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0. TESTUINGURUA ETA 

HELBURUAK 
Proiektu hau Bakaikuko Udalak sustatu du, Nafarroako Gobernuaren, Sakanako Garapen Agentziaren eta 

Emun aholkularitzaren laguntzarekin. 

Bakaiku Sakanako udalerri bat da eta 340 biztanle ditu. Azken urteetan gizartean gertatzen ari diren 

mugimenduei esker, udalerrian hainbat aldaketa nabaritu dira eta biztanle kopurua nabarmen murrizten 

joan da. Langabezia eta beste faktore batzuk eragin handia izaten ari dira udalerrian, eta horregatik 

Bakaikuko Udalak erabaki du plan estrategiko parte hartzaile bat egitea, udalerriak hurrengo 10 urteetan 

(2018-2028) hainbat eremutan izango duen garapenaren ildo estrategikoak finkatzeko.  

0.1. Helburu nagusia 
 Etorkizuneko Bakaiku bistaratzea, kontuan izanda bakaikuarren gogobetetze eta zoriontasun faktoreak, eta 

nahi dugun Bakaiku horretara iristeko bidea definitzea. 

0.2. Helburu espezifikoak 
 Bakaikuk gaur egun duen egoerari buruzko diagnostiko irekia egitea, batez ere parte hartzaileen 

pertzepzioan oinarrituta. 

 Parte hartzen duten pertsona eta kolektiboen gogobetetze eta zoriontasun faktoreak kontuan izan 

eta Bakaiku udalerriaren ezaugarriak definitzea. 

 Agerian jartzea etorkizunean egon daitezkeen guneak eta eszenatoki bakoitzak eskaintzen dituen 

mehatxuak eta aukerak definitzea. 

 Hemendik aurrerako estrategiak eta erronkak definitzea, mehatxuak minimizatzeko eta garapen 

aukerak handitzeko. 

 Landu beharreko ildo estrategikoen lehentasunak definitzea. 

 

 

1. AZPIEGITURA 
Prozesu hau guztia, egitura hauen arteko koordinazioari esker egin ahal izan da eta talde bakoitzak 

zegozkien zereginak egin dituelako: 
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1.1. Talde eragilea: 

Udalaren ordezkariek, Sakanako Garapen Agentziako ordezkariek eta Emuneko teknikariak hartu dute parte 

talde honetan. 

Hauek izan dira taldearen eginkizunak: Proiektua antolatzea eta abian jartzea, hiritarrekiko komunikazio 

plana lantzea eta garatzea, Proiektua abian jartzeko beharrezkoa zen informazioa biltzea, eta prozesu 

osoaren jarraipena egitea eta beharrezko ekintzak garatzea. 

1.2 Xede taldea: 

Saioetako parte hartzaileek osatu dute talde hau. Kasu honetan bi talde egin ziren: bata, pertsona nagusiek 

osatutakoa (talde honen ezaugarri bereziengatik) eta bestea, herritarrek orokorrean osatutakoa. Ideiak 

sortzea, ekarpenak egitea eta beren bizipenen berri ematea izan da talde honetako pertsonen zeregin 

nagusia. 

1.3. Emuneko lantaldea: 

Emun arduratu da saioak diseinatzeaz, programatzeaz, antolatzeaz eta dinamizatzeaz. 

 

2. PROZESU PARTE 

HARTZAILEA 
Funtsean, prozesu parte hartzailean lau saio egin dira: 3 saio Bakaikuko pertsona guztiei irekita egon dira, 

eta beste saio bat pertsona nagusiekin egin da. Lan bilera horietan honako eduki hauek landu dira: 

Pertsona nagusiekin egindako saioa: Bakaikuko pertsona nagusiekin egin zen. Ikusita askotan pertsona 

horiek ez direla honelako prozesuetara hurbiltzen, erabaki zen saio berezi bat egitea pertsona horiekin eta 

haien iritzia jasotzea, garrantzitsua iruditzen zitzaigulako. Saio horretan pertsona horientzat 

interesgarrienak diren gaiak landu ziren, zerbitzu publikoak, irisgarritasuna eta mugikortasuna, besteak 

beste. 

1.Saio irekia: diagnostikoa egin zen parte hartzaileen pertzepzio subjektiboetan oinarrituta, eta plenarioan 

jakinarazi: pertsonek norbanako gisa eta talde gisa pozik eta zoriontsu egoteko faktoreen definizioa.  

2.Saio irekia: etorkizuneko guneak definitu, bai eta gune horiei lotutako nahiak/mehatxuak/aukerak ere. 

Pertsonek banan-banan landu dute gaia eta gero taldean partekatu dute. 

3.Saio irekia: 2018-2028 aldirako erronkak eta ildo estrategikoak proposatu dira, eta lehentasunak definitu. 
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Genero ikuspegia: Prozesu osoan Emunek genero berdintasuna bultzatzeko irizpideak aplikatu ditu, kontuan 

izanda helburu hauek: 

 Emakumeen, gizonen edo bestelako generoen partaidetza inklusiboa lortzea. 

 Zuzeneko zein zeharkako genero diskriminazioa saihestea. 

 Genero guztien parte hartze orekatua sustatzea. 

 Kontuan hartu da sistematikoki emakumeen, gizonen edo bestelako generoen premiak. 

 Diagnostikoan eta beste saioetan sexu/genero aldagaiei buruzko datuak bildu dira.  

 

Hizkuntzaren kudeaketa: saio guztietan bermatu da euskararen erabilera, bai idatzizko materialetan bai 

saioetako ahozko erabileran, eta saio guztiak euskaraz eta gaztelaniaz egin dira, parte hartzaileei beraiek 

nahi zuten hizkuntzan adierazteko aukera emanda. 

Ludoteka zerbitzua: Saioetan ludoteka zerbitzua eskaini da, eta zerbitzuak hainbat adinetako 12 neska-

mutikok erabili dute. 

 

2.1 Diagnostikoa  

Egoeraren diagnostikoa egiteko, hainbat lan egin dira: Sakanako Garapen Agentziak 2014an egin zuen  

Sakanako 2020ko Plan Estrategikoa irakurri eta analizatu da, estrategiak koordinatu ahal izateko eta 

eskualde osoaren ikuspegi zabalagoa eduki ahal izateko. Horrez gain, 3 elkarrizketa egin dira pertsona 

estrategikoekin, eta saio bat udalerriko pertsona nagusiekin eta 3 saio ireki bakaikuar guztientzat.  

2.1.1 Elkarrizketak  

3 elkarrizketa pertsonal egin dira, egoeraren ikuspegi globala eduki zezaketen hiru pertsonarekin. 

Hauek izan dira elkarrizketatuak: Eduardo Urrestarazu (Bakaikuko alkate ohia); Egoitz Urritza (Bakaikuko 

egungo alkatea) eta Asier Razkin (Udaleko egungo zinegotzia); Iker Manterola eta Aintzane Iriberria 

(Sakanako Garapen Agentziako gerentea eta teknikaria). 

 



                                                                                                                                  

6  www.emun.eus 

 

 

 

Horretaz gain, Sakanako Garapen Agentziak, 2014an egin zuen Sakanako 2010ko Plan Estrategikoa ere 

hartu da kontuan, estrategiak koordinatu ahal izateko eta eskualde osoaren ikuspegi zabalagoa eduki ahal 

izateko. 

2.1.2 Pertsona nagusiekin egindako saioa 

Irailaren 10ean egin zen saioa, 16:00etan, eta 15 pertsona bertaratu ziren. Horietatik 4 emakumeak izan 

ziren. 

Bilerarako deia gonbidapen pertsonalizatuaren bitartez egin zitzaien, eta horretaz aparte hainbat kartel 

jarri ziren udalerrian bileraren informazioarekin. 

Saioari hasiera emateko, Bakaikuko alkateak proiektuari buruzko sarrera bat egin zuen eta lortu nahi ziren 

helburuak aurkeztu zituen. 

Ondoren, 3 mahaitan antolatu ziren, eta mahai bakoitzean 2 gai landu ziren.  Egoteko lekuak, aisialdia, 

irisgarritasuna, etxebizitza, mugikortasuna, herri mailako zerbitzuak, zerbitzu publikoak eta kultura 

(ondarea eta euskara). 

Gai bakoitzean honako puntu hauek landu ziren: Orain nola da?/Etorkizunean nola gustatuko litzaizueke 

izatea? 

Hona gai bakoitzean emandako erantzunak: 
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EGOTEKO LEKUAK / Espacios 

ORAIN NOLA DA? NOLA GUSTATUKO LITZAIZUKE IZATEA 

1.-Erretiratuen elkartea (jende gutxi). Ez dira 

elkartean sartzen. 

2.-Lokalera etorriko balira txiki geratuko 

litzateke. 

3.-Eskola zaharrak egoera txarrean. 

 

4.-Oporoko pasealekua elizaren atzealdean. 

 

5.-Pilates/spinning gela (2 lokal). Lokal onak 

1.-Lokala prestatzea, osasun arreta hurbilagoa 

izateko (2.taldean ondo) 

2.-Pertsona bat laguntza behar duten pertsonen 

zaintzarako. 

3.-Eskolak birgaitzea.  Azterketa bat egitea eta 

lekuak prestatzea eskoletan. 

4.-2-3 makina jartzea gimnasiarako, 4 kilometroko 

paseoa (estalita). Hobe leku itxi batean. 

5.-Udaletxerako, lokaletarako irisgarritasuna. 

 

AISIALDIA / Tiempo libre 

ORAIN NOLA DA? NOLA GUSTATUKO LITZAIZUKE IZATEA 

1.-Denbora libre gutxi (paseoa, soziedadea, 

erretiratuen elkartea (6:30/08.30). Jende 

gutxi, ez dira elkartean sartu (53tik 

46ra).130 euro. 

 

 

 

 

 

2.-Pertsona nagusientzako gimnasia 

(ikasturte honetan ez da egiten) 

 

 

 

 

3.-Urteko txangoak 

1.-Leku bat sortu hitz egiteko (herriko gaiez eta 

udalerriko gaiez hitz egiteko) eta ez soilik kartatan 

jolasteko. Pertsona bat egon dadila laguntzeko, 

hizketaldi horiek dinamizatzeko. 

Erretiratuak elkartera erakarri, kanpainak egin 

elkarteko kide kopurua handitzeko. 

Txangoak, afariak, txapelketak (mus, briska) 

mantentzea. 

Jarduera berriak (partxisa, mus…), dinamika 

handiagoa. 

2.-Erretiratuak animatzea (taldea eratu).  

Udalak diru laguntza eman dezake mota horretako 

zerbitzuetarako. 

Erretiratuen eta udalaren arteko lankidetza. 

Batzorde mistoa eratzea erretiratuen eta udalaren 

artean. Urtea planifikatu daiteke eta jarduerak 

programatu (jaiak, hitzaldiak). 

3.-Laguntza txango osoa ordaintzeko (bidaia, bisita, 

bazkaria…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                  

8  www.emun.eus 

 

IRISGARRITASUNA / Accesibilidad  

ORAIN NOLA DA? NOLA GUSTATUKO LITZAIZUKE IZATEA 

 

1-Espaloi ertzak/espaloiak (altuegi). Guztia 

kendu gabe. 

2.-Bideberrialde frontoiko espaloia 

3.- Gurpildun aulkietan doazenentzako 

irisgarritasuna 

4.-Beheko iturriko kurba. Itxiegia. Istripua 

izateko arriskua. 

5.- Herriko hilerrirako bidea, ez dago 

oinezkoentzako biderik. Errepidea da. 

6.-Espaloi estuak (Galtzada, Bideberrialde…) 

edo ez dago espaloirik (Maldai…) 

7.-Kaleku estua (Galtzada) Barnetegi aurrean 

8.-San Benito kalea estua da traktoreak, 

kamioia eta antzekoak igarotzeko. 

 

1.-Baxuago, baina guztiz kendu gabe. 

2.-Ez dago espaloirik. Egin beharko litzateke. 

3.-Espaloiak egokituta/koskak kenduta 

4.-Kurba irekiagoa egitea. Errekastoaren aldera 

irekitzea. 

 

5.-Nafarroako Gobernuarekin hitz egitea. 

6.-Zabalagoak egitea. 

 

7.-Gutxienez 50 cm zabalagoa. 

8.-San Benito kalea zabaltzea. 

 

ETXEBIZITZA / Vivienda   

ORAIN NOLA DA? NOLA GUSTATUKO LITZAIZUKE IZATEA 

 

1.-Etxebizitza gutxi. Jendea beste herri 

batera doa. 

2.-Ez da lursailik saltzen. 

3.-Jendeak ez dauka ausardiarik etxebizitzak 

egiteko/begiratzeko. 

4.-Gaia estankaturik dago 

5.-Pisuak ez dira saltzen 

 

1.-Iturralde (Cons.Bakaikoa).Eraiki egin behar ez 

badira, erosi? 

2.-Begiratu Udalaren lursailak. 

3.-Zerbait egin behar da. 

Urbanistikoki erraztasunak eman 

Udalak VPOko etxebizitziak egin (merkeak) 

 

MUGIKORTASUNA / Movilidad  

ORAIN NOLA DA? NOLA GUSTATUKO LITZAIZUKE IZATEA 

1.-Egoera txarra 

Urdiain/Iturmendi/Bakaiku 

2.-Ez dago tren geltokirik. Iruñeko geltokia 

ez oso ondo.  Gidabaimena edukita ondo 

Sakanatik. 

Oso herri txikiak, gutxi erabiltzen da. 

 

1.-Puntu bat elkartzeko, handik hiriburuetara 

mugitzeko. 

2.-Zegoena zabaldu. 

3.-Egun zehatzak, autobus zehatza:Ergoiena, 

Bakaikun gelditu. 

4.-Irisgarritasuna: Igogailua kanpotik edo 

idazkaritza behean. 
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HERRI MAILAKO ZERBITZUAK / Servicios locales  

ORAIN NOLA DA? NOLA GUSTATUKO LITZAIZUKE IZATEA 

1.-Asteazkenetan ez dago kontsultarik 

2.-Ura eta zaborra oso garestiak. Urak 

zapore txarra dauka eta garestia da 

3.-Dena aguazilari esatea 

4.-Idazkaritzako tratua ondo, puntuala 12-2 

5.-Kaleen garbiketak hobeto 

6.-Berdeguneak, askotan zaila da garaiz 

iristea 

7.-Armiarma sare asko, lehen garbiago 

8.-Bakaiku lan handia 

9.-Aguazila oso ondo, mugitu egiten da (10) 

 

BIDEAK:PISUEN ERREGULAZIOA. 

10.-Arratoi asko 

11.-Mankomunitatearen zerbitzuaren 

prezioa 

12.-Bakarrik bizi dena/familia handia; 

baliabide berdinekin berdin moldatu behar 

dira 

13.-Frontoia puntu beltza 

14.-San Migeleko errepidea motela 

15.-Botatzen diren plastikoak, pankartak 

1.-Kontsulta egunero, lehen bezala. 

2.-Kloro zaporerik gabe. Urdalur/Bakaiku ura 

aukeran 

3.-Udan bi aguazil edukitzea, Inemen diru 

laguntzak (uztaila) 

 

BIDEEN ERREGULAZIOA: Kobratu erabiltzaileari 

4.-Pozoi poltsak utzi 

5.-Ordutegiaren informazioa ohar tauletan 

6.-Auzolan 

7.-Obligazioak erretiratuentzat 

8.-Bideak Auzolanean garbitu eta zaindu jada 

eginda dagoena 

9.-Kuota minimoa ur zerbitzuan kontsumitzen ez 

dutenentzat. 

10.-Zaborrak:Denak berdin Sakanan 

11.-Zaborra ateratzeko ordutegia betetzea  

12.-Garbitasuna hobetzea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZERBITZU PUBLIKOAK / Servicios públicos  

ORAIN NOLA DA? NOLA GUSTATUKO LITZAIZUKE IZATEA 

1.-Mediku zerbitzua (asteazkena kendu 

dute). 

2.-Autobus zerbitzua Etxarrin/Altsasun. 

Kendu egin dute (Gasteiz / Iruña) 

3.-Gizarte laguntzailea (zerbitzu ona) 

4.-Ura-zaborrak (ondo baina garestia), 

mankomunitateko gaiak 

5.-Bilketa zerbitzua (inausketako 

hondarrak. Errekara botatzen dira). 

Horretarako leku bat dago. 

1.-Mediku zerbitzua egun guztietan 

mantentzea/berreskuratzea. 

2.-Ikusi autobus zerbitzua hobetzeko aukerarik 

dagoen (Iturmendi, Bakaiku, Urdiain) 

3.-Aurretiko hitzordua (Etxarri) 

4.-Ikusi merkatzeko modua 

5.-Kargu hartzea. Sentsibilizazio kanpainak 
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KULTURA (ONDAREA, EUSKARA)  

ORAIN NOLA DA? NOLA GUSTATUKO LITZAIZUKE IZATEA 

ONDAREA: 

1.-Iturbotx zubia leheneratzea. Atzerapena 

palan. 

2.-Ondarraren liburua laguntzen ari garen 

3.-Basoko izenak 

4.-Parte hartzea gutxitu.Utzikeria 

5.-Lehengo gauzak politagoak ziren, beste 

xarma bat zuen.Beste bizitza bat zen. 

 

EUSKARA: 

1.-Euskaldunak izan arren hitza 

erdaraz.Dinamika erdaldunak irabazten digu. 

1.-Kartelak edo panelak jarri basoko izenekin. 

2.-Jendearen parte hartzea handitu festetan eta 

beste alor batzuetan (pentsionistak, 

feministak).Antolatu eta parte hartu. 

3.-Errege bezperan “los cencerros”.Santa Ageda 

bezperan etxez etxe.Ihauteriak “kamarroak”. Herri 

guztia gauez. 

 

 

EUSKARA: 

1.-Lotsak eta konplexuak alde batera utzi. 
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Gai horien gainean gogoeta egin ondoren etenaldi txiki bat egin zen eta gero berriro ekin zitzaion lanari 

hurrengo urteetarako lehentasunak eta eremu garrantzitsuenak aukeratzeko. 

Pertsona bakoitzak 3 pegatina zituen, aurretik aipatutakotik 3 lehentasun aukeratzeko. Hauek dira punturik 

garrantzitsuenak (puntuazioaren eta eremuaren arabera): 

 

EGOTEKO LEKUAK PUNTUAZIOA 

Eskola zaharrak: Birgaitzea, azterketa egitea, eguneko zentro moduan 

erabiltzea 

 

Erretiratuen elkartearen lokala prestatzea  

Eguneko zentrorako lekua egokitzea 

(premiak dituzten pertsonak, pertsonak elkartzea) 

 

AISIALDIA  

Gimnasia nagusientzat (taldea/laguntzak mantentzea)  

Erretiratuak erakartzea, animatzeko kanpainak  

IRISGARRITASUNA  

Bideberrialdeko frontoiko espaloia  

San Benito kalea zabaltzea  

Iturriko kurba irekitzea  

ETXEBIZITZA  

Udalaren lursaila begiratzea  

MUGIKORTASUNA  

Jendea hartzeko eta konexio hobeak dituen puntu batera eramateko 

zerbitzua (Bakaiku-Altsasu-Iruña-Gasteiz) 

 

Autobus bat jartzea asko erabiltzen den egunetan (asteazkena, 

Ergoiena bezala) 

 

HERRI MAILAKO ZERBITZUAK  

Bideak gehiago zaintzea: Auzolan   

Medikua: Asteazkeneko kontsulta berreskuratzea  

Zaborrak: Denak berdin Sakana osoan eta zaborra ateratzeko 

ordutegia betetzea 
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Parte hartzaileek oso ondo baloratu zuten bilera, giroari, dinamikari, emaitzari eta gaiari dagokienez: 

 

 

 

KULTURA  

Jaietako partaidetza handitzea  

Errege bezperan “zenzerroak” ateratzea   
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2.2 Saio irekiak 

2.2.1. 1. Saio irekia: diagnostikoa eta gogobetetze 

faktoreak 

Irailaren 15ean egin zen bilera hau, 17:30ean, Udaletxean. 65 lagunek hartu zuten parte eta horietatik 21 

emakumeak izan ziren eta 4 atzerriko pertsonak. 

Bakaikuko alkateak Emun aholkularitzako bi teknikarien laguntzarekin aurkezpena egin eta ongi etorria 

eman ondoren, gaiaren gainean gogoeta egiten eta gaia kokatzen hasi ziren maila pertsonalean, denontzat 

planteatutako galderei erantzunda.   

Gaur egun Bakaikun egiten dutenaz edo egin zezaketenaz galdetu zitzaien. Esaterako, hauek izan ziren 

mahaigainean jarri ziren galderak: Zergatik eta zertarako zaude Bakaikun? Zeintzuk dira zure zaletasunak? 

Zaletasun horiek Bakaikun egiteko modukoak dira? Ezin badituzu egin, zergatik? Eta, nola ikusten duzu 

Bakaiku? zer unetan eta zer egoeratan dago zure ustez? 

Gogoeta pertsonalaren ondoren, 4 talde egin genituen eta talde bakoitzean gai hauek landu ziren 

Bakaikuren gainean: Erakargarritasunak/ ahalmenak/mehatxuak/gabeziak 

Talde bakoitzean idazkari bat izendatu zen, iritziak eta hartutako erabakiak jasotzeko. Taldeak oso 

emankorrak izan ziren eta matrize hau sortzea  lortu zen: 
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Taldeko lanaren ondoren, atseden txiki bat egin zen eta gero saioaren bigarren zatiari ekin zitzaion: 

Azken zati honetan panel guztiak horman jarri ziren eta plenario osoa gela batean elkartu zen talde guztien 

emaitzak ikusteko. 

Idazkari bakoitzak, bere taldean adostutakoa azaldu zuen eta parte hartzaile guztien artean panelak osatu 

ziren. 
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2.2.2. 2. Saio irekia: etorkizuneko eszenatokiak eta nahiak, 

mehatxuak eta aukerak 

Irailaren 29an egin zen bigarren bilera irekia, 17:00etan, Udaletxean. 

Bilera honetan 32 lagunek hartu zuten parte eta horietatik 10 emakumeak izan ziren. 

Bilerari hasiera emateko, Udaleko zinegotziak proiektuaren helburuen laburpen txiki bat egin zuen, baita 

aurretik egindako bileren laburpena ere,  aurreko saioan egon ez zirenentzat. 

 

Taldea lau mahaitan banandu zen eta mahai bakoitzean bi gai desberdin planteatu ziren. Pertsona guztiak 

mahai guztietatik pasa behar ziren, beraz, parte hartzaile guztiek planteatutako gai guztiak landu zituzten.  

 

Hau izan zen saio honetan erantzun behar izan zuten galdera nagusia:  

 

Nolako Bakaiku nahi duzu hemendik 10 urtera?  

 

Eremu hauetan: Inklusioa/aisialdia/kultura, euskara/industria/ekonomia/hirigintza/etxebizitza/ingurumena 

/herrigintza/ azpiegiturak/zerbitzu publikoak. Beste edozein gai proposatzeko aukera ere eman zitzaien 

parte hartzaileei, mahaigainean egon ez arren,  beraiek interesgarri ikusten bazuten. 

 

INKLUSIOA      

-Immigranteak eta bertakoak elkar ezagutzea, immigranteek hemengoa eta guk 

haiena. 

-Udalerriko bizitzan parte hartzea 

-Pertsona talde batek horretan laguntzea immigranteei 
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-Aukera bat da, lana dago, jendea etorriko da 

-Alokairuan edo salgai dauden etxebizitzen gaineko informazioa ematea 

-Elkartzeko lekuak sortzea, jarduerak antolatzeko (sukaldaritza, kirola, kartatan 

jolastea, mintzapraktika talde bat, hitzaldiak, kanpokoen kultura erakusketak). 

-Udalerria erakargarri egitea kanpoko pertsonentzat 

-Harrera protokolo bat egitea Udalean. 

-Kanpokoekiko beldurrak uxatzeko sentsibilizazioa 

 

AISIALDIA  

-Igeriluak + taberna 

-Mendiko bideak zaintzea/ezagutzea 

-Erabilera anitzeko gela (haurrak/gazteak/liburutegia)  

-Herriko kultura eta jaiak sustatzea 

-Frontoia zaintzea 

-Jada badauden ekintzak mantentzea 

-Hainbat ikastaro antolatzea (argazkilaritza, sukaldaritza, partikularrak…) 

-Zuhaitzen parke bat 

-Ibaiaren erabilera sustatzea (piraguak, ontziratzeko lekua) 

-Teilatua elizaren atzealdean 

-Mendiko bidea auzolanean 

-Andretxea berritzea 

-Santa Marina eraikin multzoa zaintzea (andrete, udala…) 

-Iturriek funtzionatzen jarraitzea 

-Aizti aisialdiz gozatzeko moduan egotea 

-Mintzapraktika 
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-Era guztietako jarduera gehiago urte osoan 

-Beste udalerri batzuekin elkarlanean aritzea (herri kirola, pilota…) 

 

KULTURA/EUSKARA 

- Euskaldunago 

-Gazteak eta helduak batera 

-Dakitenek gehiago hitz egin dezatela 

-Euskara eta kultura lotzea: kultur ekintzak 

-Barnetegiaren eskaintza euskara ikasteko 

-Kultur ekintzetarako leku bat 

-Kultur ekintzak sustatzea 

-Ikastaroen eskaintza 

-Euskara gehiago entzutea kalean 

-Mintzapraktikako talde bat 

-Partaidetza handiagoa 

-Herriko talde guztiek ordezkatutako batzorde bat (erretiratuak, gazteak, 

atzerritarrak…) 

-Euskalkia mantentzea 

- Toponimia 

-Batzorde Iraunkor bat 

-Etxeen izenak ezagutzeko aukera 

-Ohiturak mantentzea: ihauteriak… 

-Euskaraz hitz egitea parkean 

-Elkarteren erabilera sustatzea, hainbat ekintza. 

-Kultur ekintzak eta kirol ekintzak batera udalerri guztietan 
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INDUSTRIA/EKONOMIA 

- GHrekin jarraitzea  

-Lanpostuak emakumeentzat 

-Denda/botika/taberna/ile apaindegia bermatzea 

-Beste zerbitzu mota batzuk (harategia/arrandegia) 

-Baso ondarearen gestioa 

-Karabanetarako aparkalekua 

-Hemendik sortzea 

-Lursailak eskaintzea industri gunean 

-Energia berriztagarriak erabiltzea (biomasako galdara herri osorako) 

-Turistak erakartzea 

-Hemengo ekoizpena sustatzea 

-Lehen sektorea berreskuratzen saiatzea 

-Mendian galtzen den egurra aprobetxatzea 

 

HIRIGINTZA / ETXEBIZITZA 

- Etxebizitzak eraikitzeko edo berritzeko izapideak erraztea edo malgutzea 

-Gazteriak eskaintza nahikoa eduki dezala (VPO, UPT…)Bakaikun bizitzen geratu 

ahal izateko 

-Espaloiak egitea espaloirik ez dagoen tokietan (errepidea) eta dauden espaloiak 

hobetzea, oztopo arkitektonikoak saihesteko. 

-Iturria frontoiaren kanpoaldean 

-Espaloiak  kentzea galtzadatik edo markatu 

-Salgai/alokairuan dauden etxebizitzen eskaintzari/eskaerari buruzko datu basea 
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-Etxeak eraikitzea eskolaren eremuetan edo kantxak 

-Erabilera askoko gela eskolaren etxabean. Taberna etxabean. Leku bat neguan 

egoteko 

-Eraikin gehiago urbanizatutako dagoen lursailean. 

-Etxebizitzak birgaitzea 

-Hutsik dauden etxebizitzei bizitza ematea 

-Etxea eraikitzea espila zentro eta Santiyoalden 

-Ibilgailuen erabilera murriztea erdialdean 

-Bide gorri alternatiboa Bideberrialden 

-Ikuseremu txikiko kurbetan zerbait instalatzea 

-Gazteek Bakaikun bizitzeko aukera eduki dezatela 

-Familiekin negoziatzea (bizi-konpondu) 

 

HERRIGINTZA 

- Auzolana: Garbiketa lanak, margotze lanak, bideak konpontzea… 

-Frontoiaren erabilera sustatzea. Jarduerak (kirola, sukaldaritzak, kartak...) 

-Partaidetza sustatzea 

-Herri batzordeak (kultura, azpiegitura, kirolak) 

-Ezagutzen transmisioa (tailerrak, ikastaroak, erakusketak) belaunaldien 

artean/kulturen artean/ teknologien gainekoak. 

-Herri taberna (giroa sortzea eta irabaziak udalerrirako) 

-Harremanak sustatzea 

-Jarduerak, txokoak, arrazoiak, elkarguneak… harremanak sustatzeko, konfiantza 

bultzatzeko… 

-Guztiona dena ezagutzea; ezagutzen ez dena ez da zaintzen 
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-Partaidetza sustatzea 

-Herriko talde guztiak elkartzeko ekintza bereziak: gaztetxea, erretiratuak, 

emakumeak, haurrak…). 

-Politika alde batera uzten saiatzea, Herrigintza egiteko denon partaidetzarekin. 

- Beste udal batzuekin edo talde batzuekin edo pertsona batzuekin elkarlanean 

aritzea hainbat jardueratan (kirol jarduerak, sukaldaritza, kartak…) 

 

INGURUMENA 

- Basoak garbiago egon daitezela, auzolanaren bitartez 

-Ganadua mendian bazkatzen egoteko aukera egon dadila 

-Zabor bilketa hobetzea, zabor hondarrak utzi gabe lurrean, herritik zabaltzen.  

-Ontziak erabiltzea 

-Basoa zaintzea 

-Etxea bezala zaintzea etxearen kanpoaldea, bakoitzak leku bat zaintzeko. 

-Zaintzeko modu desberdinak: Taldean (Auzolan), bakoitzak bere zeregina… 

-Huntza kontrolatzeko neurriak auzolanean 

-Iturriak, kutxatilak …egoera onean 

-Gaztainondo eta haritzekin lanen bat egitea   

-AHTko linearik ez egotea 

-Mendietako bideak markatzea 

-Energia berriztagarriak sustatzea, ingurumenaren onerako 

-Ibaiak garbi edukitzea  

-Fauna/flora zaintzea 

-Ireki mendia ganaduarentzat, herrian ez badago, Etxarrin... 
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AZPIEGITURAK-ZERBITZU PUBLIKOAK 

-  Etxebizitza (gazteak). Etxebizitzaren gaia lantzeko mahai berezi bat dago 

 -Eraikitzea, birgaitzea (jabe izateko pentsaera aldatzea). 

-Erretiratuen mugikortasuna: Garraio publikoa. 

-Espaloiak Bideberrialden 

-Neurriak hartzea Bideberrialden ibilgailu gutxiago ibiltzeko 

-Elkartzeko lekuak falta dira 

-Zerbait egin eskolekin. Elkartzeko leku bat “erabilera askoko kultur etxea”: 

Ludoteka, liburutegia, gaztetxea 

-Mediku zerbitzua mantentzea 

-Autobu lineak mantentzea eta gehitzea (Jaibus) 

-Taxia 

-Oztopo arkitektonikoak kentzea 

-Zerbitzu publikoen gaineko informazioa (autobusen ordutegia) 

-Tren geltokia (trenaren erabilera bultzatzea) 

-Kutxazain automatikoa 

-Toldo bat edo kalean egoteko aterpe bat (frontoi zaharra) 

-Merenderoak (parkearen ondoan)  

-Argia parkean 

-Markesina beste aldean 

-Energiaren aurrezpena / argia, berokuntza eta elektrizitatea guk geuk sortzea… 

-Iturria frontoian 

-Bideak konponduta 

-Pentsiodunen bizimodua hobetzeko zerbitzua 
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-Zuntz optikoko zerbitzua herri osorako (Portu) 

-Gimnasia egiteko zirkuitu bat hirugarren adinekoentzat  

-Farola gehiago jartzea eta gaizki daudenak konpontzea 

-Igogailua idazkaritzarako 

 

 

Lan horren ondoren atseden txiki bat egin zen eta gero bigarren zatiari ekin zitzaion. Bigarren zati horretan, 

aurretik idatzitako guztia egiteko eta jasotako ideiak guztiak gauzatzeko zeuden aukerak eta mehatxuak 

ikusi ziren. 

Hona hemen mehatxuak eta aukerak: 

 

MEHATXUAK AUKERAK 

Diru falta Jendeak egoerari buelta emateko gogoa dauka 

Biztanle gutxi Sakanako Plan Estrategikoa 

Utzikeria orokorrean Garapen Agentzia 

Legeria lokala, probintziala eta estatala  Auzolana  

Gutxi ezagutzea elkar Immigranteekin egin beharreko lana 

Konfiantzarik ez erakundeetan  

Jendea nekatuta egotea (ilusio falta, partaidetza 

txikia) 
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2.2.3. 3. Saio irekia: Etorkizuneko estrategiak 

 

Prozesu honen hirugarren eta azken saioa urriaren 13an egin zen, 17:30ean, Udaletxean. 

Bilera honetan 36 lagunek hartu zuten parte eta horietatik 12 emakumeak izan ziren. 

 

Bilerari hasiera emateko, udaleko zinegotziak sarrera txiki bat egin zuen aurreko 2 saioak laburtuta, azken 

tailerra zentratzeko. EMUNeko dinamizatzaileek lagunduta egin zuen hori. 

 

Lehen bileran ikusi ziren eszenatokiak jarri dira mahaigainean eta gero,  datozen urteetarako erronkak 

identifikatu dira.  Lehen zirriborro bat eduki dugu horretarako, eta zirriborro horretan beste erronkaren bat 

edo beste gehitzeko aukera egon da.  

 

Taldeka egin da lan, 5 talde eratu dira eta etorkizuneko erronkak banatu dira, batetik  egiaztatzeko horiek 

direla  eta bestetik  beroiek lortzeko estrategiak definitzeko. 

 

PROZESUAREN HELBURUA 

Bakaikuko etorkizuneko erronkak definitzea bakaikuar guztien partaidetzarekin, udalerriak biztanle gehiago 

galdu ez ditzan. Prozesuaren bitartez,  herri bizia eta dinamikoa izatea lortu nahi dute, batera erabaki 

dituzten gaien gainean asko esateko dute-eta. 

Hauek dira identifikatu eta lehenetsi diren erronkak :   

1) Bisitariak erakartzeko estrategiak definitzea  

a. Paisaia – ibilbideak Bakaikutik 

b. Ibaiak ematen dituen aukerak (piraguak, ontziratzeko lekua…) 

c. Landa etxea 

d. Eliza 

e. Ohiturak, ihauteriak 

f. Loturak barnetegiarekin 

g. Bideberrialde espaloia 

h. Merenderoa 

i. Sinergiak beste udalerri batzuekin (MANKOMUNITATEA) 

 

2) Irteera eman etxebizitza premiei 

a.  Udal planeamendua 

b.  Inkesta etxebizitzaren alorreko premia ezagutzeko, udalerrian, eskualdean 

c.      Datu basea sortzea 

d.  Etxebizitza berriak/hutsik (berriz erabiltzeko aukera) 

e.      Aukerak: Eskola zaharrak, eraikitzailearen lursailak, lursail berriak… 

f.  Egin beharreko ekintzak definitzea premien arabera  
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3) Oztopo arkitektonikoak kentzea  

a. Kale irisgarriak 

b. Udalaren lokalak (udaletxea, beste lokal batzuk…) 

 

4) Herritarrentzako zerbitzuak 

a. Denda, botika, taberna, kutxazain automatikoa 

b. Autobus zerbitzua, taxia, trena 

c. Mugikortasuna 

d. Pertsona helduentzako arreta zerbitzua Eskola Zaharrekin lotzea 

e. Gimnasiarako zirkuitua pertsona nagusientzat 

 

5) Kultur eskaintza, kirolekoa eta aisialdikoa handitzea, udalerriak bizia eduki dezan. 

a. Urteko eskaintza diagnostikatzea (adin tarte guztietarako) 

b. Hainbat ekintza identifikatzea 

c. Urteko programazioa hainbat sektoreren arabera 

d. Euskara bultzatzea 

  

6) Alternatiba berriak lehen sektorerako 

a. Ustiategi lokaletarako edo ingurukoetarako lursailak 

b. Energia alternatiboen erabilera (biomasa, herri basoetako egurra) 

 

7) Auzolana bultzatzea 

a. Auzolanaren definizioa eta araudia 

b. Ekintzak identifikatzea  

 

8) Partaidetza sustatzea 

a. Batzordeak eratzea (Planaren jarraipena, Kultura, Hirigintza…). Parte hartzeko beste tresna 

batzuk.  

b. Batzarrak  

c. Bakaikuarren arteko harremanak 

d. Ezagutzaren kudeaketa 

e. Herriko taldeen arteko harremanak sustatzeko jarduerak 

f. Politika  

g. Genero ikuspegia txertatzea 
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9) Alternatibak bilatzea eskola zaharretarako 

a. Erabilera askoko gela 

b. Kultur Etxea 

c. Lokala pertsona nagusientzat/gazteentzat 

 

10) Harrera protokolo bat definitzea.  

a. Pertsona guztien inklusioa beste herrialde batzuetatik datozenak hartzea  

b. Mankomunitatearekin elkarlanean aritzea 

c. Elkartzeko lekuak  

 

Mahai bakoitzean esandako erronketako bat landu zen, eta partaideak mahai batetik bestera ibili ziren, 

gaiez eta lantaldez aldatuta beren interes pertsonalen arabera. Talderen batean zerbait esateko bazuela 

uste bazuten, bertan geratzen ziren. 

Hasteko, gaietako bost banatu ziren mahaien artean eta 30 minutuan gai horiek landu ostean, atseden txiki 

bat egin zen. Atsedenaldiaren ondoren, gainerako bost gaiak landu ziren, modu berean. 

                    

Gero, lehentasunak aukeratu ziren. Horretarako, landutako 10 gaietatik partaide bakoitzak 3 aukeratu 

behar izan zituen, 3 baino ez. 
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Hauek dira lehenetsitako gaiak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esan behar da gai guztiak garrantzitsuak direla, baina abian jartzeko unean batzuk lehenetsi behar direla, 

udalak duen azpiegitura kontuan hartuta. 

 

      

 

LEHENTASUNAK PUNTUAZIOA 

 

ESKOLA ZAHARRENTZAKO ALTERNATIBAK BILATU 24 

ETXEBIZITZA BEHARREI ERANTZUN 17 

AUZOLANA BULTZATU 16 

KULTURA,KIROLA,AISIA INDARTU 10 

PARTE HARTZEA BULTZATU 8 

ZERBITZUAK 7 

OZTOPO ARKITEKTONIKOAK KENDU 6 

LEHEN SEKTOREARI ALTERNATIBA BERRIAK 2 

BISITARIAK ERAKARTZEKO ESTRATEGIAK 1 

HARRERA PROTOKOLOA 0 
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2.2.4 Haurren partaidetza 

Prozesu osoan pertsona guztien premiak hartu dira kontuan; horregatik, saio guztietan ludoteka zerbitzu 

bat jarri da, bi begiralerekin.  

Leku horretan ere landu da egungo egoera, haurrei gustatzen zaiena eta haiek nahi dutena. Hona hemen 

haurrek adierazitako nahietako batzuk: 
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2.3 Generoa 

Talde eragilea gizonez osatuta egon da; izan ere, proaktiboki ahalegindu gara emakumeren batek ere parte 

hartu zezan baina ez da posible izan.  Prozesu osoan oso kontuan hartu da genero ikuspegia. Bilera 

guztietan emakumeek eta gizonek hartu dute parte. Bilera bakoitzean, emakumeen partaidetza %32koa 

izan da batez beste.  Adin guztietako emakumeak egon dira bileretan, eta bereziki zaindu da 

interbentzioetan partaidetza arrazoikoa izateko.   

3. BALORAZIOA 
Azken saioan prozesu osoaren balorazioa egin genuen.  Bakoitza zerekin zihoan etxera, zer pentsatu eta 

sentitu duen prozesuan zehar eta hurrengo pausoak edo etxekolanak zeintzuk diren. Hona hemen 

emaitzak:  
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IDEIAK/PENTSAMENDUAK: 

• Herria bultzatu nahi da 

• Aniztasuna 

• Dena positiboa 

• Herri aldaketan herritarrek subjektu aktiboak izan nahi dute 

• Herriarendako lana egin behar dugu elkarrekin (gazte, heldu…) 

• Ideia eta puntu egokiak 

• Bakaiku arnasa hartzen 

• Bakaiku bizia eta alaia 

• Garrantzitsua da talde motor sendoak osatzea eta taldekideek ardurak hartzea 

• Herria prest dago kaña eman eta aurrera egiteko 

 

SENTSAZIOAK / SENTIMENDUAK: 

• Herria indartzeko aukerak daude, saioekin herria indartu da, baina etxeko lanak ditugu: herria 

hobetzen jarraitzea. Oso ongi. 

• Oso gustura. Adinen arteko interakzioa 

• Herria aurrera ateratzeko gogoa ikusi dut 

• Herria batuta 

• Ilusioa 

• Poza.Partaidetza.Ilusioa 

• Sekulako hausnarketa, lan bikaina.Orain lanera… 

• Ilusioa, kezka, ardura, aldaketa gogoak 

• Oso ona 

• Herritarrentzat lan egiteko gogoak 

• Herri honetan bizitzeko gogoa 

• Batasun sentimendu onak 

• Gustura eta eroso. Familia handi baten parte 

 

ETXERAKO LANAK: 

• Gai batean edo gehiagotan aktiboki lan egitea 

• Ingurukoei parte hartzera bultzatzea 

• Sortutako ideiak aurrera eramatea 

• Herriko ekimenetan parte hartzea eta ingurukoak animatzea 
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• Guztion parte hartzea 

• Auzolana  

• Guztia fresko dagoela hurrengo bilera bat antolatzea lanean hasteko 

• Erronken hausnarketan 

• Ardura maila definitu 

• Lan egin 

•  Talde motorrean parte hartu 

 

4. ONDORIOAK 
Prozesuari amaiera emateko, lan honekin atera ditugun ondorioak ikusiko ditugu.  

Oso ondo baloratu da Bakaikun abian jarri den partaidetza prozesu irekia. Honen moduko dinamika bat 

abian jarri den lehenengo aldia da eta urrats hori emate hutsa onerako izan da.  Ez dago dudarik herriak 

erantzun egin duela.  

Saio presentzialetara jende asko joan da, eta askotarikoa, adinari, sexuari eta hizkuntzari  dagokienez. 

Udalerriko talde bat baino gehiago egon da ordezkatuta bileretan. 

Proposamena onartua izan da udalerrian. Bileretan egon den asistentziak erakusten du hori, eta bileretan 

egin diren iruzkinak eta azken balorazioak ere horren erakusgarri dira.  Elkarrizketak eman dira, 

esperientziak partekatu eta Bakaikuren etorkizunaz hitz egin da denon artean.   

Ilusioa piztu da Bakaikuko biztanleen artean eta ikusi da, baita ere, bileretan egon diren pertsonen artean 

ahalmena dagoela.  

Gizartea, gobernantza modu berriak eskatzen ari da eta Bakaikun egon den hau, denon artean sarea 

sortzeko eta herritarrekin, udalerri osoan eragina duten gaiak konpartitzeko lehen urratsa izan da.   Hala, 

tokiko gobernuaren lana eraginkorragoa eta gardenagoa da. Udalari zerbitzuak eskatzeaz gain, 

etorkizuneko eszenatoki horiek eraikitzen eta bistaratzen parte hartzeko eskaera ere egiten da. Hori lortu 

da Bakaikun prozesu honen bitartez. 

Azpimarratzekoa da, baita ere, komunikazioaren zeregina; deialdia, errezeloa eragiteko mezu 

kezkagarriekin egindako kanpainak, parte hartzera animatzeko bideoak, mezuak, elkarrizketa pertsonalak… 

Emaitza hobetzen eta partaidetza egokia lortzen lagundu du horrek guztiak. 

Partaidetza handia izan da, baina saio presentzial guztietan aipatu da, azken helburua, bileretan landu dena 

bakaikuar guztiei helaraztea izan behar duela, eta horretarako aztertu egin beharko da zein den 

mekanismorik egokiena. 

Bukatzeko, esan behar da prozesuak jarraipena beharko duela, eta horretarako hurrengo urratsa da 

Jarraipen Batzorde bat eratzea.  

Atxikita doa prozesu parte hartzaileak eman duen guztiaren laburpena, taula bakar batean, dena hobeto 

ikusteko.  
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5. PLANAREN LABURPENA 

LAN ILDOAK LEHENTASUNEN ARABERA 

 

1- ESKOLA ZAHARRENTZAKO ALTERNATIBAK BILATU 

2- ETXEBIZITZA BEHARREI ERANTZUN 

3- AUZOLANA BULTZATU 

4- KULTURA, KIROLA, AISIA INDARTU 

5- PARTE HARTZEA BULTZATU 

6- ZERBITZUAK 

7- OZTOPO ARKITEKTONIKOAK KENDU 

8- LEHEN SEKTOREARI ALTERNATIBA BERRIAK 

9- BISITARIAK ERAKARTZSEKO ESTRATEGIAK 

10- HARRERA PROTOKOLOA 
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LAN ILDOA IDEIAK ZERTARAKO NOLA NOREKIN KOMUNIKAZIOA EKINTZAK 

 

 

 

1.- ESKOLA 

ZAHARRENTZAKO 

ALTERNATIBAK 

BILATU 

 

-Erabilera askoko gela 

-Kultur Etxea 

-Lokala pertsona 

nagusientzat/gazteentzat 

 

-Etorkizuneko 

zerbitzuak 

jasotzeko (denda, 

taberna…beheko 

pixuan herriaren 

taberna) 

-Aterpetxea 

-Estudioa egin eta 

eztabaida zabaldu 

-Dirulaguntza 

-Auzolana 

-Galdetegi bat eratu ze 

erabilera eman 

jakiteko 

-Udalarekin 

-Jendearen parte 

hartzearekin 

-Nafar 

Gobernuarekin 

 -Eskolak bota eta eraikuntza berri 

bat egin 

-Eskolak zaharberritu, 

aprobetxatu dagoen eraikuntza 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- ETXEBIZITZA 

BEHARREI 

ERANTZUN 

 

-Udal planeamendua 

-Inkesta etxebizitzaren 

alorreko premia 

ezagutzeko, udalerrian, 

eskualdean 

-Datu basea sortzea 

-Etxebizitza 

berriak/hutsik (berriz 

erabiltzeko aukera) 

-Aukerak: Eskola 

zaharrak, eraikitzailearen 

lursailak, lursail berriak… 

-Egin beharreko ekintzak 

definitzea premien 

arabera  

 

-Jendea Bakaikun 

bizitzen gelditzeko 

-Kanpotarrak 

erakartzeko 

-Jendearen 

oinarrizko beharra 

asetzeko 

-Kooperatiba moduan 

-Babes ofizialeko 

etxeak bultzatuz 

 

-Udalarekin 

-Jabeekin 

-Alokatu nahi 

dutenekin 

-Lur zoruen 

jabeekin 

-Galdeketa bidez, 

diagnostikoa bizi 

nahi duen 

jendearena 

-Jabeen eta 

udalaren arteko 

komunikazio bide 

bat erraztea 

- Hutsik dauden etxebizitzen 

jabeekin hitz egin. Alokairuan 

jartzeko prest dauden edo ez  

- Udala  bitartekari,  

-Zerrenda/katalogo bat osatu 

-Herritarren zerrenda egin 

-Etxebizitzaren balorazio bat 

egin(bizitzeko moduan dago?) 

-Batzar bat egin: jendeak bizi 

nahi al du Bakaikun? 

-Zergak begiratuz etxe hutsak 

-Lurzoruak birkalifikatu 
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LAN ILDOA IDEIAK ZERTARAKO NOLA NOREKIN KOMUNIKAZIOA EKINTZAK 

 

 

 

 

 

3.- AUZOLANA 

BULTZATU 

 

-Auzolanaren definizioa 

eta araudia 

-Ekintzak identifikatzea  

-Herri txukuna 

eta zaindua 

lortzeko 

-Harremanak 

sendotzeko 

-Jakintzak 

transmititzeko 

-Potentzialidade 

gehiago sortzeko 

-Diru laguntzak jaso? 

-Herritarrei azalduz 

Auzolanaren helburua 

(onurak, beharrak) 

-Herritarrekin 

-Udalarekin 

Administrazioa 

-Ondoko 

herriekin 

(Auzolana 

bultzatzeko) 

-Batzarrak 

-Hitzaldiak 

(inguruko 

herrietako jendea). 

Aurrekanpaina 

egiteko 

-Gaiaren inguruan dakitenak  

ekarri Auzolana azaltzera 

(inguruko herrietatik) 

-Araudi bat egin (ze lan eta 

zenbatero) 

-Auzolanaren segurtasuna 

kontuan izan(segururen bat 

egitea) 

-Ondoko herrien eredua hartu 

-Herri galdeketa (Auzolana bai 

edo ez) 

-Derrigorrezko Auzolana egin, bai 

ala bai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- KULTURA, 

KIROLA, AISIA 

INDARTU 

 

 

-Urteko eskaintza 

diagnostikatzea (adin 

tarte guztietarako) 

-Hainbat ekintza 

identifikatzea 

-Urteko programazioa 

hainbat sektoreren 

arabera 

-Euskara bultzatzea 

-Herriari bizia 

emateko 

-Beharrak 

asetzeko 

-Helduei aukera 

emateko 

-Haurrak 

aprobetxatzeko, 

festetarako 

-Herritik 

herriarentzat:he

rritarren indar 

hartzea 

-Haurrentzako jarduerak 

(dantza, musika) edo 

helduentzakoak 

(sukaldaritza, mus) 

bultzatuz 

-Kultura batzordea/ Jai 

batzordea sortu eta 

ezberdindu. Parte hartu 

-Herri ekimenak herri 

guztiarendako (ekintzak 

zabaldu) 

-Gaur egungo ekimenei 

buelta bat eman eta 

herriari 

zabaldu(kamarroak) 

-Diru-laguntzak bilatuz, 

babesleak (publiko zein 

pribatu) 

-Frontoiaren erabilera 

zabalduz, birpentsatu 

-Sakanako beste 

eragileekin 

elkarlana 

-Martxan dauden 

pilota eskola, 

futbol taldeekin 

-Belaunaldien 

artekoa bultzatu 

-Auzolana 

-Herriko 

adituekin 

(historialariak, 

geografoak, 

anbientologoak) 

-Herriko zahar 

euskaldunekin 

-Kartelak, 

batzarrak, bandoak, 

whatsap 

.Guaixe 

-Sare sozialak 

-Deialdi parte 

hartzaileak 

-Ludoteka astean behin edo 

egunero 

-Frontoi zaharraren zati batean 

estalpe bat 

-Herriaren taberna sortu, herritik 

herriarentzat asteburutan 

-Herriko jendearekin 

harremanetan jarri:arlo 

desberdinetako adituek 

hitzaldiak, tailerrak, ohiturak 

(ilarrontziak, narruak, belenak) 

-Kirol taldeak sortu (pilota) 

-Pilota eskola, futbito txapelketa, 

helduentzako gimnasia, 

irristaketa, multikirola, 

harrijasotzea, aizkora, piraguak 

-Mintzalaguna (euskara, 

katalanez, ingelesez…). 

-Herriko euskalkia bultzatu 
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-Asteburuko bizia indartu 

LAN ILDOA IDEIAK ZERTARAKO NOLA NOREKIN KOMUNIKAZIOA EKINTZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- PARTE 

HARTZEA 

BULTZATU 

 

-Batzordeak eratzea 

(Planaren jarraipena, 

Kultura, Hirigintza…). 

Parte hartzeko beste 

tresna batzuk.  

-Batzarrak  

-Bakaikuarren arteko 

harremanak 

-Ezagutzaren kudeaketa 

-Herriko taldeen arteko 

harremanak sustatzeko 

jarduerak 

-Politika  

-Genero ikuspegia 

txertatzea 

-Elkar 

ezagutzeko 

-Hartutako 

erabakiak 

askotarikoak 

izan daitezen, 

ahalik eta gehien  

-Herria 

ahalduntzeko 

-Herriaren 

aniztasuna 

onartzeko eta 

bultzatzeko 

-Hainbat jarduera sortuz 

(pilota txapelketa, mus, 

sukaldaritza, herri 

kirolak, ibilbide 

mikologikoak, 

lasterketak) 

-Batzordeetan parte 

hartzera animatuz 

-Parte hartzearen 

garrantzia 

ikusaraziz.Prozesu parte 

hartzaileen emaitzak 

ikusiz 

-Informazioa emanez. 

Herritarrak informatuta 

edukitzen saiatuz. 

-Herritar 

guztiekin 

-Herriko talde 

ezberdinekin 

-Prozesuaren 

emaitzak/erabakiak 

argitaratu iragarki 

tauletan  

-Bandoak 

postontzietan 

banatu 

-Mintzalaguna 

-Parte hartzeko ordenantza eta 

herritarren erabakiaren gaia 

 

 

 

 

 

 

 

6.- ZERBITZUAK 

 

-Denda, botika, taberna, 

kutxazain automatikoa 

-Autobus zerbitzua, taxia, 

trena 

-Mugikortasuna 

-Pertsona helduentzako 

arreta zerbitzua Eskola 

Zaharrekin lotzea 

-Gimnasiarako zirkuitua 

pertsona nagusientzat 

 

-

Eskuragarritasuna 

hobetzeko 

-Mugikortasuna 

hobetzeko, 

ondorioz 

autonomia 

irabazteko 

-Herria bizirik 

mantentzeko 

 

-Zerbitzuak herritarren 

beharretara egokituz 

-Oinarrizko zerbitzuak 

bermatuz (denda, 

ostatua, farmazia, 

harategia) 

-Osasunbideko 

administrazioare

kin 

-Bakaiku, 

Iturmendi eta 

Urdiaingo 

udaletxeekin eta 

Burundesarekin 

-Herriarekin 

-Garapen 

Agentziarekin 

-Udalak bando 

bitartez eta sare 

sozialak 

-Asteazkena berreskuratu 

(medikua) 

-Autobusa goizean, eguerdian 

eta arratsaldean 

-Zerbitzu berriak arakatu 

(liburutegia…Iturmendirekin 

ordutegi errotatiboa) 

-Dauden zerbitzuak erabili 
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LAN ILDOA IDEIAK ZERTARAKO NOLA NOREKIN KOMUNIKAZIOA EKINTZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- OZTOPO 

ARKITEKTONIKO

AK KENDU 

-Kale irisgarriak 

-Udal lokalak (Udaletxea) 

-Denek aukerak 

berdinak izateko 

eta denentzat 

irisgarria izateko 

-Kamioien 

sarbidea 

hobetzeko 

-Herria 

seguruagoa 

izateko eta 

ibilgailuak astiro 

joan daitezen 

-Erreformak eginez  -Auzolana 

laguntza 

teknikoarekin 

(udal arkitektoa, 

herriko 

eraikitzaileak…) 

-Plataformetan 

edo igogailuetan 

espezializatutako 

enpresak 

-Nafarroako 

Gobernuari 

laguntzez 

galdetu  

-Bandoak eta 

eskutitz 

pertsonalizatuta 

Auzolanetarako eta 

aldatu/konpondu 

beharreko 

guneetakoei 

jakinarazteko 

-Lan batzordeak 

sortu 

-Espaloiak eraberritu (gurpildun 

aulkietarako…) 

-Mugikortasun urria duten 

pertsonentzako sarbidea sortzea 

Udaletxean: igogailua 

-Konpondu San Benito kalea 

(zabaldu) 

-Espaloiak eta badenak 

konpondu (frontoitik herriko 

irteeraraino)  

-Konpondu (erreka) Goikoerreka 

kalea 

-Beheko iturriko kurba zabaldu 

edo ispilua jarri 

-Abiadura moteltzeko badenak 

jarri 

-Frontoian iturri bat 

-Sagusoroko bidea konpondu 

-Kaleetako Vak murriztu 

 

 

 

 

8.- LEHEN 

SEKTOREARI 

ALTERNATIBA 

BERRIAK 

 

-Ustiategi lokaletarako 

edo ingurukoetarako 

lursailak 

-Energia alternatiboen 

erabilera (biomasa, herri 

basoetako egurra) 

-Baratza 

sustatzeko, 

soberakoa 

saltzeko 

-Herriko 

jendearen 

arteko 

harremanak 

hobetzeko 

-Bakaikuko baratzeko 

produktuekin azoka 

ekologikoa 

-Herriko baratza bat 

sortu, haurrei irakasteko 

-Negutegi bat jartzea 

-Erraztasunak emanez 

lehen sektoreko lanbidea 

izan nahi duenari 

(informazioa, larreen 

jabeen kontaktua, NGko 

dirulaguntzak) 

-Lurrak erraztea 

herritarrei 

 

-Herriko 

jendearekin 

-Sakanako 

mankomintatear

ekin 

-Sakanako 

Garapen 

Agentziarekin 

-Kartelak, Guaixe, 

Watsap 

-Oinarrizko ezagutzen gaineko 

hitzaldiak ez dakigunontzat eta 

haurrentzat  

-Gazta egin, eztia, goxoak, 

gaztainak, sagardoa herriko 

sagarrekin 

-Harremanak adin desberdineko 

pertsonekin (bizipenak 

trukatzeko) 

- Bazkari herrikoia egin (baba 

jana) 
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LAN ILDOA IDEIAK ZERTARAKO NOLA NOREKIN KOMUNIKAZIOA EKINTZAK 

 

 

 

 

 

 

9.- BISITARIAK 

ERAKARTZEKO 

ESTRATEGIAK 

-Paisaia – ibilbideak 

Bakaikutik 

-Ibaiak ematen dituen 

aukerak (piraguak, 

ontziratzeko lekua…) 

-Landa etxea 

-Eliza 

-Ohiturak, ihauteriak 

-Loturak barnetegiarekin 

-Bideberrialde espaloia 

-Merenderoa 

-Sinergiak beste udalerri 

batzuekin 

(MANKOMUNITATEA) 

-Herriaren 

onurarako  

-Ondoko 

herrikoekin 

harremanetan 

egoteko 

-Aisialdiko jarduerak, 

kultur jarduerak eta kirol 

jarduerak garatuz, 

esaterako  

-Frontoia sustatuz. 

Jarduerak eginez. 

-Inguruko herriekin 

elkarlanean arituz 

-Euskaltegiarekin 

harremana 

(gakoa!) 

-Ondoko 

herriekin 

-

Mankomunitatea

rekin 

-Udalarekin 

 

-Komunikabideekin, 

sare sozialekin lan 

egitea 

-Triptikoak, web 

orria aisialdirako 

aukerekin Sakanan 

eta Bakaikun 

-Herritarren eta 

barnetegiko 

pertsonen arteko  

harremana sendotu 

-Sakanako beste 

herri batzuetan 

Bakaikun egiten 

diren jardueren 

berri eman 

-Karabanetarako aparkalekua 

-Mendiko ibilbideak garbitu eta 

egokitu. Ibilbide berriak egin 

 

 

 

10.- HARRERA 

PROTOKOLOA 

-Pertsona guztien 

inklusioa. Beste herrialde 

batzuetatik datozenak 

hartzea  

-Mankomunitatearekin 

elkarlanean aritzea 

-Elkartzeko lekuak  

-Elkar ezagutza 

bultzatzeko eta 

ongi 

sentiarazteko 

-Informazioa emanez 

udaletxetik (zer dagoen, 

ohiturak, medikua…) 

-Protokolo bat sortuz 

 

Mankomunitatek

o etorkin 

zerbitzuarekin 

lotura 

-Aurkezpena aurrez 

aurre egin behar da 

-Gida bat osatu 

-Inkestatxo bat 

-Harrera talde bat sortu adin 

desberdinetako jendearekin eta 

udaleko norbaitekin 

 

 

 


