
 Mankomunitateko langileak. 

 
Horiekin dituen harremanak desberdinak dira, profilaren arabera. Labur esanda, Batzar Orokorrak eta udaletako ordezkariak 
dira Mankomunitatearen zuzendaritza lana egiten dutenak. Lan hori herritar antolatu eta eragile sozioekonomikoen 
aholkuei jarraikiz egiten dute. Eta horretarako, lan talde tekniko bat ari da lanean, herritarrei definitutako zerbitzuak 
eskaintzeko. Hori horrela, Sakanako Mankomunitatearen Plan Estrategikoa interes talde horien guztiekin batera diseinatzea 
giltzarrizko iritzita, 2019aren azken lauhilekoan parte hartze prozesu bati ekin zitzaion. 
 

3. Prozesua 
3.1. ABIAPUNTUA 

 
Sakanako Mankomunitateak Plan Estrategiko honekin jauzi kualitatiboa egin nahi du.  
 
Orain arte erakundearen jarduna gidatu duten plan estrategikoak barne begirada batetik diseinatuta egon dira. Batetik, 
Mankomunitatearen jardunari estuki lotutako diagnostiko eta ekintzabidez osatua zegoelako, nagusiki zerbitzu eskaintzaren 
ikuspegitik landuak. Bestetik, planen diseinuan soilik langileek parte hartzen zutelako (talde txiki batek, kudeatzailea eta beste 
3-4 langile).  Eta esan bezala, Plan Estrategiko honetan Mankomunitatearen hormak gainditu nahi izan dira: bai zerbitzu 
eskaintzaren ikuspegia gaindituz, Sakanaren egoera aztertu eta errealitate horretatik Mankomunitateko jarduna gidatzeko 
helburuz; bai parte hartze prozesu bat eginez, Mankomunitateko interes talde guztien ikuspegiak planaren diseinura ekarriz.  
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Helburu hori izanik, Plan Estrategikoaren diagnostikoa egiteko eta diseinua egiteko marko egokitzat jo da 2030 Agendak 
eskaintzen duena. 2015eko irailaren 25ean, Nazio Batuen Erakundearen Batzar Nagusiak aho batez onartu zuen. Ekintza-plan 
unibertsal, integral eta eraldatzaile bat da, helburutzat duena giza garapena bultzatzea gizarte, ekonomia eta ingurumenaren 
alorretan. Azken batean, Brundtland Gure Etorkizun Komuna Txostenak (NBE, 1987) jasotzen duen garapen iraunkorra 
helburu dauka: “Garapen iraunkorra da oraingo beharrizanak etorkizuneko belaunaldiek beren beharrizanak asetzeko izango 
duten gaitasuna arriskuan jarri gabe asetzen dituena” 
 
 Eta iraunkortasuna balantze hirukoitzean oinarritzen du: 
 
 

 
 

 
Garapen Jasangarriaren 17 helburuek eta horiek garatzen dituzten 169 helmugek izaera integratua eta zatiezina dute, eta 
garapen jasangarriaren hiru dimentsioak hartzen dituzte barne (soziala, ekonomikoa eta ingurumenekoa). 
 

 
 
2030 Agenda jokaleku global batean planteatzen da, eta, horri lotuta, Nazio Batuen Erakundeak erabaki du lurralde bakoitzak 
bere zirkunstantziak hartu behar dituela kontuan ibilbide hori egiterakoan. Garapen Jasangarriaren Helburuek ez digute 
esaten zer egin behar dugun, baizik eta testuinguru bat definitu gure politika publikoak hobetzen eta lehentasunak ezartzen 
laguntzeko, norberaren lurralde-errealitatea kontuan hartuta. Nafarroako Gobernuak ere bide horri ekin dio, eta gero eta 
gehiago dira marko horretara egokitzen hasiak diren toki administrazioak. 
Testuinguru horretan erabaki da Plan Estrategikoa garapen iraunkorrerako balantze hirukoitzari erantzunez diseinatzea.  
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3.2. PROZESUAREN EGITURA 
 
Sakanako Mankomunitateak Plan Estrategikoa diseinatzeko aipatu interes taldeekin 6 lan saio egin ditu. Orotara 89 lagunek 
parte hartu dute: 48 emakume eta 41 gizon. Langileekin bi saio egin dira, udaletako ordezkari eta eragileekin beste bi, eta 
herritarrekin beste bi (Altsasun eta Irurtzunen). Interes taldearen arabera gai desberdinetan sakondu da saioetan, daukaten 
ezagutza eta dagokien funtzioa aintzat hartuz. 
 
Prozesuan aurrera egin ahala, eraikitzen joan denaren inguruan kontrasteak, zuzenketak eta ekarpenak jasotzeko gune 
iraunkor bat egon da, hausnarketa gune iraunkorra. Bertan parte hartu dute Sakanako Mankomunitateko sail eta 
zerbitzuetako arduradunek, lehendakariak, kudeatzaileak eta idazkariak, Emuneko lantalde teknikoaren gidaritzarekin. Sei lan 
saio egin dira prozesuan zehar.  
 
Horretaz gain Koordinazio Batzorde bat ere egon da. Prozesu honetan hainbat eragilek parte hartu dute eta horien arteko 
koordinazio eta komunikazio egokia bideratzea funtsezkoa izan da, horien funtzio eta zereginak desberdinak izan direlako. 
Sakanako Mankomunitateko gerenteak eta idazkariak, eta Emuneko lan taldeak osatu dute, eta haien zeregin nagusia 
prozesuaren premiak detektatu eta bideragarri egitea izan da. Asteroko elkarlana eskatu du horrek.  
 
Lanketa honen ardura teknikoa Emun Aholkularien esku jarri du Mankomunitateak. Emuneko lantaldeak prozesua diseinatu, 
batzordeak eta saioak dinamizatu, koordinazio eta idazkaritza teknikoa gauzatu, eta txostena idazteko ardura izan du. 
Etengabekoa izan da Sakanako Mankomunitateko Koordinazio Batzordearekiko eta Hausnarketa Talde Nagusiarekiko 
harremana. 

 
3.3. PROZESUAREN HURRENKERA 

 
3.3.1 LEHENEGO FASEA: ANALISIA 

 
Prozesuaren hasieran Sakanari buruzko eta Mankomunitateari buruzko diagnostikoa osatu da. Horretarako, bi iturri nagusi 
baliatu dira. Batetik, aurrez dokumentatuak zeuden datuak. Alegia, Mankomunitateko zerbitzuek haien jarduna gidatzeko 
lantzen dituzten dokumentuetan (Plan estrategikoa, diagnostikoak, memoriak…) jasotakoak, azterketa zehatzak, datu 
estatistikoak, eta gisa horretakoak. Bestetik, parte hartze prozesuan egindako saio irekietan jasotakoak. 
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Plan Estrategikoaren lanketarekin hasterakoan argi adierazitako nahi bat izan da Sakanaren eskualde izaera indartzearena. 
Hori aintzat harturik, eskualde moduan Sakanak dituen elementu bereizgarriak aztertu dira. Pertsonen iritziak eta ideiak 
jasotzeko ahalegina egin da . Eta noski, Mankomunitatea osatzen duten langileen laguntzari esker, gaur egun eskaintzen diren 
zerbitzuei buruzko datuak eta sumatzen diren beharren inguruko gogoetak jaso dira. Labur esateko, Mankomunitatearentzat 
gakoak diren elementuei buruzko analisia egin da, barne eta kanpo faktoreak aztertuz. Lanketa honek emandakoa eranskin 
gisa doan “Diagnostikoan” jasota dago, eta hauek dira bertan aurki daitezkeenak: 
 

a) Eskualdeari buruzko datuen azterketa.  
b) Mankomunitateko zerbitzuen kudeaketa planak. 
c) Parte hartze saioetako AMIAk: ekonomia, ingurumena eta soziala. 
d) Diagnostikoaren ondorioak. 

 
3.3.2 BIGARREN FASEA: PROPOSAMEN ESTRATEGIKOA 

 
Diagnostikoak azalarazitakoak aintzat hartuz,  marko estrategikoa definitzeari ekin zaio. Batetik, Mankomunitatearen misio, 
bisio eta balioak landu dira. Eta bestetik, ildo, helburu eta proiektu estrategikoak definitu dira.  
Fase honetan egin da sortze lanik handiena: parte hartze saio guztiek landu dute atal hau, eta Hausnarketa Talde Nagusiak 3 
saio eskaini dizkio eraikitze lan honi.  

 

 

Aipatu lau interes taldeak hiru multzotan sailkatu dira: langileak batetik, herritarrak bestetik, eta udal ordezkariak eta 
eragileak azkenik. Izan ere, interesgarritzat jo da Udaletako ordezkariak eta eragile sozialak saio berean lanean aritzea, elkar 
ezagutzan sakondu, elkarri entzun eta elkarrizketa sustatzeko aukera modura. 

Fase honetan definitu da, halaber, aurrerantzean lan egiteko metodologiaren muina: proiektuen baitako lanketa, zerbitzuen 
gurutzaketa eta gaien zeharlerrotasuna ardatz. 
 
 

3.3.3 HIRUGARREN FASEA: HEDAPENA ETA ITXIERA 
 

  

 

Behin markoa definituta, hori lurreratzeko ariketa egin da. Batetik, 
langile guztiekin lan saio bat egin da 15 herritarren profilak aintzat hartuz 
Mankomunitatearen eskaintza modu errealean irudikatzeko. Bestetik, 
Hausnarketa Talde Nagusiko kideek lehenetsi diren 15 proiektu 
estrategiko diseinatu dituzte lan molde berrian. Eta horrekin batera, 
jarraipen eta ebaluazio sistema definitu da.  
Azken bi fase hauek emandako emaitza Plan estrategikoa da, esku 
artean duzun dokumentua. 
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4 Misioa, bisioa eta balioak 
4.1 MISIOA 

Sakanako herritar, udal eta izaera anitzeko eragile sozial eta ekonomikoentzat ongizatea helburu duten politika publikoak 
eraikitzea eta kalitatezko zerbitzu publiko mankomunatuak eskaintzea. Horretarako kudeaketa eraginkorra, langile 
inplikatuak eta elkarlana oinarri izango ditu, eskualdeko komunitatearen kohesioa landuz eta kanpoko eragileekin harreman 
estrategikoak eraikiz. 

4.2 BISIOA 
 
Sakana sozialki, ekonomikoki eta ingurumenari dagokionez modu iraunkorrean garatzeko, Mankomunitatea entitate 
erreferentziala izatea: bertan garatzen diren proiektuengatik, zerbitzuen kalitateagatik, kudeaketaren bikaintasunarengatik 
eta gobernantza ereduagatik. 
 
 

4.3 BALIOAK  
 

 Iraunkortasuna: hurrengo belaunaldiei etorkizuna edukitzeko aukera bermatu nahi diegu, gaur egun ditugun 
beharrei ere erantzuna emanez. 

 Proaktibitatea eta jarrera eraikitzailea: etorkizunean sor ditzakeen egoerak aurreikusiz, sor daitezkeen arazoei 
irtenbideak eman eta aldaketarako eta hobekuntzarako erabakiak hartu eta aurrera eramaten dituzten pertsonak 
nahi ditugu.  

 Eraldaketa-koherentzia: euskalduna, feminista, inklusiboa, ekologikoa, osasuntsua... den Sakana eraikitzeko lan 
egiten dugu, eta Mankomunitatea ere norabide horretan egoteko neurriak hartzen ditugu. 

 Elkarlana: interes talde guztiekin elkarlanean oinarritutako harremanak bilatzen ditugu. 
 Gobernantza irekia: sakandarren mankomunitatea gara. Gardentasuna, kontu ematea, parte hartzea eta erabakitze 

gaitasuna bultzatu nahi dugu. 
 Konpromisoa eta elkartasuna: Sakanarekin konprometituak gara, herri dimentsio gaindituz eta herrien arteko 

elkartasuna sustatuz. 
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5 Ildo eta helburu estrategikoak 
35 urteko historian zehar Sakanako Mankomunitatea hazten joan da. Sakandarren ongizatea helburu, elkarlana eta 
elkartasuna izan ditu ardatz zerbitzu mankomunatuak eskaintzeko, eta eskualde mailako identitatea landu du bere jardunaren 
bidez.  
 
Plan estrategiko honekin horretan guztian sakondu eta jauzi kualitatiboa eman nahi da. Batetik, parte hartze prozesuaren 
bidez Udalen, eragile sozial eta ekonomikoen, herritarren eta langileen ekarpenekin plan estrategikoa diseinatuz. Bestetik, 
ikuspegi bateratua zehaztuz eta zerbitzu eskaintzaz haragoko planteamendua urratuz.  
 
Hona hemen Sakanako Mankomunitateko 2020-2025 Plan Estrategikoa: 6 ildo eta horiek garatzeko 19 helburu.  
 
SAKANA BIZIGARRIA: BERTAN BIZI, IKASI ETA LAN EGIN. 

1. ENPLEGUA SUSTATU: KALITATEZKOA, PAREKIDEA ETA BERTAKOA.  
2. BIZI KALITATEA HOBETU. 
3. BERRIKUNTZA TEKNOLOGIKO ETA SOZIALEAN SAKONDU. 

DISKRIMINAZIO SOZIALIK GABEKO SAKANA 
4. SENTSIBILIZAZIOA,  KONTZIENTZIAZIOA ETA PREBENTZIOA LANDU. 
5. AHALDUNTZEA BULTZATU. 
6. EKINTZA POSITIBOAK SUSTATU ETA BALIABIDEAK ESKAINI. 
7. BAZTERKERIA, JAZARPEN ETA ERASOEI AURRE EGIN. 

BERE HIZKUNTZA, KULTURA ETA IDENTITATEA ZAINTZEN ETA GARATZEN DITUEN SAKANA 
8. KOMUNITATE AKTIBO, IREKI ETA ABEGIKORRA ERAIKI. 
9. KULTURARTEKOTASUNA INDARTU. 
10. EUSKARA ETA EUSKAL KULTURA SUSTATU. 

INGURUMENA ETA INGURUNEA ZAINDU, ETA USTIAKETA IRAUNKORRA EGITEN DUEN SAKANA 
11. INGURUMENA ZAINTZEKO SENTSIBILIZAZIOA LANDU. 
12. INGURUMEN INPAKTUA MURRIZTEKO PREBENTZIO NEURRIAK HARTU. 
13. IRAUNKORTASUN POLITIKAK SUSTATU. 

GIZARTE ERANTZUKIZUNA ETA BIKAINTASUNA (KUDEAKETA EREDUA) 
14. GIZARTE ERANTZUKIZUNEZ JOKATU . 
15. KUDEAKETA ETA ZERBITZU ESKAINTZA BIKAINA BULTZATU. 

SAKANDARREN MANKOMUNITATEA (GOBERNANTZA EREDUA) 
16. ESKUALDE IZAERA ETA HERRIEN ARTEKO HARREMANAK INDARTU ETA SUSTATU. 
17. BESTE ERAGILE BATZUEKIKO HARREMANAK SUSTATU ETA ELKARLANEAN PROIEKTUAK AURRERA 

ERAMAN. 
18. PARTE HARTZE KULTURA BULTZATU. 
19. KOMUNIKAZIOA LANDU. 

 
Plan estrategiko honek ildo estrategikoak ez ditu zerbitzu ikuspegitik antolatuta. Izan ere, zerbitzuen arteko gurutzaketa eta 
gaien trataera integrala bilatzen ditu. Horrela, Mankomunitateko Zerbitzu guztiek ildo guztietan jarri beharko dute begirada, 
horiek nola artatu zehazteko. Gertatuko da, beraz, langai bakoitzean hainbat zerbitzu jardun behar izatea horri erantzuna 
emateko lanean, eta maiz zerbitzu ezberdinen elkarlanaren bidez lantzea langai horiek, zeharkakotasuna baita gaiak 
begiratzeko baliatuko den prisma. Areago, zerbitzu eskaintza gaindituz gaiak lantzea eskatzen du plan estrategikoak: gai bati 
heltzeko bideak zerbitzuetatik harago eramatea. Hala nola, elkarrizketa instituzionala edo gaiak eragile anitzen artean 
lantzeko foroen artikulazioa. 
 
Plan honek gidatuko du Sakanako Mankomunitatearen 8+1 zerbitzuen jarduna: Anitzartean, Berdintasuna, Euskara, Etxeak 
Zaharberritzeko Bulegoa, Garapen Agentzia, Hondakinak, Kirola, Ur Zerbitzua, eta horiez gain Zerbitzu Orokorrak. Alegia, 
hemen jasotako ildo eta helburuak haien urteko jardunarekin elikatuko dituzte zerbitzuek. Horretarako, orain arteko jardunari 
eutsiko dio Mankomunitateak eta zerbitzu bakoitzak bere plan estrategiko eta kudeaketa plan propioak Plan Estrategiko 
honen norabidean jarriko ditu. Helburu horrekin, beharrezkoa denean orain arte egindakoren bat indartu, berritu, edo 
ordezkatuko dute. 
  



 

11 
 

Edukiez harago, jarduteko moduan ere eragin nahi da Plan Estrategiko honen bidez. Mankomunitatearen orain arteko 
jardunean neurri batean lantzen zen zeharkakotasuna, ikuspegi integrala, zerbitzuen arteko elkarlana, baita udal, eragile eta 
herritarrekiko elkarlana ere. Bada, Plan Estrategiko honetan proposatzen den Kudeaketa eta Gobernantza ereduaren bidez 
hasitako bide horretan sakondu eta egiteko modu hori egiturazkoa izatea bilatzen da. Esan genezake Kudeaketa eta 
Gobernantza ereduan jasotakoek beste ildo guztiak bustitzen dituztela. Izan ere, lehen lau ildoek ZER egin adierazten dute, 
eta  Kudeaketak eta Gobernantzak hori NOLA egin esaten digute.  

17/2019 FORU LEGEA, apirilaren 4koa, Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunari  buruzko legeak bere 4. artikuluan 
zehazten ditu botere publikoen jardute-printzipioak. Horregatik, Mankomunitateko Zerbitzu guztiek jardute-printzipio hauek 
kontuan hartzea eskatzen da.  

Horrekin batera, 14 proiektu estrategiko identifikatu dira Plan Estrategiko honi bultzada kualitatiboa eman eta trakzio lana 
egiteko. Mankomunitatearen jarduna, baina, ez da mugatzen 14 proiektuetara. Aipatu bezala, dokumentu honetan jaso ez 
arren, zerbitzu bakoitzak bere plan estrategiko eta kudeaketa plan propioak garatuko ditu, Plan estrategiko hau ipar-orratz. 
Eta horretaz gain, garrantzi berezia hartuko duten eta dokumentu honetan jasotzen diren 14 proiektu estrategiko egonen dira. 
 

5.1 ILDOA: SAKANA BIZIGARRIA: BERTAN BIZI, IKASI ETA 
LAN EGIN 

 
Sakanan bizitza bizigarriak edukitzeko lan eginen du Mankomunitateak, sustatuko duen ereduan bizitza erdigunean kokatuz. 
Sakandar guztien bizitza kalitatea helburu, egiturazko desoreka sozialak aintzat hartuko dira horiei aurre egiteko politikak 
inplementatuz. Mankomunitateak, beraz, Sakana eskualde bizia izan eta herritarrek haien bizitza garatzeko aukera duinak 
berdintasunez eduki ditzaten neurriak sustatuko ditu.  
Horretarako, hiru helburu estrategiko garatuko ditu: 

1. HELBURUA: ENPLEGUA SUSTATU: KALITATEZKOA, PAREKIDEA ETA BERTAKOA.  

Sakandarrak eskualdean bizitzen geratzeko enplegua bertan edukitzea funtsezkoa da. Baina sustatzen den enpleguak 
pertsona eta ingurumenarekin arduratsua izan behar du, iraunkorra izango bada. Batetik, pertsonek lan duin baterako duten 
eskubidea bermatzeko, aukera berdintasuna eta lan baldintza egokiak sustatuz. Bestetik, larrialdi klimatikoari erantzuna 
emateko ingurumena ez kaltetzeko politikak jorratuz. Gizarte erantzukizunez jokatuz, gainera, enpresen lehiakortasuna 
indartu nahi da, pertsonen atxikimendua handitu eta talentua erakartzeko bide emankorra izanik. 
 
Horretaz gain, Sakanako gazteek eskualdean bertan ikasi eta lan egitea sustatuko du Mankomunitateak. Horretarako, 
ikasketak Sakanan egin eta eskualdeko enpresetan lanean hasteko zubiak sustatuko dira, eta goi graduko ikasketak egin 
dituztenak Unibertsitateetatik eskualdera buelta egiteko bideak landuko dira.  
 

2. HELBURUA: BIZI KALITATEA HOBETU. 

Bizi kalitatea hobetzea bizitza erdigunean jartzea da. Pertsonek dituzten bizi premiei erantzutea, azken batean.  
Premia nagusi bat etxebizitza da. Sakanan bizitzen geratzeko etxebizitza politika birpentsatzeko erronka izango du 
Mankomunitateak: etxe zahar handien konponketei nola aurre egin, edo alokairu eskaintza areagotzeko zer bide urratu, 
besteak beste. Zeregin horretan egoera ahulagoan dauden pertsonek etxebizitzara sarbidea errazteko ahaleginak garrantzia 
izango du: gazteak, emakumeak, kanpotik etorritakoak, aniztasun funtzionala dutenak… Horrekin batera, etxebizitza politika 
berri horrek eragingo duen ingurumen eta hizkuntza inpaktuak eragin kaltegarria ez edukitzeko neurriak ere hartuko ditu. 
 
Bizi baldintza duinak erdiesteko, bestalde, zaintza lanak (haurrenak eta bestelakoak) erantzunkidetasunetik aurrera 
eramateko lan eginen da. Esate baterako, Sakanako herrietan adineko pertsonen kopurua gero eta altuagoa da eta 
errealitateak berak gaiari urgentziaz heltzea eskatzen du: zaintza behar duten pertsonen ikuspegitik, baita zaintzaileen 
ikuspegitik ere (senitarteko zein kontratupeko). Horrekin batera, bizimodu osasungarria sustatzeko ardura ere izanen du 
Mankomunitateak. 
 

3. HELBURUA: BERRIKUNTZA TEKNOLOGIKO ETA SOZIALEAN SAKONDU.  

Bizitzak bizigarriak izan daitezen, egungo eraldaketa prozesuei egokitu eta etorkizuneko erronkei aurre hartzeko kultura 
berritzailea edukitzea ezinbestekoa da. Sakanan berrikuntza teknologikoa eta soziala eskutik jorratzeko erronka dauka 
Mankomunitateak: ikerketa, desberdinen arteko elkarlana eta joeren inguruko zaintza izanen dira, besteak beste, bide 
horretan akuilu. 17/2019 FORU LEGEA 43. art.(Enplegu politika) Zeharkakotasunez txertatuko dute emakume eta gizonen 
arteko berdintasunaren printzipioa.   
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5.2 ILDOA: DISKRIMINAZIO SOZIALIK GABEKO SAKANA 
 

Sakanak, justizia soziala eta aukera berdintasuna helburu izanen ditu, diskriminazioen ikuspegi intersekzionala aintzat hartuz. 
Gizarteko egiturazko bazterkeriei (sexua, generoa, hizkuntza, arraza, klasea, jatorria…) aurre egiteko, lau helburu estrategiko 
garatuko ditu: 
 

4. HELBURUA: SENTSIBILIZAZIOA,  KONTZIENTZIAZIOA ETA PREBENTZIOA LANDU. 
Diskriminazioei aurre egiteko berariazko sentsibilizazio lana eginen du Sakanako Mankomunitateak. Herritarren 
kontzientziazioa izanen du helburu jarrera diskriminatzaileei aurre egin eta halakorik ez erreproduzitzeko bidea eraikitzeko. 
Prebentzio lana izanen da bide horretan jorratu beharreko beste zutabeetako bat. 
 

5. HELBURUA: AHALDUNTZEA BULTZATU. 
Diskriminazioa pairatzen dutenek jakitetik jabetzera eta jabetzetik ahalduntzera egiteko bidea sustatuko du 
Mankomunitateak. Alegia, gertatzen diren bazterkeriez eta horien arrazoiez kontzientzia hartzeko, eta hortik ahalduntzera, 
alegia, menderakuntza egoerei aurre egiteko urratsera igarotzeko  bidea landuko da. 
 
 

6. HELBURUA: EKINTZA POSITIBOAK SUSTATU ETA BALIABIDEAK ESKAINI. 
Egiturazko desabantailen ondorioz (generoa, klasea, jatorria, aniztasun funtzionala…) diskriminazioa pairatzen duten 
pertsonei begirako ekintza positiboak sustatuko ditu Mankomunitateak. Alegia, diskriminaziorik pairatzen ez dutenen egoera 
parekidera iristeko aldeko ekintzak eta baliabideak eskainiko ditu. 
 

7. HELBURUA: BAZTERKERIA, JAZARPEN ETA ERASOEI AURRE EGIN. 
Diskriminazioak egoerarik gordinena hartzen duenerako, alegia, bazterkeria, jazarpena edo erasoa gertatzen denerako, horri 
aurre egiteko mekanismoak ezarriko ditu Mankomunitateak. Horretarako protokoloak, artatze zerbitzuak, salaketarako 
komunikazio kanalak, adierazpen instituzionalak eta behar beste baliabide jarriko dira indarrean.    
Emakumeen kontrako indarkeria da emakumeek, emakume izateagatik  haien kontra ematen den indarkeria. Emakumeen 
kontrako indarkeria, emakume izaeraren diskriminazioan oinarritutakoa, giza eskubideen urraketa bat da, egungo jendartean 
gertatzen diren urratze ohikoenetako bat. Beraz, egiturazko arazo baten aurrean gaudela esan dezakegu.  
Gaur egun fenomenoari ematen zaion garrantziari esker, nazioarteko komunitateak, emakumeen kontrako indarkeria giza 
eskubideen kontrako urraketa dela onartu dute, eta, horrenbestez, gizarte demokratiko baten garapenerako oztopoa dela.  
Horregatik 7. Helburu honen barruan hau zehaztea hobesten da.  
 
 

5.3 ILDOA: HIZKUNTZA, KULTURA ETA IDENTITATEA 
ZAINTZEN ETA GARATZEN DITUEN SAKANA 

 
 
Sakanak bere hizkuntza eta kultura propioa zaintzeko erantzukizuna du: bertako komunitatearen eskubideei erantzuteko, 
batetik, eta mundu mailako hizkuntza eta kultura aniztasunari ekarpena egiteko, bestetik. Euskara eta euskal kultura 
sendotzeko biderik emankorrena berezkoa zainduz kulturartekotasunez jokatzea da. Sakandarren identitatea balio horiei 
erantzunez eraikitzeko lan egingo du Sakanako Mankomunitateak. 
Horretarako, hiru helburu estrategiko landuko ditu: 
 

8. HELBURUA: KOMUNITATE AKTIBO, IREKI ETA ABEGIKORRA ERAIKI. 
Sakanan eskualde izaera sendotu eta sakandarrak herritar aktiboak, ikuspegi irekikoak eta besteekiko abegikorrak izan 
daitezen lan egingo du Mankomunitateak. Horretarako, herritarren elkar ezagutza eta saretzea sustatu eta komunitatea 
trinkotzeko ekimenak bultzatuko ditu, ikuspegi kolaboratiboa duten prestakuntza ildoak jorratuko ditu, eta tokiko 
elkartegintza gara dadin baliabideak eta laguntza eskainiko du, besteak beste. 
 

9. HELBURUA: KULTURARTEKOTASUNA INDARTU. 
Sakanan dauden kulturak eta hizkuntzak Kulturartekotasuneko harremanez landuko dira. Hau da, dibertsitatearen 
errespetuan eta elkarrekiko aberastasunean oinarrituz. Kulturen eta hizkuntzen elkarbizitzan sor litezkeen arazoak balio 
hauen arabera landuko dira: errespetua, horizontaltasuna, elkarrizketa, entzutea, adostasuna eta sinergia. Horretarako, 
berariazko ekimenak zein zeharkako lanketak bideratuko dira.  
 

10. HELBURUA: EUSKARA ETA EUSKAL KULTURA SUSTATU. 
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Euskara da Euskal Herriko eta Sakanako berezko hizkuntza, egoera minorizatua bizi duena eta herritar antolatu eta zenbait 
instituzioren bultzada jasotzen ari dena, normalizazio egoera lortzeko. Sakanako Mankomunitateak euskararen normalizazioa 
bultzatzeko ardura hartzen du bere gain, orain arteko bideari segida emanez eta erronka berriei aurre eginez. Berezko 
hizkuntza eta kultura babestu, indartu eta berritzeko lanketa eginen du. 
 

5.4 ILDOA: INGURUMENA ETA INGURUNEA ZAINDU ETA 
USTIAKETA IRAUNKORRA EGITEN DUEN SAKANA 

 
Egungo gizarte sistemaren motorra da etekinak etengabe eta hazkundean jasotzea. Horrek kinka larrian jarri du ingurumena. 
Are gehiago, kapitalismo globalizatuaren “garapen” ereduak baliabide naturalen etengabeko ustiaketa eskatzen du. Baina 
finituak diren baliabideak infinitua nahi den garapen molde horrekin bateraezinak dira. Sakanak testuinguru horretan bere 
ingurunea eta ingurumena zainduz, garapen iraunkorra izanen du helburu. Horretarako ingurumena zaindu eta ahalik eta 
gutxien kaltetzeko neurriak hartuko ditu, batetik. Bestetik, Sakanako ingurune natural oparoa modu iraunkorrean ustiatuko 
du. 
Horretarako, hiru helburu estrategiko garatuko ditu: 
 

11. HELBURUA: INGURUMENA ZAINTZEKO SENTSIBILIZAZIOA LANDU. 
Sakandarrak ingurunearekiko errespetuan hezteko berariazko sentsibilizazioa eginen du Mankomunitateak. Kontzientzia 
hartzea neurri zehatzei heltzeko aurre urrats gisa ulertuta, sentsibilizazio lana eginez herritar, eragile sozio ekonomiko eta 
instituzioak ekintzetara eramateko bidea urratuko da. 
 

12. HELBURUA: INGURUMEN INPAKTUA MURRIZTEKO PREBENTZIO NEURRIAK HARTU. 
Ingurumenean gure jarduerak duen inpaktuka murrizteko neurri zehatzak hartzea bultzatuko du Mankomunitateak, dagokion 
eragileari dagokion tamainan. Jarduera sozialaren eragina murrizteko lan egingo da (herritarren ohiturak eraldatzeko, 
esaterako), baita jarduera ekonomikoak duen inpaktua murrizteko ere (Sakana industrialaren inpaktua neurriratu eta landako 
Sakanaren ustiaketa iraunkorra eginez).  
Horretarako, aurrezte energetikoari lotutako neurriak, hondakinen kudeaketakoak, kontsumo ohiturak eraldatzekoak edo 
CO2 isurketak murriztekoak jarriko dira indarrean, besteak beste. 
 

13. HELBURUA: IRAUNKORTASUN POLITIKAK SUSTATU. 
Epe ertain eta luzera Sakana ekologikoki iraunkorra izateko politikak eta estrategiak definitu eta inplementatuko ditu. Bertako 
jardueraren inpaktua murriztu eta iraunkortasuna sustatzeko politikez gain, Sakanaz gaindiko azpiegitura handiek eskualdean 
duten ingurumen inpaktu negatiboari aurre egiteko bideak ere landuko ditu. 
 

5.5 GIZARTE ERANTZUKIZUNA ETA BIKAINTASUNA 
 
Sakanako Mankomunitateak plan estrategiko honetan jasotako helburu estrategikoak bere egin eta gizarte erantzukizunez 
jokatuz bere baitako egituretan aplikatuko ditu. Hala, barne protokolo, prozedura, irizpide, plan eta beharrezko neurriak 
hartuko ditu bere jardunean, besteak beste, ingurumena zaintzeko, genero berdintasuna bermatzeko edo euskararen 
erabilera ziurtatzeko. Hau da, balioen defentsan pausu bat aurrerago egoteko lan egingo du. Bestalde, kudeaketan eta 
zerbitzu eskaintzan bikaintasuna izango du helburu. Eta hori gestio publikoaren bokazioa zainduz, pertsonak erdigunean jarriz 
eta baliabideen kudeaketa eraginkorra ardatz hartuz eginen du. Halaber, Tokiko Planak eskatuko dituen egokitzapen eta 
eskaera berrietara egokituko da. 
 

14. HELBURUA: GIZARTE ERANTZUKIZUNEZ JOKATU. 
Sakanako Mankomunitateak eskualde mailan ezarriko dituen politikak bere buruari aplikatu eta jokabide eredugarria hartuko 
du. Alegia, aurreko 4 ildo estrategikoetan jasotako politikak barne mailako funtzionamenduan inplementatuko ditu. 
Horretarako araudia, sentsibilizazioa, protokoloak, prestakuntza, ekintza zehatzak eta beharrezko neurriak landuko ditu, 
batetik. Eta bestetik, eragile gisa proaktiboki jokatuko du neurri aurreratuak bere buruari ezarriz eta eragile gisa dituen 
harremanetan (instituzionalak, komertzialak, sozialak…) politika horiek aurrera eramanez. 
 

15. HELBURUA: KUDEAKETA ETA ZERBITZU ESKAINTZA BIKAINA BULTZATU. 
Ildo estrategiko guztiak aurrera eramateko kudeaketa eta zerbitzu eskaintzaren bikaintasuna izango da ardatza. Kudeaketari 
dagokionez, lan talde motibatu eta ekintzailea izateko neurriak hartuko dira, langileen parte hartzea sustatuko da eta 
zerbitzuen arteko interakzioa sendotu eta sarea eraikitzea bultzatuko da. Horrek eragina izango du lehenik Mankomunitatea 
osatzen duten langileen lan egiteko moduan, eta ondorioz, eskaintzen duten zerbitzuen bikaintasunean. Bide horretan 
sakontzeko, baliabideak jarriko dira sakandarrek Mankomunitatearen zerbitzuak eta jarduna hobe ezagutzeko. 
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a. Zerbitzu ezberdinen artean informazioa trukatzea. 
b. Urtean bitan langileen arteko bilerak egitea. 
c. Zerbitzu bakoitzak Udalekin izan beharreko harremana zehaztea. 
d. Egiteko moduetan urtetako inertziak gainditu eta egiteko modu berriak txertatzea. 
e. Langileek Udaletatik jasotzen dituzten eskaerak eta ekarpenak, Mankomunitatearen egiteko moduetan txertatzea.   
f. Herritarrek Mankomunitatearen funtzionamenduak zer jakin behar duten zehaztea. 
g. Informazioa zabaltzeko euskarri bat egitea. 
h. Eremu digitala hedapenerako baliatzea. 
i. Herritarrengana iristeko urtean 3-4 ekintza egitea (zerbitzu ezberdinetatik eta herri ezberdinetan). 
j. Gogobetetze galdetegiekin jarraitzea, herritarrek zerbitzuekiko duten pertzepzioa ezagutzeko.  
k. Kontuak ematea: proiektu estrategikoen berri ematea, diru kontuak azaltzea… 
l. Herritarrek eskualdean martxan jartzen diren proiektu estrategikoetan parte hartzeko aukera bultzatzea. 
m. Konfiantzaren gaia lantzea; herritarrek Mankomunitatea hurbilago izateko. 
n. Zerbitzu guztien jarduketan genero ikuspegia txertatzea.  
o. Kudeaketa prozeduretan genero ikuspegia txertatzea. (Komunak diren prozedura administratiboetan modu 

sistematikoan txertatu) 

 

5.6 ILDOA: SAKANDARREN MANKOMUNITATEA 
(GOBERNANTZA EREDUA) 

 
Sakanako Mankomunitatea sakandarren mankomunitatea da: herritarrena, udalena eta eragile sozial zein ekonomikoena. 
Horiekin harreman mota desberdinak ditu mankomunitateak: zerbitzu eskaintza, elkarlana edo kudeaketa, kasuan kasu. 
Alegia, Mankomunitatea aipatu horien parte hartzean sustengatzen da, eta langileek horiekin batera erabakitakoa kudeatzen 
dute. Horretarako parte hartzerako bideak ireki eta erabakiguneak zehaztuko ditu, egungo gizarte dinamikari erantzuteko 
moduan (lan zamak, denbora librearen beharra…). 
 
Tradizionalki “gobernu” kontzeptuarekin ulertu izan dugunaren esanahia aldatzea dakar Gobernantzak: botere publikoak 
beste posizio batean daude eta horrek eginkizun berriak eta gobernatzeko beste tresna batzuk erabiltzea dakar. Gero eta 
gehiago aldarrikatzen dira egiteko modu berri hauek, eta gobernantza eredu parte hartzaileak administrazioaren 
funtzionatzeko moduan aldaketak eskatzen ditu: sareak sortzea, herritarrei entzutea, herritarrengan arreta jartzea eta 
beraiekin partekatzea, gobernantza ereduan ere genero ikuspegia kontuan izatea. Bide horretan sakonduz lortuko da 
administrazioaren lana eraginkorragoa, gardenagoa eta erantzunkideagoa izatea. Sakanako Mankomunitateak lanketan 
horretan jarri nahi du fokua, gero eta beharrezkoagoa baita gobernuen eta herritarren artean inplikazioa egotea. Alegia, 
Gobernu irekiaren kontzeptuen baitan funtzionatzea: gardentasuna, kolaborazioa eta parte hartzea. 
 
 
Horretarako, 3 helburu estrategiko landuko ditu: 
 

16. HELBURUA: ESKUALDE IZAERA ETA HERRIEN ARTEKO HARREMANAK INDARTU ETA SUSTATU. 

Mankomunitateak bere jardueraren eta egiteko moduen bidez eskualde izaera indartzea izango du helburu. Horretarako, 
herrien eta herritarren arteko harremanak indartzeko eta sustatzeko zuzeneko zein zeharkako ekimenak sustatuko ditu.  

a. Herrien arteko topaketak sutatu eta ezagutza partekatzeko espazioak sortzea. 
b. Batzordeak mantendu eta funtzionamendua berrikusi (herrien presentzia, maiztasuna…). Batzorde horietan herri 

txikien parte hartzea handitzeko bideak jarri (Batzordeak egin aurretik beraiekin harremanetan jarriz, esaterako).  
c. Mankomunitatean herrien presentzia areagotzeko egin beharrekoa zehaztu. 
d. Eskualde osoko informazioa zabaltzeko formula berriak bilatu: App berri bat sortzea, edo agenda bateratua, besteak 

beste. 
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17. HELBURUA: BESTE ERAGILE BATZUEKIKO HARREMANAK SUSTATU ETA ELKARLANEAN PROIEKTUAK 

AURRERA ATERA. 

Eskualdeko eta eskualdeaz gaindiko eragileekin harremanak sustatu eta proiektuak elkarlanean aurrera eramateko lan eginen 
du Mankomunitateak. Lan hori eraginkorragoa izan dadin, Mankomunitatea osatzen duten pertsonen harremanak egoki 
ordenatu eta antolatuko ditu.  

a. Harreman mapa egitea: Mankomunitatea osatzen duten pertsonek dagoeneko harremana duten erakundeen 
zerrenda osatzea (nor-norekin-zertarako). 

b. Eskualdeko herriekin Batzordeez gain izan beharreko harremana zehaztea: teknikariek, Lehendakariak, 
kudeatzaileak… 

c. Zerbitzu bakoitzak, dagozkion eragileekin izan beharreko harremana zehaztu (euskarakoak, euskalgintzako eragile 
ezberdinekin, esaterako). 
 
 

18. HELBURUA: PARTE HARTZE KULTURA BULTZATU. 

Parte hartze kultura sustatuko du Mankomunitateak, orain arteko bideetan sakonduz. Horretarako, neurri hauek landuko ditu:  

a. Hausnarketa egitea: Zer da parte hartzea? Nola aurrera eraman Mankomunitatean eta herri ezberdinen artean? 
Parte hartze eskalak. 

b. Mankomunitateko herrien arteko parte hartze prozesuak egitea (urtean 1). 
c. Genero ikuspegia bultzatuko duen parte hartzea bermatzea. 
d. Herritarren inplikazioa eskatzen duten gaietan parte hartze prozesuak egitea. Urtero definitu zeintzuk diren parte 

hartzea eskatzen duten gaiak.  
e. Parte hartzen ikasteko formazioak udal hautetsientzat, herritarrentzat… 
f. Parte hartzearen inguruan ordenantza edo araua egitea. 

 

19. HELBURUA: KOMUNIKAZIOA LANDU. 

Komunikazioaren aroan bizi gara. Internet eta sare sozialen iraultzak aldaketa handiak ekarri dituzte komunikazioaren 
eremura. Esaten dena bezain garrantzitsu bilakatu da esaten ez dena: kontatzen ez dena ez da existitzen. Eta aldi berean, 
informazio saturazioak ez digu uzten gertatzen ari denaren berri edukitzen. Oreka konplexu horretan ahal bezain ongi 
mugitzeko lan eginen du Mankomunitateak: diskurtso egokiak eraikiz eta horiek islatzeko hizkera egokia erabiliz, ingurune 
digitalaren potentzialtasunak baliatuz alde biko komunikazioa helburu (Mankomunitatetik Sakanara eta Sakanatik 
Mankomunitatera), xede taldeak identifikatuz eta horiei begirako komunikazio egokitua prestatuz… Azken batean, 
“KOMUNIKAZIOA” hizki larriz kudeatuz. 

Hemen sartuko litzateke Mankomunitateak 2019an komunikazio enpresarekin landutakoa.   

Komunikazio inklusiboa eta ez sexista landuko da. FL. 4. art:  h) Botere publiko guztiek komunikazio inklusiboa eta ez-sexista 
erabiltzea, genero-estereotipoetan oinarritutako eredurik baliatu gabe. Harreman sozialen eremuan ere sustatuko da. 
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6 Proiektu estrategikoak 
Aurreratu bezala, 14 proiektu estrategiko identifikatu dira Plan Estrategiko honi bultzada kualitatiboa eman eta trakzio lana 
egiteko. Mankomunitatearen jarduna ez da hauetara mugatuko, baina hauek ekarpen berezia egingo diote Plan Estrategiko 
honi. Nagusiki, bi arrazoirengatik: 

Batetik, plan estrategikoari bultzada emateko gai estrategiko gisa identifikatu direlako. 

Bestetik, lan egiteko modu berria sortzetik bertatik inplementatzeko aukera ematen duelako. Hauen lanketa eta 
inplementazioak irakaspenak emango ditu zerbitzu bakoitzaren plan propioak egokitzeari begira.  

Jarraian datorren taulan proiektuak aurkezten dira, eta horrekin batera aditzera ematen da zer helburu betetzen dute. 
Ondoren, proiektu bakoitzaren azalpen laburra dago. Eta proiektuaren xehetasuna eranskinetan jasota daude, proiektu 
fitxetan. 

 

6.1 ZAHARTZE AKTIBOA: ZAINDUA ETA ZAINTZAILEA 
Sakanako eskualdean, Europako landa-gune gehienetan bezala populazioaren zahartze progresiboa eta zerbitzuetara iristeko 
zailtasuna erronka nagusietako bat bilakatzen ari da. Hori horrela, BERTAN proiektuaren bidez biztanleei beren lurraldetik 
alde egin gabe bizi-kalitate onarekin zahartzeko baliabideen eta zerbitzuen eskaintza hobetzea bilatzen da. 

Horretarako, aldi berean, zahartze aktiboa zeharka eta sektore anitzetako ikuspegietatik abiatuta lantzea proposatzen da; 
pertsona helduak, landa-guneetako herritargoa eta tokiko eragileak inplikatuz.  

Lurralde-azterketak egingo dira behar espezifikoei buruz; horretarako, funtsezko eragileei eragingo zaie, eta lau gai horietan 
lehendik dauden soluzio berritzaileak aztertuko dira. 

 

 

6.2 ADIN TXIKIKOEN HARRERA 
 
 

6.3 ETXEBIZITZA 
Herriak bizirik mantentzeko arazo nagusien artean etxebizitzarena da aipagarrienetakoa. Etxebizitza falta eta egungo 
etxebizitza-ondarea zaharberritzea dira etxebizitza politika publikoek sakanan dituen erronka nagusienak. 

Erronka horiei erantzuteko, Mankomunitatearen baitan etxebizitza politika publiko aktibo eta iraunkorrak sustatzeko 
lantaldea abian jarriko litzateke. 

 

6.4 ENPLEGURAKO BALDINTZAK: DINABIDE 
Sakanako Plan Estrategikoaren helburu nagusia “lanpostu iraunkorrak izateko baldintzak sortzea” izanik, hainbat arlotako 
proiektuak barnebiltzen ditu.  

Egun gurean nagusi den sistema teknoekonomikoa iraultza bat bizitzen ari da, digitala eta datuetan oinarritua aurreikusten da 
etorkizuna. Sakanan bezala, enpresa txiki eta ertainak nagusi diren eremu industrial batean, erronka digitalari erantzuteko 
formakuntza, berrikuntza eta elkarlana sustatzea nahitaezkoak dira.  

Horrez gain, teknologia digitala gure bizitzen eremu guztietan egonik, Sakanako jendartean teknologiaren erabilera kritiko eta 
zentzuzko bat eta eskualdean etorkizunerako beharko diren ezagutzak sustatzea ere helburua litzateke. Helburu horiei 
erantzunez Sakanako Garapen Agentziak Dinabide proiektua jarri du abian. 

 

6.5 MANK LANTALDEAREN POTENTZIALTASUNA 
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Zerbitzu bakoitzak alor ezberdinak jorratzen ditu baina estrategia, norabide eta balore berdinen baitan lan egiten du, helburu 
orokor berdinekin nahiz eta bakoitzak bere helburu zehatzak ere badituen.  

Zerbitzu bakoitzaren izaera propioa mantenduz, batez ere ur eta hondakin zerbitzuan edo EZABU eta Garapen Agentzian, 
zeharkako modu baten ulertu behar dira guztiak. Mankomunitateak zerbitzuak eskaintzeko orduan, jarduera eta ekintza 
guztietan zerbitzu guztiek presentzia eduki beharko lukete. Adibidez: kirola euskaraz,ahalik eta hondakin gutxien sortuz, 
uraren erabilera ona eginda, genero ikuspegia bermatuz, turismoa kontuan hartuz….  

Sinergia hauek proiektu bateratuak aurrera eramateko beharrezkoak dira eta honek beharrei erantzun borobilagoa ematen 
die. Honek taldean lan egitea ere suposatzen du. Hauek horrela, zerbitzuak emateko orduan, teknikarien potentzialitatea ere 
handitu egingo da haien arteko esperientziak partekatuz. 

 
6.6 ZERBITZUEN ANTOLAMENDU EREDUA 

Zerbitzuen antolamendu eredua egokitzeko hiru ildo nagusi landuko dira: 
1. Erabiltzaileen arreta protokoloa egin eta martxan jarri. 
2. Zerbitzuetan dauden behar digitalak identifikatu eta baliabideak jarri hauek bermatzeko. Administrazio elektronikoa 

martxan jarri. 
3. Sakana marka martxan jarri. Mapa lokalaren legeak aldaketak ekarriko ditu eta egungo Mankomunitateak 

desagertuko dira eta komarkak edo eskualdeak ordezkatuko dituzte. 

 
6.7 HONDAKIN ZERBITZUA 2.0 

2013an Sakanan hondakinak kudeatzeko modua erabat aldatu zen atez ateko eta sistema mistoaren ezarpenekin. Irurtzunen, 
gai organikoa auzo konpostaren bitartez kudeatzeko apustua egin zen urtebete ondoren eta Altsasun, aldiz, 5. edukiontziaren 
bitartez 2018an. 

Ezinbestekoa da orain sistema desberdinak, dauden baliabideak eta legez bete beharreko helburuak kontuan hartuta 
zerbitzuaren diagnostiko bat egin eta hobekuntzak planifikatu eta ezartzea hainbat arlotan (hondakin banaketan parte-
hartzea, azpiegituren mantentze lana, kalitatezko bilketa zerbitzua, etabar). 

Hau lortzeko hondakin estrategia bat garatuko da, gaur egungo diagnostikoa barne, eta behin estrategia adostuta ekintza 
planen bitartez ezarriko dira hobekuntzak. 

 

6.8 KULTUR MAHAIA ETA EUSKARA 
Euskal kulturaren transmisioan etena gertatu dela nabaria da. Gero eta haur gehiagok euskara ikasten dute eskolaren bidez, 
baina horrek ez du ekarri euskaldun izan daitezen. Euskarazko kultura ez bada transmititzen, euskalduntzea ez da erabatekoa 
izango. 

Eskaintzari dagokionez, euskal kultur sorkuntza eta produkzioa aberatsak dira gaur egun, baina, maizegi, ez dira iristen 
herritarrengana. Euskaraz egiten den kultura badenik ere ez daki jende askok, eta dakienak ere askotan bigarren mailakotzat 
ikusten du, edo, guztiz kontrakoa, zaila eta jasoa dela uste du. 

Testuinguru horretan, kulturaren mahaiak hainbat helburu jorratuko ditu, besteak beste euskal kulturaren kontsumoa 
handitzea, euskarazko kultur ekoizpenak ikusgarri egitea, erakundeen eta kultur eragileen artean lan bateratua egitea, edo 
elkarren osagarri izenen diren hizkuntz politika eta kultur politika eraginkorrak diseinatzea.  

 
6.9 SAKANAKO TRANTSIZIO ENERGETIKOA 

OINARRI HARTUTA,  Nafarroako Gobernuaren 2030erako Nafarroako energia plana eta Sakanako plan estrategikoan 
definitzen diren helburuak kontuan harturik, Sakanako trantsizio energetikoa bideratzeko plan estrategikoa definitu eta berau 
martxan jartzeko bidea landuko da. Hauek izango dira trantsizio energetikoa bultzatzeko helburu nagusiak: 

1. Menpekotasun energetikoa murriztea. 

2. Efizientzia energetikoa hobetzea, enpresa, erakunde zein herritarrengan. 

3. Sakanako erakunde publikoen aldetik, energia berriztagarrien bidez energia ekoizteko bideak aztertu; herritarren 
parte-hartzearekin.  

4. Udal zein herritarrek, energia berriztagarria ekoizteko bideak aztertu; udal legeak aztertu/aldatu, lan-taldeak eratu, 
finantza bideak aztertu,.. 

5. Formakuntza, prebentzio eta sentsibilizazio kanpainak burutu: ur eta energia kontsumoa, hondakinak, airearen 
kutsadura…  
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6.10 TOKIKO PROTOKOLOA (GENERO BERDINTASUNA) 
10eko 14/2015 Foru Legeak, Emakumeen Kontrako Indarkeriari Aurre Zioen Azalpenean adierazten duen bezala,  emakumeen 
aurkako indarkeriak emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren oinarrizko printzipioa kaltetzen du. 
Sakanako bi Berdintasun Zerbitzuek elkarlenean eta eskualdeko mailako koordinazioa hobetzeko asmoz, Tokiko koordinazio 
protokolo bat diseinatuko dute.    
Protokolo bat arau eta estandarren multzo bat da, protokoloa sinatzen duten eragileek nola jokatu behar duten agintzen 
duena. Emakumeen  aurkako indarkeriaren tratamendu integralak protokoloak egituratzea  eskatzen du, horrela esku-hartzea 
homogeneoa, behar adinakoa eta integrala izan dadin administrazio publiko guztietan eta eragindako  zerbitzuetan, eta 
prebentzioa, arreta, babesa eta indarberritze prozesua  egokiak izan daitezen. 

 
6.11 BERDINTASUN PLANA 

 
Berdintasunerako plana ekintza konkretu batzuen bitartez emakume eta gizonen artean  berdintasuna lortzeko tresna bat da 
eta  Berdintasunaren aldeko lana estrategia baten barruan txertatzeko, ekintzak sistematizatu eta  emaitzak optimizatzeko 
balio izango du.  
Sakanako  Emakume eta Gizonen arteko I. Berdintasunerako Plana parte-hartzeko prozesu  batez baliatuz gauzatuko da eta 
bere diseinuan  Batzordeak, Mankomunitateko Zerbitzuek, Udalek, herritarrek eta eragile ezberdinek parte hartuko dute. 

 
6.12 HERRITARREN PARTE HARTZEA 

 
Bi ildo nagusi aurreikusi dira: 
Batetik, udal ordezkarien foroa abian jartzea. Herri ordezkariak dira herritarretara iristeko daukagun modurik zuzenena eta 
herri ordezkarien aldetik, elkarren berri izan eta elkarrekin ikasteko foro edo elkargune baten beharra adierazi zuten. 
Mankomunitatea da horretarako eremurik aproposena. 
Bestetik, komunikazio plana komunikazio estrategiaren arabera planifikatu, abian jarri eta exekutatzea. Mankeko zerbitzu 
guztiak eta GAk maiztasun handiagoarekin eta berdin komunikatu beharko lukete, erabiltzaileen ekarpenak jasoz zerbitzu 
hauek hobetzeko eta behar berriak identifikatu eta asetzeko. 

 
6.13 MUGIKORTASUNA 

Zer mugikortasun eredu behar dugun erabakitzeko, gaur egun dugun eredua jakitea ezinbestekoa da. Zeintzuk dira gaur egun 
ditugun garraio publikoko zerbitzuak? Hobetu litezke? Nola? … 

Bestalde, Nafarroako Gobernuak Nafarroako 2018-2030 mugikortasun jasangarrirako gidaplana definitu du. Gidaplan 
honetan, Nafarroan dagoen mugikortasun eredua aztertu eta helburu batzuk finkatzen dira. Sakanako Plan Estrategikoan 
definituriko beharrak eta Nafarroako Gobernuko gidaplanaren helburuak bateragarriak dira. 

Sakanako, gaur egungo, mugikortasun eredua aztertu eta Nafarroako Gobernuak definitu dituen helburuekin, plan estrategiko 
bat finkatu daiteke Sakanan mugikortasun jasangarri bat lortzeko. 

 
6.14 BIZIMODU OSASUNGARRIA 

 
Zerbitzu honetako orientatzaileak (Gorputz Heziketan lizentziatua edo Gradua duena eta KOZeko berariazko prestakuntza 
duena), herritar bakoitzari egokitutako jarduera fisikoa aholkatuko dio eta ondoren jarraipena eta prozesuaren ebaluaketa 
burutuko du (osasun ebaluaketa osasun langileek egingo dute eta fedebacka egongo da orientatzailearekin. Doako zerbitzua 
izango da, herritar guztien eskura.  
Osasun Etxean kokatuko da zerbitzua, bertako medikuentzako erreferente izateko eta “Kirol errezeta” (edo bideratze 
inprimakia) bidez herritarrak bideratuko dituzte zerbitzu honetara. Gizarte zerbitzu eta hezkuntzatik, edo herriko beste 
eragileetatik, ere bideratu ahal dira herritarrak zerbitzura. 
Adin guztietako Sakandarrak, baina batez ere bazterketa arriskuan daudenak edo osasun arazoak dituztenak bideratuko dira 
zerbitzura. Azken hauei osasun zentroko profesionalek aholkatuko die ariketa egiteko eta KOZeko teknikariak adieraziko dio 
zer egin.  
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SAKANA 
BIZIGARRIA: 
BERTAN BIZI, 
IKASI ETA LAN 
EGIN. 

1.
HE 

ENPLEGUA SUSTATU: 
KALITATEZKOA, PAREKIDEA 
ETA BERTAKOA. 

              

2.
HE BIZI KALITATEA HOBETU.               

3.
HE 

BERRIKUNTZA 
TEKNOLOGIKO ETA 
SOZIALEAN SAKONDU. 

              

DISKRIMINAZI
O SOZIALIK 
GABEKO 
SAKANA 

4.
HE 

SENTSIBILIZAZIOA,  
KONTZIENTZIAZIOA ETA 
PREBENTZIOA LANDU. 

              

5.
HE AHALDUNTZEA BULTZATU.               

6.
HE 

EKINTZA POSITIBOAK 
SUSTATU ETA BALIABIDEAK 
ESKAINI. 

              

7.
HE 

BAZTERKERIA, JAZARPEN 
ETA ERASOEI AURRE EGIN. 

              

BERE 
HIZKUNTZA, 
KULTURA ETA 
IDENTITATEA 
ZAINTZEN 
ETA 
GARATZEN 
DITUEN 
SAKANA 

8.
HE 

KOMUNITATE AKTIBO, IREKI 
ETA ABEGIKORRA ERAIKI. 

              

9.
HE 

KULTURARTEKOTASUNA 
INDARTU. 

              

10.
HE 

EUSKARA ETA EUSKAL 
KULTURA SUSTATU. 

              

INGURUMENA 
ETA 
INGURUNEA 
ZAINDU, ETA 
USTIAKETA 

11.
HE 

INGURUMENA ZAINTZEKO 
SENTSIBILIZAZIOA LANDU. 

              

12.
HE 

INGURUMEN INPAKTUA 
MURRIZTEKO PREBENTZIO 
NEURRIAK HARTU. 
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IRAUNKORRA 
EGITEN DUEN 
SAKANA 

13.
HE 

IRAUNKORTASUN POLITIKAK 
SUSTATU. 
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GIZARTE 
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UNA ETA 
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A 
(KUDEAKETA 
EREDUA) 

14.
HE 

GIZARTE ERANTZUKIZUNEZ 
JOKATU. 

              

15.
HE 

KUDEAKETA ETA ZERBITZU 
ESKAINTZA BIKAINA 
BULTZATU. 

              

SAKANDARRE
N 
MANKOMUNI
TATEA 
(GOBERNANT
ZA EREDUA) 

16.
HE 

ESKUALDE IZAERA ETA 
HERRIEN ARTEKO 
HARREMANAK INDARTU ETA 
SUSTATU. 

              

17.
HE 

BESTE ERAGILE BATZUEKIKO 
HARREMANAK SUSTATU ETA 
ELKARLANEAN PROIEKTUAK 
AURRERA ERAMAN. 

              

18.
HE 

PARTE HARTZE KULTURA 
BULTZATU. 

              

19.
HE KOMUNIKAZIOA LANDU.               
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7 Kronograma  
Lehenbiziko kronograma honetan zehazten da Plan Estrategikoa artikulatzen hasteko ibilbide orria. Bertan Plan Estrategikoa martxan jartzeko urrats nagusiak jasotzen dira. Ardura duten 
guneei buruzko argibideak, hurrengo puntuan garatuta datoz. 

 

EKINTZA ARDURADUNA 

2020 2021 

Uzt-
abu Ira-urr 

Aza-
abe 

Urt-
ots 

Mar-
api 

Mai-
eka 

Plan Estrategikoaren hedapen eta jarraipenerako guneak martxan jarri: Zuzendaritza 
Batzordea, Koordinaziorako gunea, Lantaldeak eta Batzordeak  

Kudeatzailea       

Zerbitzuetako plangintzak Plan Estrategikora ekarri (zer mantendu, zer indartu, zer 
berritu, zer aldatu)  

Zuzendaritza 
Batzordea 

      

Proiektu estrategikoak zerbitzuetako urteko plangintzan sartu. Koordinaziorako 
gunea 

      

Baliabideak zehaztu: aurrekontua, pertsonak, IKT… Zuzendaritza 
Batzordea 

      

Plan Estrategikoaren jarraipenerako sistema Mankomunitateko kalitate sistemarekin 
uztartu. 

Zuzendaritza 
Batzordea 

      

Sakanako Mankomunitatearen erronka nagusiak gizarteratu (Plan Estrategikoaren 
zabalkundea egin) 

Zuzendaritza 
Batzordea 

      

Proiektu estrategikoen planifikazioa egin (ekintzak, aurrekontua, jarraipen modua…) eta 
hasierako fasea garatu (harremanak, eragileen saretzea,..). 

Proiektu taldeak       

Plan Estrategikoaren lauhileko jarraipena egin. Zuzendaritza 
Batzordea 

      

2021eko kudeaketa planean, Plan Estrategikoaren hedapen eta jarraipenerako ekintzak 
sartu. 

Zuzendaritza 
Batzordea 
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Bigarren kronograma honek, berriz, proiektu estrategikoak zer epetan landuko diren jasotzen du. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROIEKTU ESTRATEGIKOAK ARDURADUNA 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Zahartze aktiboa: zaindua eta zaintzailea. Iker 
      

2. Adin txikikoen harrera. Bego       

3. Etxebizitza: zaharberritzeak, hirigintza iraunkorra, alokairu 
aukerak… 

David 
      

4. Enplegurako baldintzak: gazteak bertan lan egitea, berdintasuna, 
aniztasuna, euskara… 

Iker 
      

5. Mankomunitateko lantaldearen potentzialitatea sendotu.  David       

6. Zerbitzuen antolamendu eredua: egitura, eraldaketa digitala, 
mapa lokalaren eragina…).  

Itziar 
      

7. Hondakin zerbitzua 2.0  Olatz       

8. Kultur mahaia eta euskara sustatzea Castillo       
9. Sakanako trantsizio energetikoa: prebentzio/sentsibilizazio 

kanpainak (uraren kontsumoa, hondakinak, airearen kutsadura…) 
eta prebentzio neurriak. 

Iker 
      

10. Tokiko protokoloa (genero berdintasuna) Oihana       

11. Berdintasun plana Oihana       
12. Herritarren parte hartzea: ekarpenak nola ekarri zerbitzuetara. Itziar       

13. Mugikortasuna: autoari mugak jartzea, txirrindula sustatu, garraio 
publiko indartu, kotxe partekatuak: zer mugikortasun eredu behar 
dugu? 

IKer 

      

14. Bizimodu osasungarria: Kirol Orientazio Zerbitzua (osasun 
etxeekin…) 

Amaia 
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8 Plan estrategikoaren hedapena, 
jarraipena eta eguneraketa 
2020-2025eko Plan Estrategikoan jasotakoak aurrera eraman eta bere jarraipena egiteko egitura eta lan-prozesuak jasotzen 
dira atal honetan. 
 

8.1 EGITURA 
 
Zuzendaritza Batzordea:  
Plan Estrategikoaren definizioan motor lana bete duen Hausnarketa Talde Nagusiaren pareko gunea izango da. Ikuspegi 
estrategikoa zainduko du eta Mankomunitateko lehendakaria, kudeatzailea, idazkaria eta zerbitzu arduradunez osatua 
egongo da. Hileroko maiztasunez elkartuko da. 

Funtzioa: 

.Plan Estrategikoan zehaztutakoak aurrera nola eramango diren erabakiko du eta horretarako baliabideak eskainiko ditu. 
Aipatutako horiek, urteko kudeaketa planean jasoko dira. 
.Lehentasunak zehaztuko ditu eta martxan jarriko diren proiektuak erabaki/onartuko ditu. Martxan jarritako proiektu 
estrategikoen gaineko zuzeneko ezagutza izango du eta jarraipena egingo du.  
.Helburu estrategikoen jarraipena egingo du, adostutako adierazleen bidez.     
.Urteko komunikazio plana onartu, martxan jarri eta jarraipena egingo du. Hileroko Zuzendaritza Batzorde bakoitzean 
adostuko da Mankomunitateko langileei, Udaletako ordezkariei eta herrietako eragile eta herritarrei komunikatu beharrekoak.  
 
 
Koordinaziorako gunea: 
Gune operatiboa izango da, Mankomunitatearen barneko koordinazioa bideratu eta zerbitzuen arteko elkarlana eta sinergia 
aukerak sustatuko dituen gunea izango da. Mankomunitateko kudeatzailea eta zerbitzu arduradunez osatua egongo da. Bi 
asteroko maiztasunez elkartuko da. 

Funtzioa: 

.Egiteko nagusien jarraipena egitea. 

.Zerbitzuen eta proiektu taldeen egoeraren berri ematea. 

.Komunikazioa: barrura eta kanpora begirako informazioen zabalkundea. 
 
 
Proiektu taldeak:  
Zuzendaritza Batzordeak onartutako proiektuak aurrera eramateko taldeak izango dira. Proiektu arduradun bat egongo da, 
zeinak Zuzendaritza Batzordeko kideekin gertuko komunikazioa izango duen. Proiektu bakoitzak bere lantaldea izango du eta 
proiektua amaitu bitartean egongo da martxan. Proiektu bakoitzak bere emaitza zehatza izango du eta horrekin amaituko da 
proiektua. Proiektu bakoitzak iraupen eta intentsitate desberdina izango du eta taldean bertan adostuko da lan-erritmoa zein 
izango den eta zenbateko maiztasunez elkartuko den. Ahal den neurrian, asteroko maiztasuna izatea gomendatzen da. 

Funtzioa: 

.Zuzendaritza Batzordeak onartutako proiektua aurrera eramateko ahalegina egitea. Horretarako, proiektuaren helburuekin 
bat eginez eta martxan jartzeko ekintzak proposatuz. 
 
 
Batzordeak:  
Herrietako eragile eta Udal ordezkariez osatutako guneak dira.  

Funtzioa: 

.Mankomunitateko Zerbitzuetako beharrak jaso eta ekintzak gauzatzeko laguntza ematea. 

.Udalekin harremana ahalbidetzea: Zerbitzuetan egiten denaren berri ematea.  
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8.2 LAN PROZESUAK: JARRAIPENA, EBALUAZIOA ETA 

EGUNERATZEA 
 

Plan Estrategikoa urteko kudeaketa planen bidez garatuko da, horretarako, plangintza, gauzatze, ebaluazio, doitze eta 
emaitzak aurkezteko urteroko sistematika bat barne hartuz. 

 Urteko kudeaketa planaren planifikazioa, ebaluazioa eta emaitzen aurkezpena. Urteko Kudeaketa Plana, Plan 
Estrategikoa eta Mankomunitateko Zerbitzuetako Plangintzen hedapenerako ekintza gakoak jasoko dira, horiek 
aurrera eramateko baliabideak jasoz. Zuzendaritza Batzordean onartuko da urteko Kudeaketa Plana eta hileroko 
jarraipena egingo zaio Zuzendaritza Batzordean. Hileroko jarraipenaz gain, lauhileko jarraipenaren bidez, urtean 
zehar Kudeaketa Planean abian jarritako estrategien eta proiektuen gauzatze eta eragin mailaren ebaluazioa egingo 
da. Urte amaieran, Mankomunitateko langileei eta Udal ordezkariei Planaren jarraipenaren berri emango zaie. 

 Plan Estrategikoaren lehentasunezko helburuak eta estrategiak berrikustea eta eguneratzea. Urteko hirugarren 
lauhilekoan zehar Plan Estrategikoan jasotako estrategiak eta proiektuak berrikusi eta egiaztatuko dira, aldaketa 
handienak sartzeko (estrategia edo proiektu berriak sartzea, beste batzuk kentzea, aurrekontuak egokitzea, epeak, 
arduradunak, etab.). Horrela, hurrengo urtean zehar garatu beharreko proiektuak eta lehentasunak antzeman eta 
kuantifikatu ahal izango ditu, eta horiek gero dagozkion aurrekontu-partidekin lotu eta hurrengo urteko Kudeaketa 
Planean jasota utziz. 

 

ADIERAZLEAK 
Adierazleek egoera zehatz baten berri ematen duten neurgailuak dira. Edozein esku hartzek egindako horren betetze maila 
eta eraginkortasuna neurtzeko tresnak dira. Ebaluaziorako ezinbestekoak, beraz. Komeni da, gainera, horiek aurrerabidea 
neurtzeko moduan jasotzea. 

Adierazleak zehazteko irizpideak anitzak izan daitezke. Plan estrategiko honetan, bi irizpide nagusiren arabera definitu dira: 

 Kanpo dimentsioa neurtzeko adierazleak: gure ingurunearen egoeraren berri ematen dutenak dira. Normalean 
estatistika erakundeek neurtu eta ziklikoki aztertzen direnak. Gisa honetakoak dira, esaterako, langabezia tasa, 
jaiotze tasa, egindako salaketa kopurua, edo euskararen ezagutza tasa. Horien bidez gure esku hartzearen 
eraginkortasuna neurtzeko aukera izanen dugu. Azken batean, eraldatu nahi dugun errealitate horrek zer norabide 
duen adierazteko lagungarriak dira.  

 Esku hartzearen betetze maila: eraldatu nahi dugun hori egiteko plangintzan jaso ditugun ekintzen betetze maila 
neurtzen dute. Prozesuaren neurketaz ari gara. Gisa honetakoak dira, esate baterako, egindako ekintza kopurua 
aurreikusiekiko. 

 

Oharrak:  
 Sexua, adina eta jatorria aldagaiak sistematikotasunez sartuko da egiten diren estatistika, inkesta eta datu bilketa 

guztietan.  
 Eranskinetan jasota datoz adierazleen iturriak. 
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ERRONKA HELBURU ESTRATEGIKOAK ADIERAZLEAK 

SAKANA 
BIZIGARRIA: 
BERTAN BIZI, 
IKASI ETA LAN 
EGIN. 

1.
HE 

ENPLEGUA SUSTATU: 
KALITATEZKOA, PAREKIDEA 
ETA BERTAKOA. 

 Sakanan bertan  ikasi eta lan egiten duten 
sakandarrak. 

 

2.
HE BIZI KALITATEA HOBETU. 

● Etxebizitzarako laguntzak.  
● Zaintzarako laguntzak.  
● Jarduera fisikoa egiteko ohitura hartu dutenak.  
● Bilakaera demografikoa. 

3.
HE 

BERRIKUNTZA 
TEKNOLOGIKO ETA 
SOZIALEAN SAKONDU. 

● Berrikuntza sozialeko joerak eta praktikak. 

DISKRIMINAZI
O SOZIALIK 
GABEKO 
SAKANA 

4.
HE 

SENTSIBILIZAZIOA,  
KONTZIENTZIAZIOA ETA 
PREBENTZIOA LANDU. 

● Landutako gaiak. 
● Sakandarren pertzepzioa. 
● Gizarte bazterketa arriskuko tasa. 

5.
HE AHALDUNTZEA BULTZATU. 

● Emakumeek parte hartzeko eta erabakiak hartzeko 
dituzten aukerak. 

6.
HE 

EKINTZA POSITIBOAK 
SUSTATU ETA BALIABIDEAK 
ESKAINI. 

● Diskriminaziorik gabeko egoera parekidera iristeko 
laguntzak. 

7.
HE 

BAZTERKERIA, JAZARPEN 
ETA ERASOEI AURRE EGIN. 

● Bazterkeria, jazarpen eta eraso egoerak.  

BERE 
HIZKUNTZA, 
KULTURA ETA 
IDENTITATEA 
ZAINTZEN 
ETA 
GARATZEN 
DITUEN 
SAKANA 

8.
HE 

KOMUNITATE AKTIBO, IREKI 
ETA ABEGIKORRA ERAIKI. 

● Komunitate moduan garatutako proiektuak. 

9.
HE 

KULTURARTEKOTASUNA 
INDARTU. 

● Kulturartekotasuna indartzeko ekimenak. 

10.
HE 

EUSKARA ETA EUSKAL 
KULTURA SUSTATU. 

● Sakanako herrietako euskararen ezagutza eta 
erabilera tasak. 

INGURUMENA 
ETA 
INGURUNEA 
ZAINDU, ETA 
USTIAKETA 
IRAUNKORRA 
EGITEN DUEN 
SAKANA 

11.
HE 

INGURUMENA ZAINTZEKO 
SENTSIBILIZAZIOA LANDU. 

 Ingurumena zaintzeko ekintzak.  

12.
HE 

INGURUMEN INPAKTUA 
MURRIZTEKO PREBENTZIO 
NEURRIAK HARTU. 

 Ingurumen inpaktua murrizteko erabakiak eta 
inpaktua.  

 CO2 isurketa tasak. 
13.
HE 

IRAUNKORTASUN POLITIKAK 
SUSTATU. 

 Iraunkortasuna sustatzeko inbertsioak. 

GIZARTE 
ERANTZUKIZ
UNA ETA 
BIKAINTASUN
A 
(KUDEAKETA 
EREDUA) 

14.
HE 

GIZARTE ERANTZUKIZUNEZ 
JOKATU. 

 Gizarte erantzukizuna lantzeko politikak.  

15.
HE 

KUDEAKETA ETA ZERBITZU 
ESKAINTZA BIKAINA 
BULTZATU. 

 Mankomunitateko zerbitzu desberdinen arteko 
proiektuak. 

 Kanpo komunikaziora bideraturiko ekintzak. 
 Mankomunitateko erabiltzaileen gogobetetzea.  

SAKANDARRE
N 
MANKOMUNI
TATEA 
(GOBERNANT
ZA EREDUA) 

16.
HE 

ESKUALDE IZAERA ETA 
HERRIEN ARTEKO 
HARREMANAK INDARTU ETA 
SUSTATU. 

 Sakanako herrien eta herritarren arteko harremanak 
indartzeko ekimenak. 

17.
HE 

BESTE ERAGILE BATZUEKIKO 
HARREMANAK SUSTATU ETA 
ELKARLANEAN PROIEKTUAK 
AURRERA ERAMAN. 

 Eskualdeko eta eskualdeaz gaindiko eragileekin 
harremanak indartzeko ekimenak. 

18.
HE 

PARTE HARTZE KULTURA 
BULTZATU. 

 Parte hartze kultura sustatzeko ekimenak. 

19.
HE KOMUNIKAZIOA LANDU. ● Komunikazioa indartzeko bideratutako ekimenak eta 

landutako interes taldeak. 
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9.1 PROIEKTU ESTRATEGIKOAK 
 
 

Proiektuaren izena  

1 BERTAN SAKANA (ZAHARTZEA) 
 

Deskribapena Sakanako eskualdean, Europako landa-gune gehienetan bezala populazioaren zahartze 
progresiboa eta zerbitzuetara iristeko zailtasuna erronka nagusietako bat bilakatzen ari 
da. Hori horrela, BERTAN proiektuaren bidez biztanleei beren lurraldetik alde egin gabe 
bizi-kalitate onarekin zahartzeko baliabideen eta zerbitzuen eskaintza hobetzea 
bilatzen da. 

Horretarako, aldi berean, zahartze aktiboa zeharka eta sektore anitzetako 
ikuspegietatik abiatuta lantzea proposatzen da; pertsona helduak, landa-guneetako 
herritargoa eta tokiko eragileak inplikatuz.  

Lurralde-azterketak egingo dira behar espezifikoei buruz; horretarako, funtsezko 
eragileei eragingo zaie, eta lau gai horietan lehendik dauden soluzio berritzaileak 
aztertuko dira. 

 

Helburuak  Adineko pertsonen autonomia eta bizi kalitate ona sustatzea, hori lortzeko 
eredu berriak identifikatu eta martxan jartzea.  

 Zaintza lanak erdigunean jartzea 

 Zaintza lanei duintasuna   

Esperotako emaitzak  Etxebizitza eta mugikortasun ereduak probatu, egokitu eta adinekoen eskura 
jartzea, zerbitzu berrien sorrerak bideragarri eginez. 

 Zaintzaileen lan baldintzak hobetuko lituzkeen kooperatibizazio prozesua 
abian jartzea. 

 Zaintzaileen ahalduntzetik abiatutako prozesua izatea. 

Ekintzak  Etxearen eta erresidentziaren arteko etxebizitza aukera berriak zehaztea 

 Gizarte partaidetza sustatuko duen eskualde barruko garraio egokitua 
zehaztea 

 zaintzailearen irudia hobetzea eta bere arnasketa uneak kudeatzeko formula 
berriak  

 Zaurgarritasun kasuetan esku-hartze goiztiarra bultzatzea, komunitatearen 
aktibazioaren eta gizarte-teknologiaren erabileraren bitartez  

 Kirolaren eta bizi aktibo baten bidez bizi kalitatea hobetzea   

 Zerbitzu berrien sorrera, nagusiki dieta eta behar konkretuetara egokitzen 
den kolektibo anitzentzako jangela ekarbanatua eta etxerako zerbitzua. Ez du 
soilik adineko pertsonetara mugatu behar, baita eskola-ikastola edo beste 
kolektibo, adin eta ezaugarrietako pertsonentzat ere. 

 Etxean Bizi: etxeratuta eta menpekotasuna duten pertsonei zuzendutako 
jarduera fisikoa bere etxean, gizarte zerbitzuen laguntzarekin. Gainera esku 
hartzea zaintzailearekin ere. 

Lantaldea Arduraduna Sakanako Garapen Agentzia 

Kideak - Gizarte Zerbitzuetako mankomunitateak (Arakil, Aranatz eta Altsasu) 

- Kirol Zerbitzua 

- Anitzartean 

- Sakanako taxi zerbitzuak 

- Sakanako hezkuntza zentroak 

- 

 

Kronograma: 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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x x x x x x x            

Baliabideak (pertsonalak, 
materialak, aurrekontua…) 

Mugaz gaindiko proiektu baten bidez, Sakanako Garapen Agentziak eta Arakilgo 
zerbitzu sozialek 29 hilabetetarako finantziazioa izango dute. Proiektu guztiak 370.000€ 
inguruko aurrekontua du eta koordinatzailea Garapen Agentziako pertsona bat izango 
da. 

 

 

 

 

Ebaluazioa nola:  

 

 

 

Kontuan hartzekoak: Sakanako I. BPan lantzen den ardatz batekin lotuta dago proiektu hau. Bizitzaren 
jasangarritasuna. 
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Proiektuaren izena 3 SAKANAN ETXEBIZITZA POLITIKA 
PUBLIKO IRAUNKORRA SUSTATZEKO 
LANTALDEA 

Deskribapena Herriak bizirik mantentzeko arazo nagusien artean etxebizitzarena da 
aipagarrienetakoa. Etxebizitza falta eta egungo etxebizitza-ondarea zaharberritzea 
dira etxebizitza politika publikoek sakanan dituzten erronka nagusienak. 

Erronka horiei erantzuteko, Mankomunitatearen baitan etxebizitza politika publiko 
aktibo eta iraunkorrak sustatzeko lantaldea abian jarriko litzateke. 

Helburuak  Etxebizitza politika publikoen inguruko eztabaida sustatzea 

 Etxebizitza arloko praktika onak eta esperientziak udalen artean 
partekatzea eta ezagutza sortzea eskualdean 

 Mankomunitatearekiko Udal ordezkarien atxikimendua handitzea. 

 Udal ordezkariak gaian boteretzea 

Esperotako emaitzak  3 udaletako etxebizitza politika publikoetan iraunkortasunari lotutako 
berrikuntzak txertatzea 

 Alokairuzko aukera handitzea eta ikusaraztea  

Ekintzak  Diagnosia egin 

 Esperientziak ezagutzeko bisita 

 Esperientzien ezagutza jardunaldiak 

 2021 ekintza plana 

Lantaldea Arduraduna Zehazteke (Ohiana Olaberria-Iker Manterola?) 

Kideak  

 

Kronograma: 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

                  

Baliabideak (pertsonalak, 
materialak, aurrekontua…) 

 

 

Ebaluazioa nola:  

 
 
  



 

30 
 

Proiektuaren izena 4 ENPLEGURAKO BALDINTZAK: DINABIDE 

Deskribapena Sakanako Plan Estrategikoaren helburu nagusia “lanpostu iraunkorrak izateko 
baldintzak sortzea” izanik, hainbat arlotako proiektuak barnebiltzen ditu. 
Zeharkakotasunez txertatuko da emakume eta gizonen arteko berdintasunaren 
printzipioa. 

Egun gurean nagusi den sistema teknoekonomikoa iraultza bat bizitzen ari da, 
digitala eta datuetan oinarritua aurreikusten da etorkizuna. Sakanan bezala, 
enpresa txiki eta ertainak nagusi diren eremu industrial batean, erronka digitalari 
erantzuteko formakuntza, berrikuntza eta elkarlana sustatzea nahitaezkoak dira.  

Horrez gain, teknologia digitala gure bizitzen eremu guztietan egonik, Sakanako 
jendartean teknologiaren erabilera kritiko eta zentzuzko bat eta eskualdean 
etorkizunerako beharko diren ezagutzak sustatzea ere helburua litzateke. 

Helburu horiei erantzunez Sakanako Garapen Agentziak Dinabide proiektua jarri du 
abian. 

Helburuak  Sakanako langile eta ikasleek teknologia berrien ezagutza izatea eta bere 
erabilera profesionalerako (industriala-enpresariala) formakuntza 
jasotzea. Arrakala digitala ezabatzeko ekintza positiboak sustatzea. 

 Hezkuntza sisteman teknologia berrien inguruko hausnarketa eta 
erabilera kritikoa sustatzea. 

● Industrian eta bereziki STEM arloetan emakumeen partehartzea sustatu 
eta lan munduan txertatu. 

Esperotako emaitzak  2 elkarlan proiektu berritzaile identifikatzea 

 Teknologia berrien erabilera kritikoa sustatzeko ekimena  

 Lanbide heziketan emakumeen izen ematea handitzea 

Ekintzak  Dinabide industria 

o Formakuntza zikloa langileentzat  

o Enpresetan elkarlan berrikuntza proiektuak sustatzeko 
jarduanaldiak 

o Enpresei prototipatu zerbitzua eskaintzea 

 Dinabide sentsibilizazioa 

o Ikasleen bisitak Dinabide ezagutzeko 

o Emakumeak eta STEM 

 

 

Lantaldea Arduraduna Aintzane Iriberri-Iker Manterola  
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Kideak Ohiana Gallo (Berdintasuna) 

Izaskun Razkin (Euskara) 

Kronograma: 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

                  

Baliabideak (pertsonalak, 
materialak, aurrekontua…) 

 

 

 

Ebaluazioa nola:  

 

 

Kontuan hartzekoak: Hezkuntza 

31. artikulua. Xedapen orokorra. 

Hezkuntza arloko politika publikoek hezkuntza eredu bat bermatuko dute, genero-
ikuspegia nahitaez, modu sistematiko eta zeharkakoan txertatzen duen, eta haien 
xedea izanen da pertsonen garapen integralean oinarritzen den hezkuntza lortzea, 
genero-estereotipoak eta –rolak alde batera utzita, eta, horrekin batera, sexuan 
oinarritutako diskriminazio mota oro desagertzea, eta lan aktiboa egitea generoak 
baldintzatu gabeko orientazio akademiko eta profesionala emateko. 
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Proiektuaren izena 5 MANKOMUNITATEKO LAN TALDEAREN 
POTENTZIALITATEA SENDOTU 

Deskribapena Zerbitzuak eskaintzeko orduan zein Sakanan bizi, lan eta egon nahi dugun kontuan 
hartu behar da eta bertan zer behar identifikatu diren. 

Mankomunitatean, zerbitzu ezberdinak daude behar hauei aurre egiteko: euskara, 
berdintasuna, EZABU, ura, kirola, aniztasuna, hondakin zerbitzua eta Garapen Agentzia. 

Zerbitzu bakoitzak alor ezberdinak jorratzen ditu baina estrategia, norabide eta balore 
berdinen baitan lan egiten du, helburu orokor berdinekin nahiz eta bakoitzak bere 
helburu zehatzak ere badituen.  

Zerbitzu bakoitzaren izaera propioa mantenduz, batez ere ur eta hondakin zerbitzuan 
edo EZABU eta Garapen Agentzian, zeharkako modu baten ulertu behar dira guztiak. 
Mankomunitateak zerbitzuak eskaintzeko orduan, jarduera eta ekintza guztietan 
zerbitzu guztiek presentzia eduki beharko lukete. Adibidez: kirola euskaraz,ahalik eta 
hondakin gutxien sortuz, uraren erabilera ona eginda, genero ikuspegia bermatuz, 
turismoa kontuan hartuz….  

Sinergia hauek proiektu bateratuak aurrera eramateko beharrezkoak dira eta honek 
beharrei erantzun borobilagoa ematen die. Honek taldean lan egitea ere suposatzen du. 
Hauek horrela, zerbitzuak emateko orduan, teknikarien potentzialitatea ere handitu 
egingo da haien arteko esperientziak partekatuz. 
17/2019 FL-ak  bere 4. Artikuluko jardute printzipioen artean ondorengoa jasotzen du: 
emakume eta gizonen arteko berdintasun printzipioa zeharkakotasunez ezartzea. 

Helburuak  Eskainitako zerbitzua hobetzea  
 Erabiltzaileen gogobetetzea maila handitzea 
 Langileen artean harremana sendotzea eta indartzea. 
 Lankidetza sortzea eta batak bestea laguntzea.  
 Praktika onak eta arazoak partekatzea ekarpen eraikitzaileen 

bitartez 
 Mankomunitatearekin atxikimendua handitzea 

Esperotako emaitzak  Lan giroa hobetzea. 

 Mankomunitatea lan egiteko toki erreferentea izatea. 

 Komunikazioa eta informazioa hobetzea eta erraztea. 

 Zerbitzuetan egiten den lana balorean jartzea 

Ekintzak  Praktika onak eta arazoak partekatu 

 Ekarpen eraikitzaileak partekatu 

 Lan egiteko modua aldatu eta proiektuak taldean landu 

 

Lantaldea Arduraduna Itziar, Iker eta zerbitzuetako teknikariak 

Kideak - Lehendakaria  

- Langileak 

- Eragile sozialak eta ekonomikoak 

 

Kronograma: 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

x x x x x x x            

Baliabideak (pertsonalak, 
materialak, aurrekontua…) 

Bilerak hilabetean behin elkarren berri emateko. 

 

 

Ebaluazioa nola:  

Bileren jarraipena 

 

Proiektuaren izena 6. ZERBITZUEN ANTOLAMENDU EREDUA: EGITURA, 
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ERALDAKETA DIGITALA, MAPA LOKALAREN 
ERAGINA. 

Deskribapena 1. Erabiltzaileen arreta 
protokoloa egin eta martxan 
jarri.  

2. Zerbitzuetan dauden 
behar digitalak identifikatu eta 
baliabideak jarri hauek 
bermatzeko. Administrazio 
elektronikoa martxan jarri. 

3. Sakana marka 
martxan jarri.  

Mapa lokalaren legeak 
aldaketak ekarriko ditu eta 
egungo Mankomunitateak 
desagertuko dira eta komarkak 
edo eskualdeak ordezkatuko 
dituzte. 

Helburuak  Kudeaketa eta 
zerbitzu bikaintasuna bultzatu 
 Erabiltzaileen 
harremanak eta parte hartzea 
sustatu eta indartu 
 Komunikazioa indartu 
 Eraginkortasuna, 
hurbiltasuna eta erraztasuna 
kudeaketak egiteko orduan. 
 Politika publiko eta 
jarduketa guztietan Genero 
berdintasuna txertatzea 
kalitatezko faktore gisa.  

 Eraginkortasuna 
zerbitzuak eskaintzeko orduan 
 Erabiltzaileen 
gogobetetzea maila handitzea 
 Berrikuntza 
teknologikoak aprobetxatu lana 
baldintzak hobetzeko 
 Ingurumena inpaktua 
gutxitu, paper gutxiago erabili 

 

 Kudeaketa publikoaren 
bikaintasuna. 

 Iraunkortasun politikak 
sustatu 

 Gizarte 
erantzunkizunez jokatu 

 Eskualde izaera 
bultzatu 

 

Esperotako emaitzak  Lan baldintzak hobetzea. 

 Mankomunitatea Sakanaren topaleku izatea eta eskualdea indartzea 

 Erabiltzaileak Mankomunitateko parte sentitzea eta haien inplikazioa handitzea. 

 Gardentasuna, parte hartzea, hurbiltasuna, komunikazioa eta informazioa hobetzea eta 
erraztea. 

 Kudeaketa eta zerbitzu bikaintasuna eskaintzen diren zerbitzuak balorean jarriz 

Ekintzak Praktika onak eta arazoak 
partekatu eta arreta protokoloa 
garatu eta martxan jarri. 

Lan egiteko modua aldatu 

Lan egiteko modua aldatu 

Behar teknologikoak identifikatu 
eta bermatu 

Amankomunean lan egiteko 
filosofia barneratu zerbitzuak 
eskaintzeko orduan eta 
eskualdeari begira eskaini 

Sakanako Mankomunitatean 
horrela egin da orain arte, eta 
erreferentea da 

Lantaldea Arduraduna Natalia eta Miren  Iker eta Itziar David, Iker eta Itziar 

Kideak Langileak Langileak Komunikazio arduraduna 

Langileak 

Eragile sozialak eta ekonomikoak 

Udal ordezkariak 

Kronograma: 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

x x x x x x             

Baliabideak (pertsonalak, 
materialak, aurrekontua…) 

 

Praktika onen jarraipena eta 
berrikuntza 

Aurrekontuetan identifikatutako 
beharrak bermatzeko partidak 
sortu, zerbitzaria aldatzeko, 
ordenagailuen aldaketak…. 

Komunikazio arduraduna 
kontratatu eta komunikazio plana 
martxan jarri.  

Ebaluazioa nola: Proiektuen jarraipena 
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Proiektuaren izena 7 HONDAKIN ZERBITZUA 2.0 

Deskribapena 2013an Sakanan hondakinak kudeatzeko modua erabat aldatu zen atez ateko eta 
sistema mistoaren ezarpenekin. Irurtzunen, gai organikoa auzo konpostaren 
bitartez kudeatzeko apustua egin zen urtebete ondoren eta Altsasun, aldiz, 5. 
edukiontziaren bitartez 2018an. 

Ezinbestekoa da orain sistema desberdinak, dauden baliabideak eta legez bete 
beharreko helburuak kontutan hartuta zerbitzuaren diagnostiko bat egin eta 
hobekuntzak planifikatu eta ezartzea hainbat arlotan (hondakin banaketan parte-
hartzea, azpiegituren mantentze lana, kalitatezko bilketa zerbitzua, etabar). 

Hau lortzeko hondakin estrategia bat garatuko da, gaur egungo diagnostikoa barne, 
eta behin estrategia adostuta ekintza planen bitartez ezarriko dira hobekuntzak. 

Helburuak  Legez ezarritako helburuak bete 

 Eragileen parte hartzea sustatu 

 Ingurumena zaintzeko sentsibilizazioa landu 

 Ingurumen inpaktua murrizteko prebentzio neurriak hartu 

 Iraunkortasun politikak sustatu 

 Kudeaketa eta zerbitzu eskaintza bikaina bultzatu 

 Barne eta kanpo komunikazioa hobetu 

Esperotako emaitzak  Herritar eta beste eragile eta erabiltzaileen zerbitzuarekiko satisfakzio 
maila hobetzea  

 Zerbitzuaren efizientzia hobetzea 

 Hondakinei buruzko legedi eta normatiba bete eta Nafarroako Hondakin 
Planaren bitartez ezarritako helburuak betetzea 

 

Ekintzak  Herritar, udal, hondakin zerbitzuko langile eta beste eragileekin Hondakin 
Zerbitzuaren diagnostikoa burutu (lehentasunen eta arazoen 
identifikazioa barne) 

 Hondakin azpiegituraren mantenimendu protokoloa garatu eta 
mantenimendu plana garatu eta ezarri 

 Sakanako Hondakin Estrategia garatu 

 Hondakin Prebentzio eta Kudeaketa ekintza plana garatu eta ezarri 

 Hondakin Komunikazio plana garatu eta ezarri 

 

Lantaldea Arduraduna Hondakin Teknikaria 

Kideak Kudeatzailea 

Lehendakaria 

Zerbitzu arduraduna 

Hezitzaileak 

Kalitate arduraduna  

 

Kronograma: 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Baliabideak (pertsonalak, 
materialak, aurrekontua…) 

Pertsonalak: proiektu lantaldea, biltzaileak, bolondresak, hondakin kudeatzaileak, 
SCRAPak, udalak, kazetariak (komunikabideak) 

 

Materialak: gidak, ordenagailuak, azpiegiturak (posteak, auzokonposterak, 
etxolak...), ibilgailuak, diseinuak 
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Aurrekontua ezingo da zehaztu estrategia eta planak garatu arte. 

 

Ebaluazioa nola: Hainbat adierazle erabiliko dira. Proiektuarekin hasi baino lehen neurtuko dira eta 
ondoren gutxienez urtero (epe motzeko eragina duten ekintzen kasuan 
ebaluaketaren maiztasuna egokituko da) 

 Bilketa selektibo tasa (%) 

 Sortutako hondakinak (kg/bizt./urt.) 

 Bildutako errefusa (kg/biz./urt.) 

 Burutu gabeko bilketak (%) 

 Bilketa zerbitzuaren gastua (€/bizt.) 

 Erabiltzaileen satisfazio maila -inkesten bitartez 

 Langileen satisfakzio maila -inkesten bitartez 

 Erreportatutako parte hartzea (%) 
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Proiektuaren izena 8 EUSKAL KULTURAREN TRANSMISIOA  
Deskribapena 

 
 

 Euskal kulturaren transmisioan etena gertatu dela nabaria da. Gero eta haur 
gehiagok euskara ikasten dute eskolaren bidez, baina horrek ez du ekarri euskaldun 
izan daitezen. Euskarazko kultura ez bada transmititzen, euskalduntzea ez da 
erabatekoa izango. 

 Eskaintzari dagokionez, euskal kultur sorkuntza eta produkzioa aberatsak dira 
gaur egun, baina, maizegi, ez dira iristen herritarrengana. Euskaraz egiten den 
kultura badenik ere ez daki jende askok, eta dakienak ere askotan bigarren 
mailakotzat ikusten du, edo, guztiz kontrakoa, zaila eta jasoa dela uste du. 

 Euskaldun batzuk gero eta gehiago kontsumitzen dute euskaraz; baina euskaraz 
kontsumitzen duten euskaldunen kopurua ez da maila berean igo. Euskal 
komunitatea trinkotu egin da, baina ez zabaldu. 

 Ugariak dira umeendako kultur produktuak. Izan ere, hor daude euskaldun 
gehien. Desafioa da umeengandik gazteenaganako jauzia ez dela maiz ematen. 
Hutsuneak daude produkzioan eta kontsumoan, eta, hortaz, transmisioan. Areago, 
askotan haurrei zuzendutako produktuek betetzen dute euskal kulturari dagokion 
“kuota”.    

 Euskal kultura ez da ekonomikoki beregaina eta dirulaguntzen menpekoa da 
gehienetan. Nolanahi ere, badira behar-beharrezkoak diren kultur produktuak 
ekonomikoki bideragarriak ez direnak edo publiko murritza dutenak.   

Helburuak  Euskal kulturaren kontsumoa handitzea. 

 Euskarazko kultur ekoizpenak ikusgarri egitea. 

 Euskal kulturaren transmisioa bermatzea. 

 Kulturak duen funtzio linguistikoa aldarrikatzea.  

 Erakundeen eta kultur eragileen artean lan bateratua egitea.  

 Elkarren osagarri izenen diren hizkuntz politika eta kultur politika eraginkorrak 
diseinatzea. 

 

Esperotako emaitzak Denen artean osatuko dugun diagnostikotik aurrera begirako lan-ildoak zehaztea, 
etorkizuneko lankidetza artikulatzeko eta epe luzerako politika adosteko.  

Ekintzak  Urtero ekintza plana diseinatuko da, honako esparru hauetan lan egiteko: 
sormena, kalitatea, ekoizpena, eskaintza, ikusgarritasuna, prestigioa, kontsumoa 
eta transmisioa.  

 Arloko beste eragileekin balizko aliantzak gogoetatuko dira: ikastetxeak, 
liburutegiak, sortzaileak eta abar. 

 Kudeaketa administratiborako biderik eraginkorrena zein izanen den erabakiko 
da.  

 

Lantaldea  Arduraduna Castillo Suárez 

 Kideak  Betisa Anda (Altsasuko Udala) 

 Virginia Aparicio (Olaztiko Udala) 

 Patxi Mikeo (Irurtzungo Udala) 

 Amaia Ijurra (Etxarri Arnazko Udala) 

 Maddalen Martiarena (Arakilgo Udala) 

 Miren Berastegi eta  Monika Etxebarria (Arbizuko Udala) 

 Aitor Gartzia (Lakuntzako Udala) 

 Oihana Gallo eta Bego Zestau (Sakanako Mankomunitatea)  

 

 

 

Kronograma 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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Baliabideak (pertsonalak, 
materialak, aurrekontua…) 

 Giza baliabideei dagokienez, teknikarien zein hautetsien dedikazioa aurreikusten 
da. 

 Ez da aurrekonturik behar, salbu aholkularitza enpresa bat beharko balitz. 

 Baliabide materialak parte hartzen duten erakundeetakoak izanen dira, modu 
bateratuan sortuko diren komunikaziorako euskarriak izan ezik. 

Ebaluazioa nola  Urtean behin, eta biderik egokiena zein den adostuta, ebaluazio bat eginen da. 
Batetik prozesua eta bestetik emaitza baloratuko dira. 

 Lantaldeko kideek hartutako konpromisoak betetzen ari diren neurtzeko 
euskarriak erabiliko dira lantaldearen ebaluazio jarraitua egin ahal izateko. 

 Urtean zehar igortzen ahalko zaizkie taldekideei hobekuntza proposamenak eta 
iritziak.  

Kontuan hartzekoak Genero eraginaren txostenaren aurretiko ebaluazioa txertatu.  (Ondorengo puntuak 
azalduz: Emakumeen eta gizonen presentzia. Erabaki guneetan parte hartzea. 
Baliabideetarako sarbidea. Gizarte-arauak eta balioak.) 
 
17/2019 FL. 39. Artikuluak. Berdintasuna Kulturan arautzen duena. 
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Proiektuaren izena 9 SAKANAKO TRANTSIZIO ENERGETIKOA  
Deskribapena  2030erako Nafarroako Energia Plana oinarri hartuta, Sakanako trantsizio 

energetikoa bideratzeko plan estrategikoa definitu eta berau martxan 
jartzeko bidea landuko da.  

 

 NAFARROAKO GOBERNUAREN 2030ERAKO NAFARROAKO ENERGIA 
PLANAREN LAN ESPARRUAK HAUEK DIRA: 

1. Energia eredua. Energia eta ingurumen-estrategia. 

2. Energia sortzea eta kudeatzea. Energia berriztagarriak. Energiaren 
kudeaketa sektoriala. Energia berriztagarrietarako laguntzak. 

3. Eolikoa. 

4. Biomasa. 

5. Azpiegiturak. Garraioa eta banaketa. 

6. Energia kontsumitu eta aurreztea. Eraginkortasun energetikoa. Energia 
zerbitzuen enpresak. Energia kudeatzeko sistemak ISO 50001-2011. 
Kudeaketa adimenduna. Sare adimendunak eta sorkuntza banatua. 

7. Mugikortasuna eta garraioa. 

8. Ikerketa eta berrikuntza. 

9. Komunikazioa eta parte-hartze publikoa. Prestakuntza eta 
sentsibilizazioa. 

10.  Energia Planaren monitorizazioa: ebaluazioa eta jarraipena.  

 

 Lan esparru hauek aztertu eta Sakanako beharren arabera, helburu 
nagusiak definituko dira. 

 
 

Helburuak  NAFARROAKO GOBERNUAREN 2030ERAKO NAFARROAKO ENERGIA 
PLANA ETA SAKANAKO PLAN ESTRATEGIKOAN DEFINITZEN DIREN 
HELBURUAK KONTUAN HARTURIK, HAUEK DIRA TRANTSIZIO 
ENERGETIKOA BULTZATZEKO HELBURU NAGUSIAK: 

10 Menpekotasun energetikoa murriztea. 

11 Efizientzia energetikoa hobetzea, enpresa, erakunde zein herritarrengan. 

12 Sakanako erakunde publikoen aldetik, energia berriztagarrien bidez energia 
ekoizteko bideak aztertu; herritarren parte-hartzearekin.  

13 Udal zein herritarrek, energia berriztagarria ekoizteko bideak aztertu; udal 
legeak aztertu/aldatu, lan-taldeak eratu, finantza bideak aztertu,... 

 
14 Formakuntza, prebentzio eta sentsibilizazio kanpainak burutu: ur eta energia 

kontsumoa, hondakinak, airearen kutsadura… 
 

Esperotako emaitzak  Sakanan, trantsizio energetiko bat izateko behar dugun plan estrategikoa 
definitu eta berau garatzea. 

 

Ekintzak  Lan hau burutzeko, Sakanan parte hartu dezaketen talde, erakunde eta 
eragile desberdinak identifikatu. 

 Talde, erakunde  eta eragile hauek elkarrekin lanean jarri. 

 Lanak banatu eta helburu konkretuak finkatu.   

 

Lantaldea Arduraduna  
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Kideak 2 mailatan antolatuko da: 
1. Talde Sustatzailea: Erakunde publikoetako langileak 
2. Talde hedatua: Herritar, eragile sozial eta erakunde publikoko langileez 

osatuta.  

 

Kronograma: 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

x  x   x   x   x   x   x   x   x          

Baliabideak (pertsonalak, 
materialak, aurrekontua…) 

 

 Teknikariak, Udal erreferenteak eta herri eragile desberdinak 

 Beharrezko aurrekontua 15000€ 

 

Ebaluazioa nola:  

 Plan estrategikoan definitutako helburuak lortu diren aztertuaz. 
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Proiektuaren izena 10 EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA. 
JARDUTEKO ETA KOORDINATZEKO TOKIKO 
PROTOKOLOA 

Deskribapena Emakumeen kontrako indarkeria da:  emakumea izateagatik emakumeen kontra 
bideratzen dena edo haiengan proportziorik gabeko eragina duena, genero 
diskriminazioaren agerpen gisa eta  emakumeentzako kalte edo oinaze fisikoa, 
psikologikoa, sexuala edo ekonomikoa dakarrena edo ekar dezakeena, mehatxuak, 
beldurrarazteak eta hertsatzeak edo askatasun-gabetze arbitrarioak barne hartuta, bizitza 
publikoan nahiz pribatuan gertatzen direnak.  
Hala, apirilaren  10eko 14/2015 Foru Legeak, Emakumeen Kontrako Indarkeriari Aurre 
Zioen Azalpenean adierazten duen bezala,  emakumeen aurkako indarkeriak 
emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren oinarrizko printzipioa kaltetzen du. 
Sakanako bi Berdintasun Zerbitzuek elkarlenean eta eskualdeko mailako koordinazioa 
hobetzeko asmoz, Tokiko koordinazio protokolo bat diseinatuko dute.    
Protokolo bat arau eta estandarren multzo bat da, protokoloa sinatzen duten eragileek 
nola jokatu behar duten agintzen duena. Emakumeen  aurkako indarkeriaren 
tratamendu integralak protokoloak egituratzea  eskatzen du, horrela esku-hartzea 
homogeneoa, behar adinakoa eta integrala izan dadin administrazio publiko guztietan 
eta eragindako  zerbitzuetan, eta prebentzioa, arreta, babesa eta indarberritze 
prozesua  egokiak izan daitezen. 
Era berean, protokoloak tresna erabilgarriak dira jardunbideak normalizatzeko, 
jardunbide horiek eragin handiagoa izan dezaten laguntzeko, eta emakumeen aurkako 
indarkeriaren forma eta adierazpen  guztien eraginari buruzko informazioa emateko. 
Protokoloaren diseinuaren prozesuak 4 fase izango ditu: 
-Prestakuntza 
-Konpromiso formala 
-Protokoloa lantzea 
-Onestea eta jendarteratzea 

Helburuak  
 Emakumeen aurkako indarkeria alorrean jarduteko eta koordinatzeko 

Sakanako I. protokoloa adostea 
 Toki entitateek emakumeen aurkako indarkeria egoerei ematen dieten 

erantzunean koordinazio prozedurak bateratzea. 
 Informazioa partekatzeko sistema bat ezartzea. 
 Arreta integraleko sistemaren kalitatea hobetzea 
 Sakanako Plan estrategikoak zehazten dituen bestelako helburuak ere 

landuko ditu: 

2-Bizi kalitatea hobetu (Bizitzak erdigunean jarriz) 
4-Sentsibilizazioa,  kontzientziazioa eta prebentzioa landu.  
5-Emakumeen ahalduntzea bultzatu. 
6-Emakumeek diskriminazio edo desabantailak  dituzten eremutan ekintza positiboak 
sustatu eta baliabideak eskaini. 
7-Emakumeen aurkako bazterkeria, jazarpen eta erasoei aurre egin. 
8-Komunitate aktibo, ireki eta abegikorra eraiki. 
 

Esperotako emaitzak  Sakanarako Protokolo bateratua adostea 

 Emakumeen aurkako indarkeria alorrean koordinazioa hobetzea. 
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Ekintzak  Komunikazio ekintzak 

 Formazio saioak 

 Parte hartze saioak  

 Aurkezpen publikoak  

 Komunikazio eta jendarteratzeko ekintzak 

 

 

Lantaldea Arduraduna Mankomunitateko eta Altsasuko Udaleko BERDINTASUN TEKNIKARIAK 

Kideak -3 zonaldetako Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateak 

-3 zonaldetako Osasun Etxeak 

-Foruzaingoa 

-Nafar Lansare 

-Anitzartean Zerbitzua 

-Berdintasun Batzordea 

-Sakanako Udalak 

 

Kronograma: 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

X X                 

Baliabideak (pertsonalak, 
materialak, aurrekontua…) 

Protokoloaren lanketa Indarkeria matxistari aurre egiteko Estatuko Itunaren baitan 
kokatuko da. Sakanako Udal guztiek jasotako diru ekarpenarekin gauzatuko da 
egitasmoa eta horretarako Sara Ibarroalaren aholkularitza izango dute Altsasuko 
Udaleko eta Mank-eko Berdintasun teknikariek. 
Aurrekontua: 11.900€ (Sakanako Udalek Estatutik  jasotako diru laguntza) 

Ebaluazioa nola: Prozesu osoan zehar etengabeko ebaluazioa bermatuko da.   

-Ekintza eta helburu bakoitza amaitu ondoren parte hartzaileekin ebaluazioa egingo da.  
- Tokiko Koordinazio Mahaiak osatuko dira protokoloaren jarraipena bermatzeko. 

  

 

  



 

42 
 

 

Proiektuaren izena  

11 SAKANAKO EMAKUME ETA GIZONEN 
ARTEKO I. BERDINTASUNERAKO PLANA 

Deskribapena 2018an Sakanako Mankomunitateak eskualdeko emakume eta gizonen arteko genero 
desorekak aztertzea helburu zuen diagnostiko parte hartzailea burutu zuen. Hemendik 
ateratako ondorioak etorkizunari begira bideratuta daude  eta eguneroko bizitzako 
esparru ezberdinetan emakumeen zein gizonen arteko aukera berdintasuna lortzea du 
helburu.  Diagnostiko honek Sakanako I. Berdintasun Plana izango denaren oinarriak 
landatu zituen.   
Berdintasunerako plana ekintza konkretu batzuen bitartez emakume eta gizonen 
artean  berdintasuna lortzeko tresna bat da eta  Berdintasunaren aldeko lana estrategia 
baten barruan txertatzeko, ekintzak sistematizatu eta  emaitzak optimizatzeko balio 
izango du.  

Sakanako  Emakume eta Gizonen arteko I. Berdintasunerako Plana parte-hartzeko 
prozesu  batez baliatuz gauzatuko da eta bere diseinuan  Batzordeak, 
Mankomunitateko Zerbitzuek, Udalek, herritarrek eta eragile ezberdinek parte hartuko 
dute. 

Helburuak  Planak helburu orokor bezala dauka, alde batetik Mankomunitateko zein 
Udaletako kudeaketan genero ikuspegia txertatzea, eta beste alde batetik, 
Sakanako  emakumeen aukera eta eskubide berdintasuna bermatzea. Xede 
hauek oinarritzat hartuta, plana ondorengo lau arloen gainean egituratuko da 
:  

  -“Toki-gobernantza eta genero zeharkakotasuna” 
- “Emakumeen kontrako indarkeria”. 
-“Bizitzaren jasangarritasuna, zaintzaren etika garatuz eta bateragarritasuna eta 
erantzunkidetasunez”.   
-“Emakumeen ahalduntzea, parte hartze sozio-politikoa eta balioen eraldaketa” 

 Sakanako Plan estrategikoak zehazten dituen bestelako helburuak ere 
landuko ditu: 

1-Enplegua sustatu: kalitatezkoa, parekidea eta bertakoa 
2-Bizi kalitatea hobetu (Bizitzak erdigunean jarriz) 
3- Berrikuntza teknologiko eta sozialean sakondu. 
4-Sentsibilizazioa,  kontzientziazioa eta prebentzioa landu.  
5-Emakumeen ahalduntzea bultzatu. 
6-Emakumeek diskriminazio edo desabantailak  dituzten eremutan ekintza positiboak 
sustatu eta baliabideak eskaini. 
7-Emakumeen aurkako bazterkeria, jazarpen eta erasoei aurre egin. 
8-Komunitate aktibo, ireki eta abegikorra eraiki. 
9-Kulturartekotasuna indartu. 
10-Euskara eta euskal kultura sustatu. 
11-Ingurumena zaintzeko sentsibilizazioa landu. 
12-Ingurumen inpaktua murrizteko prebentzio neurriak hartu. 
13-Iraunkortasun politikak sustatu. 
14-Gizarte erantzukizunez jokatu . 
15-Kudeaketa eta zerbitzu eskaintza bikaina bultzatu. 
16-Eskualde izaera eta herrien arteko harremanak indartu eta sustatu. 
17-Beste eragile batzuekiko harremanak sustatu eta elkarlanean proiektuak aurrera 
eraman. 
18-Emakumeen parte hartze kultura bultzatu. 
19-Komunikazioa landu. Komunikazio barneratzailea bermatuz. 

 

Esperotako emaitzak -Sakanako emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako I. eskualde plana 

-Planarekiko sakandarren atxikimendua 
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Ekintzak -Komunikazio ekintzak 

-Parte hartze saioak (6) 

-Focus grup / Kontrasterako saioak (2) 

-Aurkezpen publikoak (3) 

-Komunikazio eta jendarteratzeko ekintzak 

Lantaldea Arduraduna BERDINTASUN TEKNIKARIA 

Kideak -Berdintasun Batzordea 

-Sakanako alkate eta zinegotziak 

-Emakume taldeak eta mugimendu feminista 

-Mankomunitateko Zerbitzu ezberdinak 

-Tokiko Garapeneko eragileak 

-Udal langileak eta Gizarte Zerbitzuetako teknikariak 

-Herritarrak, elkarteak eta Apymak 

 

Kronograma: 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

X                  

Baliabideak (pertsonalak, 
materialak, aurrekontua…) 

Planaren diseinuaren prozesua Mankomunitateko Berdintasun teknikariak bideratuko 
du eta Idoia Lekue Peña Berdintasun aholkulariaren laguntza izango du. Teknikariaren 
eta aholkulariaren arteko elkarlan honen bidez gauzatuko da prozesua eta planaren 
erredakzioa. 
Aurrekontua: 3.285€ 

Ebaluazioa nola: Prozesu osoan zehar etengabeko ebaluazioa bermatuko da.   

-Ekintza eta helburu bakoitza amaitu ondoren parte hartzaileekin ebaluazioa egingo da.  

-Berdintasun Planak bere baitan jarraipen fitxak izango ditu Planaren iraunaldian 
gauzatutako programak ebaluatzeko.  

-Planak iraun bitartean urteko balorazioa egingo da. 
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Proiektuaren izena 12 MANKOMUNITATE PARTE HARTZAILEA, 

HURBILA ETA GARDENA  
Deskribapena 1.- Udal ordezkarien foroa abian jarri. 

Herri ordezkariak dira herritarretara iristeko 
daukagun modurik zuzenena eta herri 
ordezkarien aldetik, elkarren berri izan eta 
elkarrekin ikasteko foro edo elkargune baten 
beharra adierazi zuten. Mankomunitatea da 
horretarako eremurik aproposena. 

 2.- Komunikazio plana komunikazio 
estrategiaren arabera planifikatu, abian 
jarri eta exekutatu. 
Mankeko zerbitzu guztiak eta GAk 
maiztasun handiagoarekin eta berdin 
komunikatu beharko lukete, erabiltzaileen 
ekarpenak jasoz zerbitzu hauek hobetzeko 
eta behar berriak identifikatu eta asetzeko. 

Helburuak  Mankomunitatearekiko erabiltzaileen (langileen, udal ordezkarien, eragileen eta 
herritarren) atxikimendua eta inplikazioa handitzea. Mankomunitatearen parte 
sentitzea. 

 Erabiltzaileen gogobetetze maila handitzea eta behar guztiak asetzea. 
 Kudeaketa publikoaren bikaintasuna. 
 Erabiltzaileen formakuntza eta praktika onen partekatzea.  
 Entitate erreferente eta berritzailea bihurtzea. 
 Markarekin Mankomunitateko baloreak identifikatzea. 
 Eskualdea indartzea 
 Kudeaketan genero ikuspegia txertatzea. 
 Botere publiko guztiek komunikazio inklusiboa eta ez-sexista erabiltzea, genero-

estereotipoetan oinarritutako eredurik baliatu gabe. Harreman sozialen eremuan ere 
sustatuko da. 

Esperotako emaitzak   Harreman sendoa eta hurbila lortzea. 

 Mankomunitatea Sakanaren topaleku bihurtzea 

 Komunikazioa hobetzea, erraztea eta Mankomunitateko zerbitzuetan egiten den lana 
balorean jartzea. 

Ekintzak  Kanpoko kontratazioa estrategiaren baitan komunikazio plana garatu eta exekutatzeko.  

 Komunikazio tresnak aztertu eta hobetu: webgunea, sare sozialen kudeketa, 
iradokizunen atala, gardentasun atala, inkesten maiztasuna, on line galdetegien 
maiztasuna handitu eta gai zehatzen inguruan galdetu, urteko memoria, seihileko 
boletina, berrien kudeaketa, prentsarrekoen kudeketa…. 

 Formakuntza eta praktika onei dagozkien saioak antolatu 

Lantaldea Arduraduna Itziar eta Iker 

Kideak - Mankeko eta GAko kudeatzaileak 

- Lehendakaria 

- Komunikazio arduraduna 

- Zerbitzu teknikariak 

- Udala ordezkariak 

-Eragile sozialak eta ekonomikoak 

- Langileak 

Kronograma: 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

x x x x x x x            

Baliabideak (pertsonalak, 
materialak, aurrekontua…) 

Bilerak hilabetean behin elkarren berri emateko. 

Ebaluazioa nola: Komunikazio planaren jarraipena 

Bileren jarraipena 
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Proiektuaren izena 13 SAKANA MUGIKORTASUN JASANGARRI 
BATERANTZ 

Deskribapena Zer mugikortasun eredu behar dugun erabakitzeko, gaur egun dugun eredua jakitea 
ezinbestekoa da. 
 
Zeintzuk dira gaur egun ditugun garraio publikoko zerbitzuak? Hobetu litezke? 
Nola? Ze baliabide/eragile ditugu garraio zerbitzuak hobetzeko?  
 
Zeintzuk dira Sakanan ditugun mugikortasun ohiturak? Ze baliabide ditugu ohitura 
hauek aztertzeko? Egokiak dira ohitura hauek? Nola aldatu genitzake ohitura 
hauek? Zer behar dugu ohitura hauek aldatzeko? 
 

BESTALDE, NAFARROAKO GOBERNUAK NAFARROAKO 2018-2030 
MUGIKORTASUN JASANGARRIRAKO GIDAPLANA DEFINITU DU. GIDAPLAN 
HONETAN, NAFARROAN DAGOEN MUGIKORTASUN EREDUA AZTERTU ETA 
HELBURU BATZUK FINKATZEN DIRA. 

 

Sakanako plan estrategikoan definituriko beharrak eta Nafarroako Gobernuko 
gidaplanaren helburuak bateragarriak dira. 

 

Sakanako, gaur egungo, mugikortasun eredua aztertu eta Nafarroako Gobernuak 
definitu dituen helburuekin, plan estrategiko bat finkatu genezake Sakanan 
mugikortasun jasangarri bat lortzeko. 

 

 

Helburuak  NAFARROAKO GOBERNUAREN NAFARROAKO 2018-2030 
MUGIKORTASUN JASANGARRIRAKO GIDAPLANAREN HELBURU 
NAGUSIAK HAUEK DIRA: 

1. Mugikortasun jasangarriaren kultura herri eta enpresen artean zabaltzea. 
2. Herrialdearen eta garraio sistemaren planifikazio koordinatu eta 

egokiaren bitartez, garraioaren eta bere azpiegituren hobekuntzan 
lagunduko duten langaien sustatzea.  

3. Nafarroako Foru Administrazioaren ekimenekin koordenaturik 
ingurugiroaren hobekuntzan eta aldaketa klimatikoaren erronkei 
egokitzen diren mugikortasun ekimenak bultzatzea.  

4. Auto pribatuaren aitzinean kalitatezko lehiakortasuna eskainiko duten, 
tren eta errepide bidezko garraio publikoaren alternatibak indartuko 
duten ekimenak sustatzea.  

5. Eraginkortasun energetikoa ugaritu eta menpekotasun energetikoa aldiz 
eskastea.  

6. Herrikidetza kohesio maila altuagoa lor dadin eta berdintasunean 
oinarrituta, ingurumenarekiko errespetua, modu garbian; lan, ikasketa 
nahiz aisialdi zerbitzuetarako eskubidearen berma.  

7. Helburuak, ekimenen gauzatze egokia eta eragile diren agente eta 
administrazioaren arteko koordinazioa betetzea bermatuko duten tresna 
legal eta administratiboak atzematea.  

 Nafarroako Gobernuaren gidaplanarekin bat eginik, lehenik eta behin, 
Sakanan, gaur egun, dugun mugikortasuna aztertzen hasiko gara.  

Esperotako emaitzak  Sakanan mugikortasun jasangarri bat izateko behar dugun plan 
estrategiko bat definitu eta berau garatzea. 
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Ekintzak  Lan hau burutzeko, Sakanan parte har dezaketen talde, erakunde eta 
eragile desberdinak identifikatu. 

 Talde, erakunde  eta eragile hauek elkarrekin lanean jarri. 

 Lanak banatu eta helburu konkretuak finkatu.   

 

Lantaldea Arduraduna  

Kideak 2 mailatan antolatuko da: 
1. Talde Sustatzailea: Erakunde publikoetako langileak 
2. Talde hedatua: Herritar, eragile sozial eta erakunde publikoko langileez 

osatuta.  

 

Kronograma: 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

x  x   x   x   x   x   x   x   x          

Baliabideak (pertsonalak, 
materialak, aurrekontua…) 

 

 Teknikariak, Udal erreferenteak eta herri eragile desberdinak 

 Beharrezko aurrekontua 15000€ 

 

Ebaluazioa nola:  Plan estrategikoan definitutako helburuak lortu diren aztertuaz. 

 

Kontuan hartzekoak:  

Genero eraginaren txostenaren aurretiko ebaluazioa txertatu. .  (Ondorengo 
puntuak azalduz: Emakumeen eta gizonen presentzia. Erabaki guneetan parte 
hartzea. Baliabideetarako sarbidea. Gizarte-arauak eta balioak.) 

-Sexuaren arabera bereizitako datuak sistematikoki erabiltzea, hau da, erabilitako 
aldagai eta  adierazle guztietan, eta horien genero-azterketa egitea, indarrean 
dagoen araudiak eskatzen duen bezala. 

- Garraio publikoan eta espazio publikoetan eraso sexistak desagerrarazteko 
baliabide espezifikoak jartzea. 

- Kontuan har daitezela mugikortasunaren motibazioetan dauden genero-
desberdintasunak.  

Mugikortasun “pendular”a beharrean askotariko helmugak duen eredua izatea. –
Zaintza lana aitortzen duen estrategia txertatzea.  Mugikortasun arrazoia zaintza 
denean hau ikustaraztea.  

-Tarifa-sistema hainbat kolektiboren profilera eta ahalmen ekonomikora 
egokitutako tarifekin (irisgarritasun ekonomikoa). 

 

Laguntza teknikoen pleguetan berdintasun-irizpideak txertatzea sentsibilizazio- eta 
hedapen-kanpainetarako, hizkuntza eta irudi inklusibo eta ez-estereotipatuen 
erabilera barne. 
 
Informazio eta komunikazio kanpaina 
Sentsibilizazio-kanpainek genero-eraginari buruzko txostena izatea. 
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Proiektuaren izena  

14. SAKANAKO JARDUERA FISIKOA ETA 
KIROLERAKO ORIENTAZIO ZERBITZUA 
 

Deskribapena Zerbitzu honetako Orientatzaileak (Gorputz Heziketan lizentziatua edo Gradua duena 
eta KOZ –eko berariazko formakuntzaduna), herritar bakoitzari egokitutako jarduera 
fisikoa aholkatuko dio eta ondoren jarraipena eta prozesuaren ebaluaketa burutuko du 
(osasun ebaluaketa osasun langileek egingo dute eta fedeback egongo da 
orientatzailearekin. Doako zerbitzua izango da, herritar guztien eskura.  
Osasun Etxean kokatuko da zerbitzua, bertako medikuentzako erreferente izateko eta 
“Kirol errezeta” (edo bideratze inprimakia) bidez herritarrak bideratuko dituzte zerbitzu 
honetara. Gizarte zerbitzu eta hezkuntzatik, edo herriko beste eragileetatik ere 
bideratu ahal dira herritarrak zerbitzura. 
Adin guztietako sakandarrak, baina batez ere bazterketa arriskuan daudenak edo 
osasun arazoak dituztenak bideratuko dira zerbitzura. Azken hauei osasun zentruko 
profesionalek aholkatuko die ariketa egiteko eta KOZeko teknikariak adieraziko dio zer 
egin.  
 
Astean lau ordu egongo da hezitzailea osasun etxean medikuek, gizarte zerbitzuek edo 
beraien kabuz doazen herritarrei jarduera fisikoa eta kirola aholkatzeko, kasuan kasu, 
bakoitzari behar duena aginduz. Ondoren jarraipena egingo zaio. 
 
Sakanako Garapen Agentziaren Zahartze Aktiboaren proiektu zabalarekin bat egiten du 
(BERTAN deritzona). Hain zuzen ere, honen 1.go ardatzeko “Bizimodu aktibo eta 
osasungarrirako proiektuak” 1. go puntuarekin “Ariketa Fisikoa egiteko eskaintza 
hobetzea” bat egingo du. 

 

Helburuak Helburu orokorra: Bizi modu osasuntsua ( fisiko, mental, emozio eta sozial arloak 
kontuan hartuta) eta aktiboa bultzatzea Sakanako herritarren artean. Pertsona ez 
aktiboak, aktibo bihurtzea  eta sedentarismoa murriztea. Pertsona inaktiboei 
laguntza ematea bere portaera aldatzeko eta jarduera Fisikoa egiteko bizitzako edozein 
esparrutan: etxean, lanean, joan-etorrietan edo aisialdian. Jarduera fisiko erregularra 
eginez bizimolde osasungarriak har ditzaten. 
Oharra: Argitu behar da, pertsona aktiboa (jarduera fisikoa osasun agintariek, OME, 
gomendatzen duen neurrian egiten duena) izan daitekela sedentarioa (denbora luzean 
jarrera sedentarioan egoten direnak) eta hau arriskutsua da.  
 
Helburu espezifikoak: 
Gizarte bazterketako arriskuan dauden pertsonei gizarteratzeko baliabideak eskaini, 
antolatutako jarduera fisikoetan parte hartuz. 
Giza arloa lantzea, herritarren arteko harremanak sustatuz jarduera fisikoa egiten duten 
bitartean osasunpsikologikoan eraginez. 
Fisikoki hobetzea, gaitasun funzionala eta bizi kalitatea hobetuz, eta adinak dakarren 
menpekotasuna atzeratuz. 
Ume eta gazteetan ohitura osasuntsuak sustatzea. 
Jarduera fisikorik egiten ez duten pertsonengana iritsi eta programara erakarri. 
Emakume eta gizonetan bizi osasuntsu baten garrantziari buruz sentsibilizatzea, udalak 
antolatutako jarduera fisikoko programetara atxikimendua sendotuz. 
Osasun etxearekin koordinazio on bat lortzea herritarren partaidetza handitzeko 
jarduera fisikoko udal programetan, osasuntsu daudenak gaixotasunak prebenitzeko 
eta gaixo daudenak hobetzeko. Gizarte zerbitzuekin, zahar etxeekin, ikastetxe eta 
guraso elkarteekin ere koordinatu. 

 

Esperotako emaitzak Nafarroan ez da oso ezaguna holako zerbitzua, baina EAEn 28 herritan martxan jarri da, 
Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin (“MUGIMENT” proiektua), eta ondo baloratzen ari 
dira emaitzak orokorrean. Medikuak eta erizainak inplikatzea oso garrantzitsua da 
zerbitzu honentzat, eta ez da erraza izango. Lehenengo hilabeteetan 20-30 pertsonak 
jo dezakete zerbitzura. 
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Huarten “De la pastilla a la zapatilla” proiektua ondo baloratzen dute, medikuek ariketa 
fisikoa aholkatzen diete bihotz-birikatako gaitzak dituztenei eta parte hartze ona lortu 
da eta atxikimendua ere bai. 

Ekintzak  Sarea osatu (arlo arteko lantalde sendoa sortu). Altsasun egina dago. 
 Pertsona inaktiboen beharrei erantzuna emango dion egitarau erakargarria 

diseinatu. 
 Osasun etxeei, eta sareari, proiektua aurkeztu. 
 Gorputz heziketako hezitzailea eta KOZen formakuntza duena kontratatu. 
 Altsasuko kirol teknikariarekin eta udalarekin elkarlana. 

Altsasuko kirol zerbitzuak, 2018-2019 urtean, IBILIZ ALTSASUN BERTAN programa 
abiatu zuen. Bere helburua, 65 urtetik gorako herritarrek jarduera fisikoa modu jarraian 
praktikatuz, hobekuntza fisikoa, psikologikoa eta giza edo harremanekoa lortzea da. 
Adin honetako herritarrek jarduera fisikoa egiteko eskaintza txikiena izan dute orain 
arte. Egindako jarduera,  paseo gidatuak izan dira, zailtasun desberdinetako 
ibilbideetatik, herritarren gaitasunaren arabera. 

 Diptikoak egin eta zabaldu Sakanan.  
 Zerbitzua martxan jartzeko beharrezkoa prestatu, lekua, mahaia, aulkia, 

ordenagailua. Pribatutasuna eta konfidentzialtasuna zaindu behar da. 

 

 

Lantaldea Arduraduna AMAIA GERRIKAGOITIA URIARTE. SAKANAKO MANKOMUNITATEKO KIROL 
TEKNIKARIA 

Kideak Arlo desberdinetako eragilez osatua. Elkarlanean, ahalik eta ekintza gehienak 
antolatzeko. Komunitatearekin zuzenean harremanetan dauden gizartearen arlo 
ezberdinetako pertsonek, ikuspegi aberatsagoa eta integralagoa ematen dute pertsona 
inaktiboen errealiatate eta beharren inguruan. 
 
3 mailatan antolatuko da: 

1. Talde Sustatzailea: Udalaren lidergoa izango du, proiektua zuzenduko du eta 
zenbait arlotako teknikariez osatuta egongo da. 

2. Talde hedatua: Gizarte zerbitzuak, kirola, hezkuntza, berdintasuna, 
anitzartean eta osasun zerbitzuetako arduradunekin osatua. 

3. Herritarrak: Protagonistak 

 

Kronograma: 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

X X X X X X X X X          

Baliabideak (pertsonalak, 
materialak, aurrekontua…) 

Teknikariak, Udal erreferenteak eta herri eragile desberdinak 
Osasun etxeetako bulegoa eta ordenagailua. 
Aurrekontua 6066 € 
 

Ebaluazioa nola: Sare lokalean eta kirol batzordean, hauek elkartzen direnean. 

Sarearen eta orientazio zerbitzuaren funtzionamenduaren ebaluazioa burutuko da, eta 
partaideen asebetetzea jasoko da urtean behin. 

Kontuan hartzekoak: Genero eraginaren txostenaren aurretiko ebaluazioa txertatu. .  (Ondorengo puntuak 
azalduz: Emakumeen eta gizonen presentzia. Erabaki guneetan parte hartzea. 
Baliabideetarako sarbidea. Gizarte-arauak eta balioak.) 
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9.1 ADIERAZLEAK  
 
Oharrak: 
● Sexua, adina eta jatorria kontuan hartuz ahal den guztietan 

ERRONKA eta HELBURU 
ESTRATEGIKOAK 

ADIERAZLEAK ITURRIA 

SAKANA BIZIGARRIA: BERTAN BIZI, IKASI ETA LAN EGIN. 
1. ENPLEGUA SUSTATU: 

KALITATEZKOA, PAREKIDEA 
ETA BERTAKOA.  

2. BIZI KALITATEA HOBETU. 
3. BERRIKUNTZA TEKNOLOGIKO 

ETA SOZIALEAN SAKONDU. 

● Sakanan bertan lan egiten duten sakandarren portzentaia, Sakanako langile 
guztiekiko. Urteko enplegu tasa (adina, generoa, jatorria…). 

● Sakanan bertan ikasten duten sakandarren portzentaia, Sakanako ikasle 
guztiekiko. 

● Aktibitate tasa, langabezia, errentaren garapena… 
Datu horietan sexu aldagaia kontuan hartu 

●  Altsasuko LHko insitituko matrikulatu kopurua, 
ziklo kopurua. 

● Etxebizitzarako laguntza eman zaien persona kopurua.  
● Zaintzarako laguntza eman zaien pertsonen portzentaia, eskatu dutenekiko.  
● Kirol zerbitzuko orientazio zerbitzuko eskaintzan, jarduera fisikoa egiteko 

atxikipena lortu duten pertsona berriak. 
● Datu demografikoen bilakaera 

● Programa desberdinak aztertuz: alokairua 
gazteentzat, hutsik daudenak alokatzeko...  
(NASUVINSA, 
https://datawrapper.dwcdn.net/NzvXo/2/, …) 

● Gizarte zerbitzuak. 
● NASTAT 
 

● Herritar eta eragileen artean zabaldutako berrikuntza sozialeko joerak eta 
praktikak. 

● Mankomunitateak parte hartzen duen urteroko 
proiektuak aztertuz. Zenbat eragilerekin eraman 
den aurrera proiektua, norenganaino iritsi garen… 
Eragile kopurua, elkarlanean aurrera eramandako 
proiektu kopurua. 

● Arlo desberdinetako eragileen arteko elkarlana. 
Herritarrekin batera sortutako programa kopurua. 

DISKRIMINAZIO SOZIALIK GABEKO SAKANA  
4. SENTSIBILIZAZIOA,  

KONTZIENTZIAZIOA ETA 
PREBENTZIOA LANDU. 

5. AHALDUNTZEA BULTZATU. 
6. EKINTZA POSITIBOAK 

SUSTATU ETA BALIABIDEAK 
ESKAINI. 

● Landu diren gaien portzentaia, lantzea aurreikusi ziren guztiekiko. 
● Sakandarren pertzepzioari buruzko datuak (galdetegia, elkarrizketak…). 
● Gizarte bazterketa arriskuko tasa. 

 

● Emakumeek, banaka edo talde gisa, gizartean parte hartzeko eta erabakiak 
hartzeko aukerak bultzatu dituen proiektu kopurua. 

● Datu guztiak jasotzerakoan sexu aldagaia kontuan 
hatzen badugu, helburu honetarako datuak lortuko 
genituzke (erabaki guneetan emakumeen parte 
hartzea…) 
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7. BAZTERKERIA, JAZARPEN ETA 
ERASOEI AURRE EGIN. 

● Diskriminaziorik gabeko egoera parekidera iristeko laguntza eman zaien 
pertsonen portzentaia, eskatu dutenekiko.  

● Aniztasuna - Berdintasuna 

● Bazterkeria, jazarpen eta erasoei aurre egiteko protokoloa martxan jarri den 
kopurua.   

● Emakumeen aurkako indarkeriaren inguruko 
protokoloa. 

● LGTBI inguruko Nafarroako protokoloa. 
● Arrazakeria eta beste erasoen gaineko 

protokolorik ez dago oraingoz. Aztertzeko. (Bego) 
BERE HIZKUNTZA, KULTURA ETA IDENTITATEA ZAINTZEN ETA GARATZEN DITUEN SAKANA  
8. KOMUNITATE AKTIBO, IREKI 

ETA ABEGIKORRA ERAIKI. 
9. KULTURARTEKOTASUNA 

INDARTU. 
10. EUSKARA ETA EUSKAL 

KULTURA SUSTATU. 

● Sare edota komunitate moduan garatutako proiektu kopurua. ● Arlo desberdinetako eragileen arteko elkarlana. 
Herritarrekin batera sortutako programa kopurua 

● Kulturartekotasuna indartzeko martxan jarritako ekintza kopurua. ● Sakandarrak zerbitzuari egiten dizkien 
proposamen kopurua, jatorria kontuan hartuz. 

● Sakanako herrietako euskararen ezagutza eta erabilera tasak. Sakanako errealitate soziolinguistikoa*  
o Hizkuntza-gaitasunaren bilakaera  
o Haurtzaroko lehen hizkuntzaren bilakaera  
o Euskararen kaleko erabileraren bilakaera  
o Euskararen etxe barruko erabileraren bilakaera  
o Derrigorrezko hezkuntza arautuaren matrikulazioa 

ereduka 
o Euskaltegiko matrikulazioen bilakaera 
o Euskarari buruzko iritziaren nolakotasuna 
o Euskarazko kultur eskaintzaren bilakaera 

 
*Generoa, adina, jatorria eta sexua kontuan hartuz ahal 
den guztietan 

INGURUMENA ETA INGURUNEA ZAINDU, ETA USTIAKETA IRAUNKORRA EGITEN DUEN SAKANA  
11. INGURUMENA ZAINTZEKO 

SENTSIBILIZAZIOA LANDU. 
12. INGURUMEN INPAKTUA 

MURRIZTEKO PREBENTZIO 
NEURRIAK HARTU. 

13. IRAUNKORTASUN POLITIKAK 
SUSTATU. 

 Ingurumena zaintzeko martxan jarritako ekintzekin landu diren gaien  
portzentaia, lantzea aurreikusi ziren guztiekiko.  

 Ingurumen inpaktua murrizteko hartutako erabaki kopurua eta bakoitzak 
eragindako  onura.  

 CO2 isurketa tasak. 

 Energia publikoaren datua. 
 Politiken eragina edo inpaktua (udalen politikak, 

erabakiak eta proiektuak)). 
 Uraren kontsumoa, hondakinen isurpenak... 

Udalen Itunari lotuta. Erregistratu gabeko ur 
portzentaia (alta/bajak eramaten diren herrietan). 
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 Iraunkortasunari begira martxan jarritako politikak aurrera eramaten 
bideraturiko € kopurua eta proiektu kopurua. 

 Gobernutik bideratzen diren laguntzek eragiten 
dute. 

GIZARTE ERANTZUKIZUNA ETA BIKAINTASUNA (KUDEAKETA EREDUA)  
14. GIZARTE ERANTZUKIZUNEZ 

JOKATU . 
15. KUDEAKETA ETA ZERBITZU 

ESKAINTZA BIKAINA 
BULTZATU. 

 Gizarte erantzukizunari dagokionez, Mankomunitate barrura begira martxan 
jarritako politiken portzentaia, lantzea aurreikusi ziren guztiekiko (barne plan, 
protokolo…). 

 

 Mankomunitateko zerbitzu desberdinen artean aurrera eramandako proiektu 
kopurua. 

 Sakandarrek Mankomunitatearen zerbitzuak eta jarduna hobe ezagutzeko 
bideraturiko ekintzen portzentaia, lantzea aurreikusi ziren guztiekiko (kanpo 
komunikazioa). 

 Erabiltzaileen asebetetze inkestaren emaitza (orokorra eta zerbitzuka). 

 

SAKANDARREN MANKOMUNITATEA (GOBERNANTZA EREDUA)  
16. ESKUALDE IZAERA ETA 

HERRIEN ARTEKO 
HARREMANAK INDARTU ETA 
SUSTATU. 

17. BESTE ERAGILE BATZUEKIKO 
HARREMANAK SUSTATU ETA 
ELKARLANEAN PROIEKTUAK 
AURRERA ERAMAN. 

18. PARTE HARTZE KULTURA 
BULTZATU. 

19. KOMUNIKAZIOA LANDU. 

 Herrien eta herritarren arteko harremanak indartzeko bideratutako ekimenen 
portzentaia, lantzea aurreikusi ziren guztiekiko.  

 Eskualdeko eta eskualdeaz gaindiko eragileekin harremanak indartzeko 
bideratutako ekimenen portzentaia, lantzea aurreikusi ziren guztiekiko. 

 Partaide kopurua, parte hartze horretan egon 
daitekeen aniztasuna… 

 Fase guztietan parte hartzea: proposamena 
jasotzen denetik amaiera arte. 

 Parte hartze kultura sustatzeko bideratutako ekimenen portzentaia, lantzea 
aurreikusi ziren guztiekiko. 

 Komunikazioa indartzeko bideratutako ekimenen eta landutako gizarte taldeen 
portzentaia, lantzea aurreikusi ziren ekimen eta gizarte talde guztiekiko. 
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