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1. HITZAURREA

Olozi. Argazkia: Jose Etxegoien
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1.1. Artzibar, hausnarketa prozesua.

Artzibarko Udaletik urteak daramatzagu ibarraren tokiko garapen jasangarriaren 
alde lanean. Hainbat proiektu abiarazi ditugu eremu honetako bizitza kultural eta 
soziala suspertu eta ezagutzera emateko, bertako herritarren aldetiko parte hart-
ze handiagoa lortzeko modu desberdinak probatuz. 

Azken urteotan, ibarra suspertzeko estrategia bat herritarrekin eta eremuko bes-
te eragile batzuekin batera prestatzeko beharra antzeman dugu. Ezinbestekotzat 
jotzen dugu herritarrek tokiko garapenerako estrategia horren diseinuan, erai-
kuntzan eta praktikara eramatean parte har dezaten, prozesua koherenteagoa, 
jasangarriagoa eta aplikagarriagoa izan dadin. 

2020. urtean lehenengo urratsak eman genituen Artzibarko herritarrak lurraldeko 
etorkizunean eta politika publikoetan inplikatzea lortzeko, eta Plan Estrategikoa 
prestatzeko prozesuaren lehen diseinua egin zen. Diseinua herritarren partaidet-
zarekin garatu zen 2020ko irailetik azarora bitartean, zenbait deialdi irekiren bi-
dez. 

2021eko maiatzaz geroztik, Artzibarko errealitatearen partaidetzako analisi bat 
egin dugu. Lurraldeko herritarrek eta eragileek elkarrekin hausnartu dute, ibar 
sentimendua, gure nortasuna eta tokiko memoria indartze aldera. Halaber, uda-
lerria gizartearen, ingurumenaren eta ekonomiaren ikuspuntutik garatu eta sus-
pertzeko estrategia berriak bilatu dituzte. Lan kolektibo horren emaitza Artzibar 
2021 diagnostikoa izan zen.

2022. urtean zehar, urrats berriak eman ditugu Udal Plan Estrategiko hau denon 
artean prestatu eta garatzeko, gure ibarreko behar eta erronkei erantzun kolekti-
boa emateko helburuarekin.

Taller participativo. Nagore. 2021
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2. PLANAREN PRESTAKETA    
     PROZESUA

Parte-hartzaile tailerra. Azparren
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2.22.222222.1. Prozesuaren azalpena.

Proiektu honen helburua izan da hausnarketa prozesu bat egitea Artzibarko anali-
si estrategikoa abiapuntu hartuta, ondoren Udal Plan Estrategiko bat modu kole-
ktiboan prestatu eta garatzeko. 

Horretarako, Artzibar inguruko eragileen eta taldeen artikulazioa eta inplikazioa 
sustatzeko ahaleginak egin dira, arreta berezia jarrita lurraldearen garapenerako 
funtsezko eragileen parte hartzean: ehun instituzionala (udalerriko herritarrei zer-
bitzua ematen dieten udal eta udalez gaindiko teknikariak), ehun soziala (taldeak, 
elkarteak, kolektiboak eta sareak), ehun ekonomikoa (autonomoak eta enpresak) 
eta Artzibarko biztanleria. Honela, sinergia eta trakzio efektu bat lortu da, ondo-
ren lurraldea dinamizatzeko estrategia ezartzeko baliagarria izango dena.

Prozesu horrek hiru etapa ditu:

1. Analisi estrategikoa.
2. Plan Estrategikoaren idazketa.
3. Estrategiak ezartzea eta jarraipena egitea.

Artzibarko partaidetza estrategiaren definizioa elkarri lotutako bi fasetan banatzen 
da:

• Lehenengoa, analisi estrategikoarena eta partaidetzako diagnosti-
koarena, udalerriko beharrak, arazoak eta potentzialitateak jaso di-
tuena.

• Bigarrena, Plan Estrategikoaren prestaketa eta idazketarena, partai-
detza lantegien bidez garatu dena eta udalerriko erronkak, proiek-
tuak eta lehentasunezko jarduketak zehazteko erabili dena.

Lehenengo bi etapak (aurretiazko etaparekin batera) 16 hilabetetan zehar garatu 
ziren, urte desberdinetan:

0. Etapa. Prozesuaren definizioa eta diseinua: 2020ko urritik azarora.
1. Etapa. Analisi estrategikoa: 2021eko apiriletik urrira.
2. Etapa. Plan Estrategikoaren idazketa: 2022ko apiriletik urrira.

Dokumentu honetan jaso da Artzibarko partaidetzako Plan Estrategikoa. Hemen 
aurki daitezke udalerriaren inguruko analisi estrategikoa eta ondorioak, bai eta 
epe laburrera, ertainera eta luzera, Artzibarko beharrei erantzuteko xedearekin, 
udalerrian gauzatuko diren ekintza nagusien estrategia erkidea ere.

.

Uritz tailerra
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2.2. Prozesuaren helburuak.

Helburu orokorra:
• Artzibarko partaidetzako hausnarketa estrategikoa diseinatu eta 

garatzea, ondoren Udal Plan Estrategikoa modu kolektiboan pres-
tatzeko. 

Helburu espezifikoak:

• Prozesuaren definizioa eta diseinua Artzibarko errealitatera moldat-
zea, prozesuaren abiaraztea eta partaidetza prozesuaren bilakaera 
errazte eta sustatze aldera.

• Lurraldeko lankidetza eta artikulazioa sustatzea, ibarraren etorkizu-
nari buruzko hausnarketa prozesuak sortuta.

• Artzibarko beharrak eta erronkak identifikatzea.
• Artzibarko analisi estrategikoaren ulermena erraztu eta hedatzea.
• Lurraldeko elementu estrategikoak identifikatzea Artzibarko Plan 

Estrategikoa diseinatu eta garatzeko.
• Hurrengo 5 urteetan zehar Artzibar garatzeko udal estrategiak de-

finitzea.

2.3. Prozesuaren bultzada, koordinazio eta 
 jarraipenerako egitura.

Prozesuaren diseinua partaidetza bidez gauzatu zen 2020ko irailetik azarora bi-
tartean eta hiru talde sortu ziren prozesuaren sustapenaz, koordinazioaz eta ja-
rraipenaz arduratzeko:

Talde Eragilea:

Talde Eragilea Artzibarren bizi, lan egin edo bizitzaren zati bat garatzen duten 
pertsonek osatu zuten. Interesa duen edozein pertsonak parte hartu ahal izan du 
eta talde teknikoaren laguntza eta aholkularitza jaso du.

Talde honen helburua izan da prozesuan laguntzea eta partaidetza sustatzea. 
Hauek izan ziren bere eginkizun nagusiak:

• Artzibarko herritarrek UPEan parte hartzea sustatzea.
• Lurraldeari eta prozesuan zehar jorratuko diren gaiei buruzko infor-

mazioa eta ezaguerak ematea.
• Prozesuan zehar informazio eta partaidetza ekintzak sustatzea.
• Talde teknikoaren jarduketetan laguntzea.
• Prozesuaren eguneroko jarraipena egitea.

Jarraipen Batzordea

Jarraipen Batzordea izan da prozesu osoaren jarraipena egiteaz arduratu den tal-
dea. Ordezkari politikoak (alkatea eta/edo zinegotziak), teknikoak (talde teknikoa) 
eta herritarren ordezkariak (talde eragilea) izan ditu barne.

Talde honen eginkizuna prozesua koordinatu eta legitimatzea izan da. Jarraipen 
Batzordeak bermatu ditu prozesuan zehar behar ziren gardentasuna eta inpart-
zialtasuna, aldi berean etengabeko informazio fluxua mantenduz Udalarekin, Tal-
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de Eragilearekin, Talde Teknikoarekin, ehunekin (instituzionala, soziala eta ekono-
mikoa) eta ibarreko biztanleekin.

Hauek izan ziren bere eginkizun nagusiak:

• Artzibarko Udalak eta bestelako erakundeek UPEan parte hartzea 
sustatzea.

• Lurraldeari eta prozesuan zehar jorratuko diren gaiei buruzko infor-
mazioa eta ezaguerak ematea.

• Prozesuaren jarraipenaz eta koordinazioaz arduratzea.
• Talde eragilearen eta talde teknikoaren jarduketetan laguntzea.

Talde Teknikoa: 

Proiektua ezarri ahal izateko ikerketaren, aholkularitza sozialaren eta komunika-
zioaren arloetako diziplina anitzeko profesionalek osatutako talde baten aholku-
laritza, dinamizazioa eta bitartekaritza behar izan dira (ikerketa kuantitatibo eta 
kualitatiboa, herritarren partaidetza, komunikazioa, politika publikoen plangintza 
eta ebaluazioa, etab.). Talde honen eginkizuna izan da aholkularitza ematea eta 
prozesua dinamizatu eta erraztea. 

Hauek izan ziren bere eginkizun nagusiak:

• Artzibarko analisi estrategikoa partaidetzarekin diseinatu eta garat-
zea.

• Prozesurako komunikazio estrategia bat diseinatu eta garatzea.
• Talde eragileari eta jarraipen batzordeari laguntzea. 
• Ibarraren etorkizunaren inguruko hausnarketa prozesuak ahalbi-

detzea: lurraldeko beharrak, erronkak eta elementu estrategikoak 
identifikatzea.

• Artzibarko Plan Estrategikoa partaidetzarekin diseinatu eta garat-
zea.

Taller Uriz

Taller Azparren
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Plan Estratégico Municipal. Valle de Arce 2023/2027.

3. ANALISIA

Uli. Argazkia: Jose Etxegoien
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Plan Estratégico Municipal. Valle de Arce 2023/2027.

3.1. Diagnostikoaren metodologia.

Prozesuaren lehenengo etapa hau hiru fasetan egin zen.

1. fasea. Aurrediagnostikoa. 
Hasierako fase honetan, izaera arakatzailea zuen aurretiazko analisi bat egin zen, 
udalerriaren analisi estrategikoaren prozesua garatzeko erronkak eta proposame-
nak identifikatzeko helburuarekin, hartara prozesuaren ondorengo faseak Artzi-
barko errealitatera moldatuta diseinatu ahal izateko.

2. fasea. Partaidetzako analisia eta diagnostikoa. 
Ondorengo fasean, izaera deskribatzailea eta argitzailea zuen analisia egin zen, 
Artzibarko egoera partaidetzaren bitartez diagnostikatzeko helburuarekin. 
Analisi hori egiteko metodologia kuantitatiboa eta kualitatiboa hautatu ziren, bil-
dutako datuen eta erabilitako teknika eta instrumentuen izaera kontuan hartuta. 
Planteamendu induktibo honi esker, ikerketa modu malguan diseinatu ahal izan 
zen, analisi prozesuak aurrera egin ahala doikuntzak eta aldaketak ahalbidetuta.

3. fasea. Diagnostikoaren idazketa. 
Azken fasean, Artzibarko partaidetzako diagnostikoaren alderaketa eta idazketa 
burutu ziren.
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3.2. Partaidetza prozesuaren jarduketak.

1. Koordinazio bilerak.
Koordinazio bilerak prozesuko Talde Eragilearekin eta Jarraipen Batzordearekin. 

2. Analisia eta lan dokumentala. 
Erreferentzia dokumentalen bilaketa eta identifikazioa (azterlanak, argitalpenak, 
proiektuak, administrazio erregistroak, memoriak, aktak, etab.), azken urteotako 
Artzibar inguruko informazio esanguratsua dutenak. Erreferentzia dokumentalen 
analisia eta sintesia egin ziren lurraldearen testuingurua eta bilakaera interpretat-
zeko esparru orokor bat osatzeko asmoz.

3. Elkarrizketa erdiegituratuak funtsezko eragileei.

Hamahiru banakako eta/edo taldekako elkarrizketa funtsezko eragileei 1. eta 2. 
faseetan zehar.

Elkarrizketak Talde Eragilearekin eta Jarraipen Batzordearekin batera definitu zi-
ren, Artzibarri buruzko ikuspegi desberdinak dituzten interes taldeak hautatuz, 
horretarako lurraldearen aniztasunaren zati bat islatzen zuten laginerako profil 
orokorrak ezarrita. Hauek izan ziren interes taldeak:

• Udala.
• Kontzejuetako presidenteak.
• Talde Eragilea.
• Lurraldeko funtsezko eragileak.
• Artzibarko zerbitzuetako teknikariak.
• Cederna Garalur.
• Artzibarko ehun ekonomikoa.
• Herri birgaituak/okupatuak.
• Ehiztariak.
• Ibarreko gazteak.
• Emakume erretiratuak.
• Ibarreko emakumeak.

4. Inkesta.

Artzibarko biztanle guztiei zuzendutako galdetegia, online edo aurrez aurrekoa 
(etxe guztietako postontzietan) eta lurraldeko funtsezko eragileei zuzendutako 
galdetegia (online formatuan).

5. Talde dinamikak edo lantegiak.

Talde dinamikak edo partaidetzako lantegiak, informazioa emateko, alderatzeko, 
partekatzeko eta eztabaidatzeko espazioetan. Espazio hauei esker Artzibarko bi-
ztanleei hausnarketa estrategikoaren prozesuaren berri eman zitzaien eta ana-
lisian zehar jasotako informazioa (analisi dokumentalaren datuak, elkarrizketak, 
inkestak eta baita partaidetzako lantegietako datuak ere) zehazten, argitzen eta 
ixten amaitzeko ere balio izan zuten.
Lau partaidetzako espazio antolatu ziren:

• “Artzibarko Eguneko” informazio espazioa.
• Hiru lurralde lantegi Villanueva/Hiriberrin, Lakaben eta Nagoren. 

6. Alderaketa jardunaldiak.

Informaziorako, eztabaidarako eta erabakiak hartzeko espazioak izan zituen jardu-
naldiak. Bertan egin zen Artzibarko diagnostikoaren zirriborroarekiko alderaketa.

7. Prozesua ezagutzera emateko eta iragartzeko ekintzak.

Partaidetzako prozesuak barne izan du komunikazio plan bat prozesuaren berri 
emateko eta egindako ekintzak ezagutarazteko, informazioa, ikuspuntuak eta 
proposamenak biltzeko noranzko biko kanalak gaitzeko eta, azkenik, bildutako in-
formazioa eta lortutako emaitzak itzuli ahal izateko.
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3.3. Analisiaren ardatzak.

Prozesuak Atzibar inguruko lau analisi ardatz nagusi izan ditu:

1. Artzibarko lurralde testuingurua.

Testuinguruaren bilakaera. Udalerriaren testuingurua. Artzibarren konektibitatea.

2. Artzibarko ingurumen testuingurua.

Lurraldearen klimatologia, paisaia, geologia, hidrologia. Espazio babestuak, fauna 
eta flora. Udalerriaren ingurumen arazoak. Lurraldeko mugikortasuna. Biztanle-
guneetako hirigintza eta azpiegiturak. Etxebizitza Artzibarren.

3. Artzibarko gizarte testuingurua.

Udalerriko biztanleria eta haren bilakaera. Nortasuna eta kultura lurraldean. Artzi-
barren pertzepzioa. Biztanleriari zuzendutako ekipamenduak eta zerbitzuak. Uda-
lerriko ehun soziala. Lurraldeko informazio, partaidetza eta artikulazio sozialerako 
kanalak.

4. Artzibarko testuinguru ekonomikoa.

Lurraldeko ekonomia. Ibarreko ehun ekonomikoa. Enpleguaren egoera udale-
rrian. Baliabideak eta gaitasunak. Artzibarko biztanleriaren kontsumoa.

Artzibar. Jose Etxegoien
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3.4. Analisi estrategikorako partaidetza lagina.

Langinaren guztizko datuak.

Parte hartzaileen profila eta parte hartu duten momentuak “partaidetza” gisa 
adierazi dira.

Zenbait jarduketetan (elkarrizketa, partaidetzako lantegia, etab.) parte hartu du-
ten pertsona batzuen profilak errepikatuta egoteko aukera zegoenez eta galde-
tegian modu anonimoan parte hartu dutenez (eta horrek ez digu aukera ematen 
elkarrizketatutako pertsonak identifikatzeko), nahiago dugu emaitza “partaidet-
zatan” zenbatzea “pertsonatan edo parte hartzailetan” zenbatu beharrean.

 
Partaidetzak guztira: 254 partaidetza. 
 
Banaketa sexuaren/generoaren arabera:

• Emakumeak: 121 partaidetza.
• Gizonak: 124 partaidetza.
• Ez bitarra: 9 partaidetza.

 
Jarduketak:

• 13 banakako eta/edo taldekako elkarrizketa (1.F eta 2.F): 55 partai-
detza.

• Inkesta 1 biztanleriari eta funtsezko eragileei (2.F): 99 partaidetza.
• 4 lurraldeko partaidetza lantegi (2.F): 39 partaidetza.
• 3 taldekako lantegi Talde Eragilearekin (1.F): 16 partaidetza.
• 3 bilera Talde Eragilearekin (1.F, 2.F eta 3.F): 16 partaidetza.
• 3 bilera Jarraipen Batzordearekin (1.F, 2.F eta 3.F): 15 partaidetza.
• Alderaketa jardunaldi 1 (3.F): 14 partaidetza.

Banaketa adinaren arabera:
• 15-19 urte: 10 partaidetza.
• 20-29 urte: 17 partaidetza.
• 30-39 urte: 75 partaidetza.

• 40-49 urte: 67 partaidetza.
• 50-59 urte: 45 partaidetza.
• 60-69 urte: 30 partaidetza.
• 70-79 urte: 9 partaidetza.
• 80->: 1 partaidetza.

 
Biztanleak:

• Artzibarko biztanleak: 208 partaidetza (% 81,89)
• Artzibar kanpoko biztanleak: 46 partaidetza (% 18,11)

 
Biztanleguneak:
19 biztanledun herrietako 15 herritan bizi diren pertsonek parte hartu dute:

• Arizcuren/ Arizkuren: 8 partaidetza.
• Arrieta: 19 partaidetza.
• Azparren: 4 partaidetza.
• Gorraiz de Arce/Gorraitz Artzibar: 11 partaidetza.
• Lakabe: 39 partaidetza.
• Lusarreta: 4 partaidetza.
• Nagore: 18 partaidetza.
• Saragüeta/Saragueta: 18 partaidetza.
• Uli Alto/Uliberri: 1 partaidetza.
• Uloci: 1 partaidetza.
• Urdiroz/Urdirotz: 24 partaidetza.
• Uriz/Uritz: 2 partaidetza.
• Villanueva de Arce/ Hiriberri Artzibar: 36 partaidetza.
• Zandueta: 1 partaidetza.
• Zazpe: 22 partaidetza.

 
Jarduketa bakoitzaren datuak.
Partaidetza datu gehiago eskuratzeko, jarduketaren arabera xehatuta, ikus “Artzi-
bar 2021 Diagnostikoa”, Eranskinetako “Jarduketa bakoitzeko partaidetza lagina” 
atalean.
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3.5. Komunikazio plana.

Partaidetzako prozesuak barne izan du komunikazio plan bat prozesuaren berri 
emateko eta egindako ekintzak ezagutarazteko, informazioa, ikuspuntuak eta 
proposamenak biltzeko noranzko biko kanalak gaitzeko eta, azkenik, bildutako in-
formazioa eta lortutako emaitzak itzuli ahal izateko.

Prozesua ezagutzera emateko eta iragartzeko ekintzak.

1. fasea. Aurrediagnostikoa.

• Prozesuaren ikusmen identitatea sortu eta moldatzea.

2. fasea. Partaidetzako analisia eta diagnostikoa. 

• Prozesuaren kartelak ibarreko herri guztietako erreferentziako es-
pazioetan (prozesuaren hasierari buruzko 20 kartel).

• Mugikorreko mezularitzara egokitzea: Whatsapp eta Telegram.
• Udalaren aldetiko posta elektronikoa. Prozesuari buruzko informa-

zioa zuen posta elektronikoa banaketa zerrendari.
• Udal webgunea. Prozesurako atal espezifikoa.
• Astean behingo argitalpena Udalaren gizarte sareetan: Facebook, 

Twitter eta Instagram.
• Komunikabideei zuzendutako prentsa oharra:
• Argitalpena egunkarietan: Diario de Noticias, Diario de Navarra eta 

Pamplona Actual.
• Elkarrizketa Diario de Navarra egunkarian.
• Elkarrizketa Irati Irratian.
• Posta bidezko komunikazioa prozesuaren oinarrizko informazioare-

kin, parte hartzeko kanalekin, paperezko galdetegiarekin eta ordain-
dutako gutun azalarekin (400 galdetegi, 200 etxe).

• Informazio puntua Artzibarko Egunean.

3. fasea. Diagnostikoaren idazketa.

• Prozesuaren kartelak ibarreko herri guztietako erreferentziako es-
pazioetan (prozesuaren jarraipenari buruzko 20 kartel).

• Mugikorreko mezularitzara egokitzea: whatsapp eta telegram.
• Udalaren aldetiko posta elektronikoa. Prozesuari buruzko informa-

zioa zuen posta elektronikoa banaketa zerrendari.
• Udal webgunea. Prozesurako atal espezifikoa.
• Astean behingo argitalpena Udalaren gizarte sareetan: Facebook, 

Twitter eta Instagram.
• Komunikabideei zuzendutako prentsa oharra:
• Argitalpena egunkarietan: Diario de Noticias, Diario de Navarra, 

Pamplona Actual eta Navarra Norte.
• Diagnostikoaren diseinua eta hedapena. 
• Liburuxka baten atez ateko banaketa. 
• Alderaketa jardunaldia.
• Posta bidezko komunikazioa prozesuaren emaitzekin (200 etxe).
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3.6. Artzibar 2021 Diagnostikoa.

Artzibar 2021 partaidetzako diagnostikoan jaso dira egindako analisi prozesua-
ren azalpena eta Artzibarren pertzepzioarekin lotutako ideia nagusien laburpena. 
Ideia hauek egindako analisi dokumentaletik atera dira eta baita egindako bilera, 
elkarrizketa, galdetegi, topagune eta abarren emaitzetatik ere. 

Diagnostikoan aurki daiteke: 
1. Hausnarketa prozesuaren aurkezpena.
2. Hausnarketa prozesuaren definizioa (prozesuaren azalpena, lortu nahi 

diren helburuak eta inpaktuak, jarduketa nagusiak eta hauen garapena).
3.  Metodologia (diagnostikoaren faseak, analisiaren ardatzak, erabilitako 

ikerketa teknikak eta diagnostikoaren partaidetza datuak).
4. Lortutako Artzibarri buruzko informazioaren eta emaitzen analisia, in-

gurumenaren, gizartearen eta ekonomiaren ikuspuntuetatik.
5. Ondorio nagusiak eta Artzibarrek gainditu beharreko erronkak.
6. Prozesuari buruzko datu gehigarriak eskaintzen dituen eranskina.

Kontsultatu diagnostikoa Artzibarko webgunean: www.valledearce.com

Nagore tailerraLakabe tailerra

Eragile Taldea
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3.7. Artzibarko 30 erronkak.

Diagnostiko prozesuan zehar parte hartzaileek identifikatu dituzten erronka nagusiak hogeita hamar dira eta zazpi ardatzen inguruan antola daitezke:

    INGURUMENA, PAISAIA ETA ONDAREA.

• Ingurumen aberastasunaren babesa eta Artzibarko baliabide naturalen kudeaketa jasangarria.
• Artzibarko ondare eta gizarte memoria berreskuratu eta ezagutzera ematea.
• Klima aldaketari aurre egiteko tokiko estrategia bat garatzea.

     MUGIKORTASUNA
• Errepideak eta biztanleguneetara iristeko bideak hobetzea.
• Artzibarko biztanleguneen arteko oinezkoen eta bizikleten bideen sarea modu jasangarrian egokitzea.
• Artzibarko garraio publikoa hobetzea.
• Mugikortasun jasangarria sustatzea ibilgailuen erabilera partekatua ahalbidetzen duten zerbitzuei esker.

    HIRIGINTZA ETA AZPIEGITURAK

• Biztanlegune guztietako oinarrizko azpiegiturak hobetzea: zoladura, ur hornidurarako sarea, saneamendu sarea, sare elektrikoa eta argiteria publikoa.
• Erregulazioa, herri birgaituei legezko estaldura eta egonkortasuna ematen dien esparru juridiko bati esker.
• Energia berriztagarrien autoekoizpena, autokontsumo partekatua eta aurrezte energetikoa areagotzea.
• Artzibarko estaldura mugikorraren sarea zabaltzea eta Interneteko konexioaren kalitatea hobetzea biztanlegune guztietan.
• Lurralde antolamendua, Artzibarko partaidetzako Udal Plan Orokor bati esker, lursailen kontzentrazio prozesua amaitzeari esker eta udal katastroa eguneratzeari 

esker.

    ETXEBIZITZA

• Artzibarren etxebizitzarako sarbidea sustatzeko estrategia bat abian jartzea.
• Alokatzeko etxebizitza publikoak sustatzea.
• Etxebizitza zaharrak birgaitu, eraberritu eta egokitzeko laguntzak.
• Herri hustuak berreskuratzeko estrategia bat martxan jartzea.
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   BIZTANLERIA ETA GIZARTE ARTIKULAZIOA
• Artzibarko biztanleria mantentzea eta gaztetzea.
• Identitate kolektiboa, topaketa eta Artzibarko biztanleen kohesioa indartzen dituzten jarduketak bultzatzea.
• Udal komunikazio estrategia hobetzea, Artzibarren eta handik kanpo.
• Artzibarko biztanleen eta aldi baterako egoiliarren inplikazioa eta partaidetza areagotzea. Herritarren partaidetzarako espazioak sustatu eta garatzea, 

kanal erdipresentzialak barne dituztenak.
• Gizarte ehunari, komunitate ekintzari eta auzolanari laguntza ematea.

    EKIPAMENDUAK ETA ZERBITZUAK

• Artzibarko biztanleek duten oinarrizko osasun, hezkuntza eta gizarte zerbitzuetarako sarbidea hobetzea.
• Artzibarko kirol, kultura eta aisialdiko jarduerak areagotzea, arreta berezia jarrita haur, gazte eta adinekoei zuzenduta dauden horietan.
• Udal espazioak egokitzea kultura jarduerak, liburutegiak, haurren aisialdiko jarduerak eta abar bertan garatu ahal izateko.
• Komunitate estrategia bat garatzea Artzibarko adinekoei zaintza eta laguntza eskaintzeko.

    EKONOMIA

• Ekintzailetza proiektuak sustatzea hirugarren sektorean (lurraldeari lotutako ekimen turistikoak, ingurumen zerbitzuak, herritarrei zuzendutako zerbit-
zuak, etab.) eta lehenengo sektorean (basoen kudeaketa, abeltzaintza, nekazaritza eta artisautza).

• Artzibar naturarekin, kirolarekin eta kulturarekin lotutako aisialdirako eremu moduan sustatzea. 
• Landa eremuko ekintzailetza proiektuak garatzea.
• Tokiko ekoizpena, merkataritza eta kontsumoa bultzatzea.
• Ekimen kolektiboak eta lankidetza publiko-sozialeko ekimenak probatzea Artzibarko beharrei erantzuna emateko: garraioa, etxebizitza, energia, pre-

miazko produktuen kontsumoa, etab.
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4. PLAN ESTRATEGIKOAREN IDAZKETA

Uli. Argazkia: Jose Etxegoien
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4.1. Plan Estrategikoaren idazketarako 
 metodologia.

Partaidetza prozesuaren etapa hau hiru fasetan garatu da.

1. fasea. Prozesuaren partaidetza esparrua definitzea.

Fase honen helburua izan zen Plan Estrategikoa idazteko behar zen “partaidetza 
esparrua” definitzea. Esparru horren arabera zehaztu dira prozesuaren partaidet-
zarako eredua eta formatua. Ahalegin horretan lagundu zuten Talde Eragileak 
eta prozesuaren Jarraipen Batzordeak, Artzibarko Kontzejuek (Arrieta, Azparren, 
Lakabe, Nagore, Saragueta, Hiriberri Artzibar eta Uritz) eta Udalak.

2. fasea. Plan Estrategikorako hausnarketa, eztabaida eta akordioak.
Fase honetan zehar garatu ziren Artzibarko elementu estrategikoen inguruko 
hausnarketa eta eztabaida, analisi estrategikoaren eta Artzibarko diagnostikoaren 
emaitzak abiapuntu hartuta. 

3. fasea. Artzibarko Plan Estrategikoa idatzi eta onartzea.

Fase honen xedea izan zen Artzibarko partaidetzako Plan Estrategikoa alderatu 
eta idaztea. Prozesua amaitzean, partaidetzako prozesuaren emaitzen berri eman 
zen, etorkizuneko garapenean eragileen eta erakundeen parte hartzea sustatze-
ko asmoz.

2. etapa. Plan Estrategikoaren idazketa.
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4.2. Partaidetza prozesuaren jarduketak.

Prozesua artikulatzeko zenbait tresna metodologiko diseinatu ziren Talde Eragi-
learekin eta Jarraipen Batzordearekin batera. Tresna hauek erabili ziren estrate-
giaren ardatzen inguruko hausnarketak, eztabaidak eta alternatiben proposame-
nak gidatzeko.

1. Koordinazio bilerak:

Prozesuaren koordinazio eta jarraipen bilerak Talde Eragilearekin eta Jarraipen 
Batzordearekin.

2. Talde dinamikak edo lantegiak:

Talde dinamikak edo partaidetzako lantegiak, informazioa emateko, alderatzeko, 
partekatzeko eta eztabaidatzeko espazioetan. Espazio hauek prozesuaren par-
taidetza esparrua definitzeko, ibarreko biztanleei prozesuaren berri emateko, 
udalerriaren garapenari buruzko eztabaidetan sakontzeko eta Plan Estrategikoa 
prestatzeko jasotako informazioa xehatzeko, zehazteko eta ixteko erabili ziren.

1. Lau talde lantegi partaidetzako esparrua definitzeko.
• Lantegia prozesuaren Talde Eragilearekin.
• Lantegia Artzibarko kontzejuekin.
• Lantegia Udalarekin.
• Lantegia zerikusia duten alderdiekin.

2. Zortzi talde lantegi Plan Estrategikoa definitzeko.
• Talde lantegi bat Artzibarko misioa, ikuspegia eta balioak definitze-

ko.
• Talde lantegi bat arlo, helburu eta ildo estrategikoak definitzeko.
• Lau talde lantegi, herrietan, ekintza estrategikoak alderatu eta pro-

posatzeko.
• Talde lantegi bat jarduketa estrategikoak definitzeko.
• Talde lantegi bat Plan Estrategikoaren gobernantza definitzeko.

3. Analisia eta lan dokumentala: 

Prozesuan zehar eratorritako informazioa bilatzea, lantzea eta aztertzea.

4. Aurkezpen jardunaldiak: 

Plan Estrategikoa Artzibarko biztanleen eta teknikarien aurrean aurkezteko eta 
azaltzeko informazio jardunaldiak.

5. Prozesua ezagutzera emateko eta iragartzeko ekintzak:

Partaidetzako prozesuak barne izan zuen komunikazio plan bat prozesuaren berri 
emateko eta egindako ekintzak ezagutarazteko, bai eta informazioa, ikuspuntuak 
eta proposamenak biltzeko noranzko biko kanalak gaitzeko ere. 

Nagore tailerra
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4.3. Planaren idazketarako ardatzak.

Prozesuaren xede nagusia izan da Artzibarko diagnostikotik eratorri ziren 
erronken inguruko zazpi proposamen ardatzak arakatzea:

1. Ingurumena, paisaia eta ondarea.
Ingurune fisikoa, topografia, hidrografia, klima, ingurumena eta biodibertsitatea, 
historia, ondare materiala eta immateriala, paisaia, etab.

2. Lurraldea eta mugikortasuna.
Lurraldea, garraioa, mugikortasuna, irisgarritasuna, etab.

3. Hirigintza eta azpiegiturak.
Hiri egitura, espazio publikoa, argiteria, energia, ura, komunikazioak, etab.

4. Biztanleria eta gizarte artikulazioa.
Biztanleria, identitatea, kultura, talde eta elkarteak, gizarte kohesioa, partaidetza, 
etab.

5. Etxebizitza.
Eraikinak, salmenta eta alokairua, birgaitzeak, eraberritzeak, etab.

6. Erakundeak, ekipamenduak eta zerbitzuak.
Erakundeak, baliabideak, ekipamenduak, zerbitzuak, jarduerak, etab.

7. Ekonomia eta kontsumoa.
Jarduera ekonomikoa, enplegua, kontsumoa, etab.

4.4. Planaren idazketarako partaidetza lagina.

Langinaren guztizko datuak.

Parte hartzaileen profila eta parte hartu duten momentuak “partaidetza” gisa 
adierazi dira.
Zenbait jarduketetan (partaidetzako lantegia, aurkezpen jardunaldia, etab.) par-
te hartu duten pertsona batzuen profilak errepikatuta egoteko aukera zegoenez 
eta galdetegian modu anonimoan parte hartu dutenez (eta horrek ez digu auke-
ra ematen elkarrizketatutako pertsonak identifikatzeko), nahiago dugu emaitza 
“partaidetzatan” zenbatzea “pertsonatan edo parte hartzailetan” zenbatu beha-
rrean.

Partaidetzak guztira: 254 partaidetza. 

Banaketa sexuaren/generoaren arabera:

• Emakumeak: 121 partaidetza.
• Gizonak: 124 partaidetza.
• Ez bitarra: 9 partaidetza.

Jarduketak:

• 13 banakako eta/edo taldekako elkarrizketa (1.F eta 2.F): 55 partai-
detza.

• Inkesta 1 biztanleriari eta funtsezko eragileei (2.F): 99 partaidetza.
• 4 lurraldeko partaidetza lantegi (2.F): 39 partaidetza.
• 3 taldekako lantegi Talde Eragilearekin (1.F): 16 partaidetza.
• 3 bilera Talde Eragilearekin (1.F, 2.F eta 3.F): 16 partaidetza.
• 3 bilera Jarraipen Batzordearekin (1.F, 2.F eta 3.F): 15 partaidetza.
• Alderaketa jardunaldi 1 (3.F): 14 partaidetza.
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Banaketa adinaren arabera:

• 15-19 urte: 10 partaidetza.
• 20-29 urte: 17 partaidetza.
• 30-39 urte: 75 partaidetza.
• 40-49 urte: 67 partaidetza.
• 50-59 urte: 45 partaidetza.
• 60-69 urte: 30 partaidetza.
• 70-79 urte: 9 partaidetza.
• 80->: 1 partaidetza.

Biztanleak:

• Artzibarko biztanleak: 208 partaidetza (% 81,89)
• Artzibar kanpoko biztanleak: 46 partaidetza (% 18,11)

Biztanleguneak:

19 biztanledun herrietako 15 herritan bizi diren pertsonek parte hartu dute:
• Arizcuren/ Arizkuren: 8 partaidetza.
• Arrieta: 19 partaidetza.
• Azparren: 4 partaidetza.
• Gorraiz de Arce/Gorraitz Artzibar: 11 partaidetza.
• Lakabe: 39 partaidetza.
• Lusarreta: 4 partaidetza.
• Nagore: 18 partaidetza.
• Saragüeta/Saragueta: 18 partaidetza.
• Uli Alto/Uliberri: 1 partaidetza.
• Uloci: 1 partaidetza.
• Urdiroz/Urdirotz: 24 partaidetza.
• Uriz/Uritz: 2 partaidetza.
• Villanueva de Arce/ Hiriberri Artzibar: 36 partaidetza.
• Zandueta: 1 partaidetza.
• Zazpe: 22 partaidetza.

Uritz tailerra
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4.5. Komunikazio plana.

Partaidetzako prozesuak barne izan du komunikazio plan bat prozesuaren berri 
emateko eta egindako ekintzak ezagutarazteko, informazioa, ikuspuntuak eta 
proposamenak biltzeko noranzko biko kanalak gaitzeko eta, azkenik, bildutako in-
formazioaren eta lortutako emaitzen berri emateko.

Komunikazio kanpainaren garapenean Artzibar (2020 eta 2021) analisi eta diag-
nostiko prozesuetan erabili zen identitate grafiko bera erabili da, partaidetzako 
prozesuaren bigarren etapa honetara egokitua.

1. fasea. Prozesuaren partaidetza esparrua definitzea.

• Prozesuaren identitate grafikoa egokitzea: logotipoa, izendapena, 
eslogana eta prozesua identifikatzen duen estetika. 

• Prozesuaren edukia Udalaren webgunean txertatzea.
• Prozesurako 2 kartel diseinatzea.
• Kartelak gizarte sareetarako eta mugikor bidezko mezularitzarako 

egokitzea. 
• Prozesuaren informazio liburuxka diseinatzea.

2. fasea. Plan Estrategikorako hausnarketa, eztabaida eta akordioak.

• Prozesuaren kartelak inprimatu eta udalerriko toki ikusgarrietan 
ipintzea (20 kartel).

• Informazio liburuxka banatzea (postontziz-postontzi) ibarreko etxe 
guztietan (200 informazio triptiko).

• Gizarte sareetan eta Artzibarko mugikor bidezko mezularitza tal-
deetan hedatzeko mezua.

• Prentsa oharra eta tokiko eta erkidegoko komunikabideekin kontak-
tua.

• Posta elektroniko bidez zabaltzeko eta Udalaren komunikazio tal-
deetara bidaltzeko mezua.

3. fasea. Udal Plan Estrategikoa idatzi eta onartzea.

• Prozesuaren kartelak inprimatu eta udalerriko toki ikusgarrietan 
ipintzea (20 kartel).

• Prentsa oharra eta tokiko eta erkidegoko komunikabideekin kontak-
tua.

• Gizarte sareetan eta Artzibarko mugikor bidezko mezularitza tal-
deetan hedatzeko mezua.

• Posta elektroniko bidez zabaltzeko eta Udalaren komunikazio tal-
deetara bidaltzeko mezua.

• “Artzibarko Plan Estrategikoa” diseinatu eta argitaratzea. 
• Emaitzak aurkeztea. Ekitaldi publiko irekia, batez ere intereseko era-

gile eta kolektiboei zuzendua.
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5. ARTZIBAR 2021-2027
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5.1. Planaren egitura.

Plan honetan ezarri da Udal osoak jarraitu beharko duen gida 2023 eta 2027 urte 
artean. Bertan zehaztu dira helburu orokorrak eta baita arlo, ildo eta ekintza es-
trategikoak ere, hots, datozen 5 urteetan zehar udalerrian garatu beharko diren 
alderdi nagusiak. 

Plana dokumentu estrategiko eta dinamikoa da eta urtero egokitu beharko da, 
etengabe aldatzen ari den testuingurura, Udalaren jardunera eta Planaren bi-
lakaerara moldatzeko.

Artzibar 2023/2027 Plan Estrategikoa lau elementuren inguruan egituratzen da:
• Artzibarrerako misioa, ikuspegia eta balioak.
• Planaren helburu eta arlo estrategikoak.
• Planaren ildo eta jarduketa estrategikoak.
• Planaren antolaketa eta egitura.

Artzibarrerako misioa, ikuspegia eta balioak.

Misioa da Artzibarrerako lortu nahi den helburua eta xedea, hots, Udalaren epe 
luzerako eginkizuna. Udalaren jarduna gidatuko duen erreferentzia esparrua izan-
go da. Ikuspegia epe ertainera lortu nahi den etorkizuna da, Planaren garapenari 
esker. Ikuspegiari esker planteatzen da lortu nahi dugun etorkizun zehatza, horren 
alde lan egiteko motibazioa sortzeaz gain. Balioak dira Planaren printzipio nagu-
siak eta funtsa. Balio horiekin osatzen da Artzibarrerako nahi dugun identitatea.

Misio, ikuspegi eta balio hauek egituratzen dute Planaren identitatea, ekintza es-
trategikoaren oinarri eta Planaren arlo, ildo eta ekintza estrategikoen printzipio 
gidari izateaz gain.

Helburu eta arlo estrategikoak.

Plana zuzentzen duten helburu estrategikoak dira Artzibarko Udalak, bost urteko 
epe barruan eta Plan Estrategikoaren garapenari esker, lortu nahi dituen helburu 
orokorrak. Helburu estrategiko bakoitza bat dator Planaren arlo estrategiko batekin.

Ildo eta jarduketa estrategikoak.
Helburuak lortzeko, arlo estrategiko bakoitza zenbait ildo estrategikoren in-
guruan antolatzen da. Ildo bakoitzak zenbait ekintza estrategiko ditu barne.

Antolaketa eta egitura.

Plan Estrategikoaren garapenerako koordinazio esparru bat eta plangintza bat 
behar dira. Plan Estrategikoan parte hartzeko mekanismoak Udalaren egituran 
txertatuta egon behar dira eta Planaren garapenarekin batera egokitu behar dira. 
Era berean, urtebeteko plangintza eta ebaluazio ziklotan garatu behar da; harta-
ra, Plan Estrategikoa agertuz doazen egoera berrietara egokitu ahalko da.



31 /64

Udal Plan Estrategikoa. Artzibar 2023/2027.

5.2. Misioa eta ikuspegia.

Misioa:
Artzibarko Udala herritarren arteko kohesioa eta Artzibarko herrien arteko lan-
kidetza sendotzeko ahalegintzen da, udalerriaren eraldaketa soziala sustatzeko, 
betiere bertako baliabideen kudeaketa jasangarriarekin eta lurraldea behar beza-
la zainduta.

Ikuspegia:
Ibar biziago, jasangarriago eta oparoago bat nahi dugu.
Gure herrietan bizitzeko behar diren baldintzak lortu nahi ditugu, herritarren arte-
ko kohesioa eta lankidetza sustatu nahi ditugu, konektibitatea hobetu nahi dugu, 
etxebizitzarako sarbidea erraztu nahi dugu eta tokiko garapen ekonomikoa eta 
lurraldeko baliabide naturalen kudeaketa jasangarria ziurtatu nahi ditugu.

5.3. Balioak.

Artzibarko Udal Plan Estrategikoaren ekintza Udalaren filosofian eta identitatean 
oinarritzen diren printzipio gidari batzuen eta esparru etiko baten arabera garat-
zen da. 

Balioen esparru hori analisi prozesutik eratorri da (1. etapa) eta Planaren idazketa-
rako partaidetzako prozesuan zehar adostu da (2. etapa). 

Hauek dira Plan Estrategikoaren printzipioak eta balioak:

• Eraldaketa soziala eta tokiko eraldaketa.
• Jasangarritasuna eta lurraldearen zaintza.
• Lankidetza eta partaidetza. 
• Aniztasuna eta gizarte kohesioa.
• Genero ikuspegia. Feminismoa.
• Lurralde berroreka eta justizia soziala.
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5.4. Helburu eta arlo estrategikoak.

Helburu estrategikoak:

Artzibar 2021-2026 Plan Estrategikoa egituratzen duten helburu estrategikoak 
lau dira:
 
1. helburu orokorra:

1HO. Artzibarren garapena sustatzea, bertako baliabide naturalen ku-
deaketa jasangarriari, ondare memoria berreskuratzeari eta lurralde iris-
garritasuna hobetzeari esker.

2. helburu orokorra:
2HO. Udalerriaren aurrerapena ahalbidetzea lurraldearen antolamendua-
ren, erregulazioaren eta plangintzaren bitartez, herrietako azpiegiturak 
hobetuta eta etxebizitzen birgaitzea eta eskuragarritasuna sustatuta. 

3. helburu orokorra:
3HO. Artzibarko biztanleria finkatu eta kohesionatzea egoiliarrak erakarri 
eta finkatzeko laguntzei esker, zerbitzuen hobekuntzari esker, jardueren 
programazioari esker eta ibarreko partaidetza espazioak bultzatzeari es-
ker.

4. helburu orokorra:
4HO. Artzibarko garapen ekonomikoa eta kontsumo beharren asebetet-
zea sustatzea, tokiko ekoizpen, merkataritza eta kontsumo proiektuak 
bultzatzeari esker, lankidetza publiko-sozialerako ekimen kolektiboak es-
perimentatzearekin batera.

Arlo estrategikoak:

Helburu estrategikoak lau arlo estrategikotan banatzen dira:
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Udal Plan Estrategikoa. Artzibar 2023/2027.
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Udal Plan Estrategikoa. Artzibar 2023/2027.

5.5. Arlo, ildo eta ekintza estrategikoak.

Plan Estrategikoa martxan jartzeko, hasierako neurri edo ekintza operatiboen 
multzo bat osatu da, ildo eta ekintza estrategikoak betetzeko helburuarekin.

Partaidetza prozesuan zehar lehentasunezko gisa identifikatu ziren neurriak ko-
loreztatuta ageri dira. Neurri hauek planaren lehenengo eta/edo bigarren urtean 
zehar abian jarri beharko lirateke.
 

   1. ARLO ESTRATEGIKOA. LURRALDEA ETA INGURUMENA.
Ildo estrategikoa                      Zk.       Ekintza estrategiko eta operatiboak

1IE Artzibarko ingurumen 
aberastasuna sustatu eta 
babestea eta baliabide na-
turalen kudeaketa jasanga-
rria egitea.

1.1EE Artzibarko baliabide naturalen babesa eta kudeaketa.

• Basoen eta baliabide naturalen kudeaketarako plan estrategikoa.
• Artzibarko mendiak mantentzeko estrategia globala. 
• Basoak garbitu eta kudeatzea.
• Artzibarko uraren egoera aztertzea.
• Artzibarko uraren kudeaketarako estrategia globala garatzea. 
• Akuiferoak, iturriak eta iturburuak berreskuratzea.
• Euri ibilguak mantendu eta garbitzea.
• Urrobi eta Irati ibaietako eta Gurpegiko errekako biodibertsitatea berreskuratzeari buruzko azterlana egitea.
• Herritarrei zuzendutako informazioa eta prestakuntza eskaintzea, mendiaren kudeaketari eta erabilerei buruzkoa.

1.2EE Herri ondasunen kudeaketarako estrategia.

• Artzibarko kudeaketa eta erabilera erkideak aztertzea.
• Erabiltzen ez diren lur abandonatuak aztertzea.
• Erabiltzen ez diren lurrak lagatzeko eta lur abandonatuak herri lur gisa erabiltzeko plana.
• Herri lurretarako sarbidea, bertan nekazaritza eta abeltzaintza jarduerak egiteko.

1.3EE Ekoizpen ekologikorako trantsizioa egiteko estrategia.

• Herri lurretarako sarbidea, bertan nekazaritza eta abeltzaintza ekologikoak lantzeko.



   1. ARLO ESTRATEGIKOA. LURRALDEA ETA INGURUMENA.

Ildo estrategikoa                      Zk.       Ekintza estrategiko eta operatiboak

1.2IE Artzibarko ondare eta 
gizarte memoria berresku-
ratu eta ezagutzera ema-
tea.

2.1EE Artzibarko ondare immaterialaren berreskuratzea eta haren balioa azpimarratzea.

• Artzibarko interpretazio zentroa, bertan antolatzeko memoria eta tokiko jakintzak sustatzeko jarduerak.
• Artzibarko ondare kulturala berreskuratzea eta haren balioa azpimarratzea.
• Nekazaritza, abeltzaintza eta basogintza jakintzak berreskuratzea.
• Jakintza eta ohitura zaharrak modu praktikoan berreskuratzea, lantegien bitartez.
• Udal Agiritegia sustatzea. Agiritegia antolatu, digitalizatu eta eguneratzea.
• Artzibarren euskara berreskuratzea.
• Artzibarko historia eta ondarea ikertu eta sustatzeko lantalde bat osatzea.

2.2EE Artzibarko ondare materialaren berreskuratzea eta haren balioa azpimarratzea.

• Artzibarko ondare kulturala, arkitektonikoa, arkeologikoa eta hiri ondarea berreskuratzea eta haren balioa azpimarratzea.
• Artzibarko ondare kulturalaren inbentarioa.
• Galtzada erromatarra berreskuratzea, mantentzea eta seinaleztatzea.
• Eraikin, eraikuntza eta ondare abandonatuen titulartasuna berreskuratzea.
• Artzibarko ondare kulturalaren birgaitzea bultzatzea.
• Kulturaren eta ondarearen arloko proiektuak garatzeko aukerak eskaintzen dituzten arlo edo inguruneen identifikazioa.

1.3IE Klima aldaketari aurre 
egiteko tokiko estrategia 
bat garatzea.

3.1EE Pirinioaurreko Klima eta Energia Jasangarrirako Ekintza Plana (PACES). Klimaren eta Energiaren Aldeko Alkateen 
Ituna.

• Udalaren konpromisoa jaso duen PACES planaren jarduketak garatzea.
• Klima aldaketari eta Artzibarren izan ditzakeen eraginei buruzko informazioa / prestakuntza.

3.2EE Hondamendi naturalen aurreko prebentzioa eta jarduketa plana.

• Hondamendi naturalen aurreko prebentzio eta jarduketa plana, ibarrerako eta herri bakoitzerako: basoetako suteak, 
uhaldiak eta uholdeak, elurteak, etab. 

• Hondamendi naturalen aurreko prebentzio eta jarduketa plana martxan jartzeko behar diren bitartekoak eta azpiegiturak 
hornitzea.

• Artzibarko biztanleriari zuzendutako informazioa eta prestakuntza.
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Udal Plan Estrategikoa. Artzibar 2023/2027.

   1. ARLO ESTRATEGIKOA. LURRALDEA ETA INGURUMENA.

Ildo estrategikoa                      Zk.       Ekintza estrategiko eta operatiboak

1.4IE Artzibarko barneko 
eta kanpoko garraioa, ko-
nektibitatea eta irisgarrita-
suna hobetzea.

4.1EE Artzibar kanpoko konektibitatearen hobekuntza.

• Autobus zerbitzua hobetzea: maiztasun handiagoa, geltoki aukera gehiago.
• Udalak diruz lagundutako taxi zerbitzuaren inguruko informazioa eta sustapena.
• Udalerriko zenbait jardueretarako garraio zerbitzua eskaintzea.
• Erabilera publiko-komunitarioko garraio kolektiboen (furgoneta edo mikrobusa) inguruko azterlana.
• Mugikortasun jasangarria sustatzea ibilgailuen erabilera partekatua ahalbidetzen duten zerbitzuei esker. KudeaGo 

aplikazioa sustatzea.

4.2EE. Artzibar barruko bideen sarea.

• Artzibarko bideen inbentarioa.
• Ibarreko oinezkoen eta bizikleten bideen sare bat sortu, berreskuratu eta mantentzea.
• Baso eta abeltzaintza bideak mantentzea. 
• Mendi bideak (GR, PR, SL, BTT) eta Eurovelo bideak mantendu eta seinaleztatzea.

4.3EE Errepideen, bideen eta herrietarako sarbideen hobekuntza.

• NA-1720 errepidea eta herrietara iristeko errepideak hobetzea: bazterbideak sortzea, seinaleztapena hobetzea, galt-
zadaren zabalera areagotzea bi bide izateko.

• Herrietatik hurbil igarotzen diren errepide zatietan trafikoaren abiadura murrizteko elementuak.
• Errepiderik ez duten herrietara iristeko bideak zolatu eta konpontzea.
• Artozkira doan zuzeneko pista bat egitea.
• Urtegiak bereizitako eremuak lortzeko zubi bat eraikitzea.

4.4EE Neguko plana. 

• Neguan zehar herrietako sarrerak eta kaleak elurrik eta izotzik gabe mantentzeko neguko plana.
• Neguko plana garatzeko behar diren azpiegitura eta bitartekoak erosi eta mantentzea.
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Udal Plan Estrategikoa. Artzibar 2023/2027.

     2. ARLO ESTRATEGIKOA. HERRIAK ETA ETXEBIZITZA.

Ildo estrategikoa                      Zk.       Ekintza estrategiko eta operatiboak

2.1IE Artzibarko erabilerak 
diseinatzea, antolatzea, or-
denatzea eta horien plan-
gintza egitea.

1.1EE Lurraldearen antolamenduaren plangintza. 

• Udal Plan Orokor berri bat prestatzea.
• Lursailen kontzentrazio prozesua amaitzea.
• Udal katastroa eguneratzea.
• Herri birgaituen legez kanpoko egoera erregulatzea.

1.2EE Artzibarko espazio publikoaren eta herritako ekipamenduen hobekuntzak.

• Udalerriko mugikortasunaren eta aparkalekuen inguruko azterlana.
• Herrietako aparkaleku eremuak erregulatzea eta disuasioko aparkalekuak areagotzea.
• Hiri paisaian ikusteko moduko inpaktua duten elementuen kokalekua edo diseinua egokitzea: aparkalekuak plazeta-

tik, frontoietatik eta zenbait kaletatik kanpo eramatea, edukitzaileak estaltzeko bitartekoak erabiltzea, erabiltzen ez 
diren hiri lursailak garbi eta loratuta mantentzea, etab.

• Herrietako frontoiak konpondu eta estaltzea.
• Haurrentzako eremu eta parkeak eraikitzea haurrak dituzten herrietan.

2.2IE Artzibarko herri guz-
tietako oinarrizko azpiegi-
turak hobetzea.

2.1EE. Espazio publikoaren zoladuraren hobekuntza eta mantentzea.

• Herrietako kaleen zoladura eta konponketa beharrak aztertzea.
• Herrietako kaleak zolatu eta konpontzea.
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Udal Plan Estrategikoa. Artzibar 2023/2027.

     2. ARLO ESTRATEGIKOA. HERRIAK ETA ETXEBIZITZA.

Ildo estrategikoa                      Zk.       Ekintza estrategiko eta operatiboak

2.2IE Artzibarko herri guz-
tietako oinarrizko azpiegi-
turak hobetzea.

2.2EE Ura hornitu eta kudeatzeko azpiegituren hobekuntza eta mantentzea.

• Artzibarko herrietako uraren egoera aztertzea.
• Ur bilketa hobetzea, bai sarbideari zein garbiketa eta bilketa zuzenari dagokienez.
• Biltegiak eta kanalizazioak sortu, konpondu eta aldatzeko beharrak aztertzea.
• Hondatuta dauden edo existitzen ez diren herrietako ur biltegiak eta kanalizazioak konpondu eta gaitzea.
• Ura biltegi desberdinetan banatzea: ureztatzeko, kontsumorako eta suteetarako.
• Ur sarea berrikusi eta mantentzea. Giza kontsumorako biltegien kudeaketan eta funtzionamenduan laguntzea. 
• Ura edangarri egiteko sistema aurreratuak aztertzea.

2.3EE Telefono eta Internet sarearen zabaltzea.

• Ibarrean eta herrietan estaldura mugikorra hobetu eta zabaltzea.
• Interneterako konexioaren kalitatea hobetzea herri guztietan eta erreferentziako espazioetan: Artziko Jauregia, bai-

natzeko eremuak, Zandueta.
• “Zuntz beltza” erabiltzeko aukerak aztertzea.
• Gizarte ekonomikako konpainia edo kooperatibetara aldatzen laguntzea. 
• Internet eta telefono sarea modu komunitario edo publikoan kudeatzeko aukerak aztertzea.

2.4EE Saneamendu sarearen hobekuntza eta mantentzea.

• Saneamendu sistemak sortu, konpondu eta aldatzeko beharrak aztertzea.
• Hondakin urak tratatzeko sistemak, fosa septikoak edo komun lehorrak gaitzea herri guztietan.

2.5EE Sare elektrikoaren eta argiteria publikoaren hobekuntza eta mantentzea.

• Sare elektrikoa eta argiteria publikoa sortu, konpondu eta aldatzeko beharrak aztertzea.
• Herrietako argiteria “jasangarria” zabaldu eta hobetzea led argiei, mugimendu sentsoreei eta bestelako sistemei es-

ker.
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Udal Plan Estrategikoa. Artzibar 2023/2027.

     2. ARLO ESTRATEGIKOA. HERRIAK ETA ETXEBIZITZA.

Ildo estrategikoa                      Zk.       Ekintza estrategiko eta operatiboak

2.2IE Artzibarko herri guz-
tietako oinarrizko azpiegi-
turak hobetzea.

2.6EE Hondakinen kudeaketa.

• Hondakin mankomunitateari laguntza ematea “Klima eta hondakinei buruzko ordenantzan”.

2.7EE Ibai, erreka, kanal eta ubideen ibilguaren hobekuntza eta mantentzea.

• Ibaiak, errekak, kanalak eta ubideak garbitu eta mantentzeko beharrak aztertzea.
• Ibilguak hobetu eta mantentzea.
• Udalaren aldetik eta auzolanaren bitartez ibilguak garbitzea.

2.8EE . Hilerrien hobekuntza eta mantentzea.

• Konpondu eta mantentze beharrak aztertzea.

2.3IE Berriztagarrien autoe-
koizpena, autokontsumo 
partekatua eta aurrezte 
energetikoa areagotzea.

3.1EE Energia berriztagarrien erabilerarako eta energia aurrezteko laguntza. 

• Artzibarren energia berriztagarriak ekoiztu eta erabiltzeko aukerak aztertzea.
• Gizarte ekonomiako eta energia berriztagarrien ekoizpen eta kontsumorako konpainia edo kooperatibetara aldatzea 

sustatzea.
• Artzibarren energia aurreztea sustatzea.

3.2EE Autoekoizpenerako eta autokontsumo partekaturako laguntza.

• Energiaren autoekoizpen koordinatua ibar mailan.
• Energia komunitateak eta energia berriztagarrien autokontsumo komunitateak sustatzea.
• Herri mendietako egur loteen kudeaketa eta kontsumoa sustatzea.
• Basoetako biomasatik eratorritako ezpalen ekoizpena aztertzea.
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Udal Plan Estrategikoa. Artzibar 2023/2027.

     2. ARLO ESTRATEGIKOA. HERRIAK ETA ETXEBIZITZA.

Ildo estrategikoa                      Zk.       Ekintza estrategiko eta operatiboak

2.4IE Artzibarren eraikinak 
birgaitzeko eta etxebizit-
zarako sarbidea sustatzeko 
estrategia bat abian jart-
zea.

4.1EE Etxebizitza eskuratzeko laguntza. 

• Udalerriko alokairu edo salmentetan interesa duten pertsonen poltsa prestatzea.
• Ibarreko uneko beharretara egokitua dagoen Udal Plan Orokorra prestatzea, hirigintza eta eraikuntza arau malguekin 

eta behar berrietara egokituta dauden etxebizitza motekin.
• Errotazio alokairurako etxebizitza publikoak sustatzea, kontrolarekin eta jarraipenarekin (*gazteak).
• Erortzeko zorian dauden eta bizitzeko erabili ezin diren etxebizitzen inbentarioa egitea. 
• Erortzeko zorian dauden etxeen birgaitzea eta obra berria sustatzea etxebizitza publikoa sortzeko.
• Udalak erortzeko zorian dauden etxeak edo lurrak desjabetu ahal izateko legezko esparruak aztertzea, eraikinen 

konponketa sustatzea, edo tasak ezartzea inolako erabilera, salmenta edo alokairurik ez duten etxebizitzei.
• Erabilera lagatzeko etxebizitzen, bizikidetzarako etxebizitzen (cohousing) eta lankidetza publikoko beste modu bat-

zuen aukerak aztertzea (*gazteak).
• Gazteek etxebizitza lortzeko laguntzak ematea (*gazteak).

4.2EE Eraikinak birgaitzeko laguntza.

• Eraikinak birgaitzeko laguntza ematea. 
• Etxebizitzen hobekuntza sustatzea, programa orokorren bidez eta etxebizitza zaharrak birgaitu, eraberritu eta ego-

kitzeko laguntzak emanda.
• Irisgarritasuna hobetzeko laguntzak sustatzea.
• Etxebizitza zaharrak birgaitu, eraberritu eta egokitzeko prozesu administratiboen inguruko aholkularitza eskaintzea 

udalerriari, kontzejuei, herriei eta partikularrei.
• Despopulazio irizpideen arabera etxebizitzak birgaitzeko laguntzak ematea.
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Udal Plan Estrategikoa. Artzibar 2023/2027.

     2. ARLO ESTRATEGIKOA. HERRIAK ETA ETXEBIZITZA.

Ildo estrategikoa                      Zk.       Ekintza estrategiko eta operatiboak

2.5IE Herri hustuak erregu-
latu eta berreskuratzeko 
estrategia bat martxan jart-
zea.

5.1EE Herri birgaituen erregulazioa. 

• Beste autonomia erkidego batzuetan birgaitutako herriak arautzeko esparruak aztertzea.
• Herri birgaituen legez kanpoko egoera erregulatzeko izapideak abian jartzea Nafarroako Gobernuarekin.

4.2EE Herri hustuen berreskuratzea.

• Zanduetako herriaren kudeaketa eta erabilera zehazteko partaidetza prozesua.
• Gurpegi herri bizigarri gisa berreskuratzea.
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Udal Plan Estrategikoa. Artzibar 2023/2027.

 3. ARLO ESTRATEGIKOA. GIZARTE KOHESIOA.

Ildo estrategikoa                       Zk.       Ekintza estrategiko eta operatiboak

3.1IE Artzibarko biztanleria 
mantentzea eta gaztetzea.

1.1EE Gazte eta familiak ibarreko herrietan instalatzea errazteko laguntzen garapena.

• Biztanleriaren uneko zahartze eta atzerapen prozesua konpentsatzeko neurriak hartzea, Plan Estrategikoko jarduke-
ta estrategikoen bidez. (* ikurrarekin adierazitako neurriak).

3.2IE Identitate kolektiboa, 
topaketa eta Artzibarko bi-
ztanleen kohesioa indart-
zen dituzten jarduketak 
bultzatzea.

2.1EE Artzibarko espazio eta baliabide komunitarioen sarearen bultzada.

• Biltegiratze komunitarioko lokal edo sozietate eta espazioak sortzea herri guztietan.
• Artziko Jauregian erabilera anitzeko espazio bat sortzea topagune moduan, jarduerak eta ekitaldiak antolatzeko.
• Artziko Jauregian taberna/jatetxea edo ibar osorako sozietatea sortzea. 
• Udalarentzat eta ibarrarentzat biltegiratze espazio bat sortzea.
• Ekitaldiak eta jaiak ospatzeko material mankomunatua zabaltzea: karpa, aulkiak, mahaiak, soinu ekipamendua, argiak, 

etab.

2.2EE Jai eta ekitaldi komunitarioen sustapena.

• Herri guztietako jaiak sustatu eta antolatzen laguntzea.
• Ibarreko jaiak sustatu eta antolatzen laguntzea.
• Herritarrei eta ibarretik kanpoko jendeari zuzendutako bestelako ekitaldiak garatzea.

2.3EE Bitartekaritza komunitariorako espazioen garapena.

• Herri birgaituei buruzko jardunaldia.
• Herri birgaituei buruzko bitartekaritza prozesua.
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Udal Plan Estrategikoa. Artzibar 2023/2027.

 3. ARLO ESTRATEGIKOA. GIZARTE KOHESIOA.

Ildo estrategikoa                       Zk.       Ekintza estrategiko eta operatiboak

3.3IE Artzibarren lankidet-
za eta partaidetza indart-
zea.

3.1EE. 3.1EE Udal komunikazio estrategiaren hobekuntza, Artzibarren eta handik kanpo.

• Udal informazioa helarazteko aplikazioa.
• Whatsapp/Telegram bidezko ibarreko informazio kanala.

3.2EE 3.2EE Herritarrek Udalean egiten duten parte hartzearen eta gobernantzaren sendotzea.

• “Artzibarko Kontseilua” erregulatzea. Herri eta kontzeju guztiak ordezkatzen dituen lurralde organoa (hiru hilez behin).
• Artzibarko “herritarren foro edo batzarra” erregulatzea.
• Herritarren partaidetzarako ordenantza.
• Batzorde eta lantalde sektorialak sortzea.
• Plan Estrategikoa urtean behin doitzeko lan jardunaldia.

3.3EE Udalerriko gizarte ehunaren eta auzolanaren bultzada.

• Ibar osoko auzolan deialdiak egitea, udalerria hobetu eta mantentzeko (urtean bi).
• Ibarreko proiektuak garatzen laguntzeko “talde eragile” bat sortzea.

3.4EE. Artzibarko partaidetza prozesuen laguntza.

• Zanduetarako partaidetza prozesuan laguntzea (Nafarroako Gobernuaren Proiektu Estrategikoak).
• Artziko Jauregirako partaidetza prozesuan laguntzea (Nafarroako Gobernuaren Proiektu Estrategikoak).
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Udal Plan Estrategikoa. Artzibar 2023/2027.

 3. ARLO ESTRATEGIKOA. GIZARTE KOHESIOA.

Ildo estrategikoa                       Zk.       Ekintza estrategiko eta operatiboak

3.4IE Artzibarko biztanleei 
arreta ematen dieten oina-
rrizko zerbitzuak hobetzea.

4.1EE. Ibarrerako ekipamendu berrien mantentzea eta gaikuntza.

• Herrietako frontoiak konpondu eta estaltzea.
• Haurrentzako eremu eta parkeak eraikitzea haurrak dituzten herrietan.
• Ibarrerako gimnasio eta kirol aretoa.
• Ibarreko adinekoei zuzendutako espazioa eta eguneko zentroa.
• Erortzear edo erabili gabe dauden elizak erabilera komunitariorako birgaitzea.

4.2EE Artzibarko biztanleei arreta ematen dieten zerbitzuen hobekuntza.

• Etxez etxeko ospitale arreta eta aldian behingo arreta medikoa (astean edo hilean behin) zabaltzea.
• Herriz herri doan elikagaien eta oinarrizko produktuen salmenta ibiltaria eskaintzea.
• Adinekoei zuzendutako ile apaintzaile, podologia, dentista eta bestelako zerbitzu ibiltariak eskaintzea.
• Estrategia publiko-komunitario bat aztertu eta garatzea Artzibarko adinekoei zaintza eta laguntza eskaintzeko.

4.3EE Artzibarko baliabideen eta tresnen erkidetzea.

• Baliabide eta tresna mankomunatuen inbentarioa egitea. 
• Artzibarko herri guztien beharrak estaltzeko behar diren baliabideak aztertzea.
• Baliabide eta tresnak erosi eta mantentzea: elurra kentzeko pala, egurra pitzatzeko makina, hormigoi makina, ezpal 

makina, ekitaldi eta jaiak antolatzeko materiala.
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 3. ARLO ESTRATEGIKOA. GIZARTE KOHESIOA.

Ildo estrategikoa                       Zk.       Ekintza estrategiko eta operatiboak

LE3.4. Mejorar los servicios 
básicos de atención a la po-
blación del Valle.

4.4EE Udalaren eta kontzejuen ekintzaren indartzea.

• Udalerriz gaindiko lankidetza sustatzea zerbitzuen kudeaketa optimizatzeko, erakundeen laguntzak lortzeko, etab.
• Zerbitzu anitzen postua zabaltzea udalerriko eta herrietako beharrei erantzuteko: garbiketa eta mantentzea, lagunt-

za ematea, etab.
• Tokiko garapenean espezialista den aholkularitza / kudeaketa enpresa tekniko bat kontratatzea udalerriaren, kontze-

juen, herrien eta partikularren jarduketen garapenari bultzada emateko.
• Zerga eta udal tasen bidez jasotako dirua aztertu eta berrikustea, herrien zein partikularren aldetik.
• Herri birgaituetatik zergak ordaintzeko konpentsazio formatuak aztertzea.

3.5IE Artzibarko biztan-
leei zuzendutako jarduera 
soziokulturalak, kirol jar-
duerak eta aisialdiko jar-
duerak garatzea.

5.1EE. Ibarrerako hiruhileko jarduera programazioaren garapena. 

• Kirol, kultura eta aisialdi jardueren hiruhileko programazioa prestatzea.
• Haurrei, gazteei eta adinekoei zuzendutako jardueren hiruhileko programazioa prestatzea.

5.2EE Ibarreko aisialdiko azpiegituren garapena.

• Nagoreko urtegiko adarrean nabigazioa baimentzea.
• Ibarrean zehar oinezkoentzako eta bizikletentzako bideak eta bidezidorrak berreskuratzea.
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   4. ARLO ESTRATEGIKOA. EKONOMIA ETA KONTSUMOA.

Ildo estrategikoa                     Zk.        Ekintza estrategiko eta operatiboak

4.1IE Artzibar naturarekin, 
kirolarekin eta kulturare-
kin lotutako aisialdirako 
eremu moduan sustatzea. 

1.1EE Artzibarren sustapena.

• Ateraldi gidatuak eskaintzea ibarrean zehar, herrietan ostatu hartuta.
• Nagoreko urtegiko adarrean ur jarduerak garatzea.
• Artzibarko interpretazio zentroa sortzea, bertan antolatzeko memoria eta tokiko jakintzak sustatzeko jarduerak.
• Artziko Jauregian aterpea eta jatetxea irekitzea.
• Artzibarko aisialdiko eremuak kudeatzea Udalaren edo tokiko enpresa baten eskutik (*gazteak).

4.2IE Artzibarko landa 
ekintzailetzako proiektuak 
bultzatu eta garatzea.

2.1EE Ekintzailetzarako laguntza.

• Ekimen ekonomikoak ibarrera etortzeko laguntzak eta erraztasunak ematea.
• Ibarreko gazte eta emakumeen enpresa ekimenei laguntzea (*gazteak).
• Ingurumen jasangarritasun irizpideen arabera, ekoizpen proiektuen ekimenei edo birmoldatzeei laguntza ematea.
• Enpresak instalatzeko erraztasuna eskaintzea: coworking (Zandueta, Nagore) eta industria ertainerako lurzorua (Udal 

Plan Orokor berria) (*gazteak).
• Landa ekintzailetzarako laguntza eta aholkularitza eskaintzea.

2.2EE. Enplegurako laguntza.

• Ibarreko profesionalen zerrenda eguneratua prestatzea (udal webgunean).
• Ibarreko pertsonek inguruetako enpresetan lehentasunezko sarbidea izan dezaten edo ibarrean lan egin dezaten 

ahalbidetzeko aukerak aztertzea. 
• Egoiliarrei, gazteei eta emakumeei lehentasuna ematea tokiko lan eskaintzetan (*gazteak).
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   4. ARLO ESTRATEGIKOA. EKONOMIA ETA KONTSUMOA.

Ildo estrategikoa                     Zk.        Ekintza estrategiko eta operatiboak

4.3IE Tokiko ekoizpena, 
merkataritza eta kontsu-
moa bultzatzea.

3.1EE Tokiko ekoizpenaren garapenerako laguntza.

• Lehen sektoreari laguntzeko neurriak hartzea.
• Nekazaritza eta abeltzaintza ekologikoari laguntzeko neurriak hartzea.
• Etxeetako baratzeak edo herrietako baratze komunitarioak sustatzea.
• Herri lurretarako sarbidea, bertan nekazaritza eta abeltzaintza ekologikoak lantzeko.

3.2EE Tokiko merkataritzaren eta kontsumoaren garapenerako laguntza.

• Ibarreko merkatua antolatzea hiru hilez behin edo urtaro bakoitzean.
• Tokiko produktuak saldu eta banatzeko puntu bat sortzea (Artziko Jauregian).
• Artzibarren banaketa eta salmenta ibiltaria bultzatzea.
• Kontsumo talde edo kooperatiba bat sortu eta hari laguntza ematea, oinarrizko produktuen biltegiratzea eta banake-

ta eskaintzen dituena.
• Tokiko produktuen salmentan eta banaketan laguntzen duen Artzibarko “zigilu edo etiketa” bat izateko aukerak az-

tertzea.

4.4IE Ekimen kolekti-
boak eta lankidetza pu-
bliko-sozialeko ekimenak 
saiatzea Artzibarko beha-
rrei erantzuna emateko.

4.1EE Artzibarko ekimen publiko-komunitarioen azterketa eta saiakuntza.

• Lurren kudeaketa kolektiborako sarea sortzea.
• Herrietan erabiltzeko baliabide eta tresna mankomunatuak prestatzea.
• Kontsumo talde edo kooperatiba bat sortzea, oinarrizko produktuen biltegiratzea eta banaketa eskaintzen dituena.
• Zerbitzu anitzeko kontsumo talde edo kooperatiba bat sortzea (iturgintza, igeltserotza, margolaritza, etab.).
• Adinekoei zuzendutako arreta publiko-komunitarioa eskaintzea: eguneko zentroa, garraioa eta etxez etxeko arreta.
• Artziko Jauregia modu publiko-komunitarioan kudeatzea.
• Energia komunitateak sortzea.
• Erabilera lagatzeko etxebizitzak, bizikidetzarako etxebizitzak (cohousing) eta lankidetza publikoko beste etxebizitza 

modu batzuk abian jartzea.
• Garraio kolektiboa edo taxi komunitarioa.
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6. ANTOLAKETA ETA EGITURA
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Analisi prozesuan zehar ikusitakoaren arabera, Artzibarko aldaketa prozesuak 
modu koordinatu eta estrategikoan bultzatu beharko lirateke, Udalaren bitartez 
eta herrien, kontzejuen eta herritarren parte hartzearekin. 
Prozesu hauek Udal Plan Estrategikoaren bitartez bideratzea Artzibarko tokiko 
garapena antolatzeko eta egituratzeko aukera ona da.

6.1. Plan Estrategikoaren zikloak.

Plan honetan ezarri dira Udalak 2023 eta 2027 urte bitartean jarraitu beharko di-
tuen ildoak. Bertan zehaztu dira helburu orokorrak eta baita arlo, ildo eta ekintza 
estrategikoak ere, hots, datozen 5 urteetan zehar Artzibarren garatu beharko di-
ren alderdi nagusiak.

Artzibar 2023-2027 UPE.
5 urteko zikloa.

 2023   2024  2025    2026    2027    

Plana dokumentu estrategiko eta dinamikoa da eta urtero egokitu beharko da, 
aldatzen ari den testuingurura, Udalaren jardunera eta Planaren bilakaerara mol-
datzeko.

Planteamendu honi jarraituta, Planaren diseinu orokorrean, diagnostikoa (1. eta-
pa) antzemandako beharrei erantzuten dieten arlo eta ildo estrategikoak propo-
satu dira eta plana prestatzeko prozesuan (2. etapa) adostasun gehien lortu du-
ten jarduketa estrategikoak definitu dira.

Urtero definitu beharko dira zeintzuk izango diren ekintza estrategiko bakoitzean 
gauzatuko diren jarduketa zehatzak, horien plangintza egin beharko da eta ga-
ratzeko behar dituzten baliabideak esleituko zaizkie. Plana lanerako tresna bizi 
eta eraldatzailea izango da, jorratu beharreko egoera guztiei erantzuna emango 
diena. Honela, Plana momentu bakoitzeko beharren, erronken eta lehentasunen 
arabera doitu ahalko da.

Artzibarko administrazio zikloa urte naturalen araberakoa bada ere (urtarriletik 
abendura), ibarreko herrietako bizitzaren ziklo naturala urtaroen araberakoa da, 
beraz, Planaren antolaketa planteatu da urtaroen zikloa administrazio zikloarekin 
lotzeko moduan, hartara garapena eta parte hartzea erraztuz ikasturte osoan ze-
har, eta egikaritze eraginkor eta koordinatua ziurtatuz.
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6.2. Plan Estrategikoaren egitura.

Plan Estrategikoaren garapenerako koordinazio esparru bat behar da. Plan es-
trategikoaren partaidetza mekanismoak Artzibarko partaidetza egitura iraunko-
rraren parte izan behar dira, koordinazio zuzena ziurtatzeko, Udalaren gaitasunei 
onura ateratzeko eta partaidetza espazioak ez bikoizteko. 

Helburua da Plan Estrategikoa garatzeko egitura espezifiko edo paralelorik ez 
sortzea. Aldiz, uneko egiturak ebaluatu, hobetu eta indartuko dira, edo berriak 
sortuko dira, Planaren eta Udalaren inguruko biztanleen parte hartzea mantendu 
eta bultzatzeko helburuarekin. Egitura hori aldatuz joango da Plana garatu ahala.

Plan Estrategikoan jaso den Udalaren antolamendua hiru partaidetza maila di-
tuen egitura batekin definitu da:

• Gobernantza.
• Herritarren partaidetza.
• Partaidetza komunitarioa.

1. Gobernantza:
• Udala. Gobernu taldea eta Udalbatza.

2. Herritarren partaidetza:
• Artzibarko herri eta kontzejuen kontseilua.
• Herritarren foroa.

3. Partaidetza komunitarioa:
• Artzibarko talde eragilea.
• Batzordeak eta lantaldeak.
• Auzolanak.

6.3. Urteko planaren faseak.

Urteko plana hiru fasetan garatuko da:
• 1. fasea: Urteko plana prestatu eta onartzea.
• 2. fasea: Urteko plana egikaritu eta jarraipena egitea.
• 3. fasea: Urteko memoria ebaluatu eta onartzea.

1. fasea. Urteko plana prestatu eta onartzea.

1.1. Urteko beharren eta lehentasunen analisia.
Prozesuan urrian jarriko da abian eta Artzibarko beharrak eta Planaren arlo eta 
ildo estrategiko guztien beharrak aztertu eta lehenesteko balioko du. Lan hori 
egingo dute: 

• Udalak.
• Artzibarko herri eta kontzejuen kontseiluak.
• Artzibarko talde eragileak.

1.2. Proposamenak prestatu eta aztertzea
Ondoren, partaidetzarako jardunaldi edo “herritarren foro” baten deialdia egin-
go da, bertan proposatzeko urteko beharrekin eta lehentasunek bat datozen jar-
duketak. Halaber, proposamen bakoitzaren egokitasuna aztertuko da, urtean ze-
har garatzeko plangintza egingo da eta beharrezkoak diren baliabideak esleituko 
dira. 

Onartzen diren proposamenekin urteko planaren zirriborroa prestatuko da eta 
hor zehaztu beharko dira helburuak, jarduketak, baliabideak, egikaritze adie-
razleak eta emaitzak.

1.3. Urteko plana prestatu eta onartzea.
Urteko plana herritar guztiei bidali eta aurkeztuko zaie aldez aurretik. Urteko pla-
na herritar guztiei helarazteko mekanismoak jarriko dira martxan, plana onartuko 
duen Udalaren Osoko Bilkuraren aurretik eta ondoren ere.
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2. fasea. Urteko plana egikaritu eta jarraipena egitea.

Fase honetan zehar garatuko dira urteko planaren ekintzak. Jarduketei bultzada 
emateko bereziki garrantzitsua izango da Udalaren lana, honako hauen lankidet-
zarekin batera:

• Artzibarko herri eta kontzejuen kontseilua;
• Artzibarko talde eragilea.
• Batzordeak eta lantaldea.

Etengabeko jarraipena egingo da eta, aldian behin, planaren bilakaeraren berri 
emango zaie herritarrei. Era berean, hiru hilez behin, planaren berri emango zaio 
ere “Artzibarko herri eta kontzejuen kontseiluari”.

3. fasea. Urteko planaren memoria ebaluatu eta onartzea.

3.1. Urteko planaren ebaluazioa
El proceso se iniciará en septiembre, donde se analizarán y evaluarán el desarrollo 
Prozesua irailean hasiko da eta Planaren arlo eta ildo estrategiko guztien gara-
pena eta Artzibarko egoera orokorra aztertu eta ebaluatzeko balioko du. Analisi 
honen datu eta emaitzekin prestatuko da Plan Estrategikoaren urteko memoria. 
Lan hori egingo dute: 

• Udalak.
• Artzibarko herri eta kontzejuen kontseiluak;
• Artzibarko talde eragileak.

3.2. Proposamenak prestatu eta aztertzea
Ondoren, partaidetza jardunaldi edo “herritarren foro” baten deialdia egingo da, 
urteko planaren ebaluazioa aurkezteko. 

Onartzen diren proposamenekin urteko planaren zirriborroa prestatuko da eta 
hor zehaztu beharko dira helburuak, jarduketak, baliabideak, egikaritze adie-
razleak eta emaitzak.

3.3. Urteko plana prestatu eta onartzea.
La memoria del plan anual será enviada y presentada a todos/as los/as socios/
as Urteko planaren memoria bazkide guztiei bidali eta aurkeztuko zaie aldez au-

rretik. Urteko planaren memoria herritar guztiei helarazteko mekanismoak jarri-
ko dira martxan, memoria onartuko duen Udalaren Osoko Bilkuraren aurretik eta 
ondoren ere.

Ebaluazioari eta urteko memoriari esker, jarduketen eta hauen emaitzen jarraipen 
progresiboa egin ahalko da eta hori izango da, hain zuzen ere, hurrengo urteko 
planaren abiapuntua. 

3.4. Urteko planaren memoria aurkeztu eta onartzea.
Urteko planaren memoria herritar guztiei bidali eta aurkeztuko zaie aldez aurre-
tik. Urteko planaren memoria herritar guztiei helarazteko mekanismoak jarriko 
dira martxan, memoria onartuko duen Udalaren Osoko Bilkuraren aurretik eta 
ondoren ere.
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7. ERANSKINA
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7.1. Lehentasunezko ekintzak.  

   1. ARLO ESTRATEGIKOA. LURRALDEA ETA INGURUMENA.

Ekintza estrategiko eta operatiboak Jarraipen adierazleak (JA)

1.1EE Artzibarko baliabide naturalen babesa eta kudeaketa.

• Basoen eta baliabide naturalen kudeaketarako plan estrategikoa. JA: Egina edo egin gabe (Bai/Ez)

1.2EE Herri ondasunen kudeaketarako estrategia.

• Artzibarko kudeaketa eta erabilera erkideak aztertzea.
• Erabiltzen ez diren lur abandonatuak aztertzea.
• Erabiltzen ez diren lurrak lagatzeko eta lur abandonatuak herri lur gisa erabiltzeko plana.

JA: Egina edo egin gabe (Bai/Ez)
JA: Egina edo egin gabe (Bai/Ez)
JA: Egina edo egin gabe (Bai/Ez)

2.1EE Artzibarko ondare immaterialaren berreskuratzea eta haren balioa azpimarratzea.

• Artzibarko historia eta ondarea ikertu eta sustatzeko lantalde bat osatzea. JA: Parte hartu duten pertsonen kopurua. 
Egindako bilerak (kop. urtean)

2.2EE Artzibarko ondare materialaren berreskuratzea eta haren balioa azpimarratzea.

• Artzibarko ondare kulturalaren inbentarioa. JA: Egina edo egin gabe (Bai/Ez)
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   1. ARLO ESTRATEGIKOA. LURRALDEA ETA INGURUMENA.

Ekintza estrategiko eta operatiboak Jarraipen adierazleak (JA)

3.1EE Pirinioaurreko Klima eta Energia Jasangarrirako Ekintza Plana (PACES). Klimaren eta Energiaren 
Aldeko Alkateen Ituna.

• Udalaren konpromisoa jaso duen PACES planaren jarduketak garatzea. JA: Egindako jarduketak (kop. urtean)

3.2EE Hondamendi naturalen aurreko prebentzioa eta jarduketa plana.

• Hondamendi naturalen aurreko prebentzio eta jarduketa plana, ibarrerako eta herri bakoitzerako: basoetako 
suteak, uhaldiak eta uholdeak, elurteak, etab. 

• Hondamendi naturalen aurreko prebentzio eta jarduketa plana martxan jartzeko behar diren bitartekoak eta 
azpiegiturak hornitzea.

• Artzibarko biztanleriari zuzendutako informazioa eta prestakuntza.

JA: Egina edo egin gabe (Bai/Ez)

JA: Bitarteko eta azpiegituren inbentarioa.

JA: Egindako informazio eta/edo prestakunt-
za ekintzen kopurua (kop. urtean). Parte har-
tu duten pertsonen kopurua. Egindako bile-
rak (kop. urtean).

4.1EE Artzibar kanpoko konektibitatearen hobekuntza.

• Udalak diruz lagundutako taxi zerbitzuaren inguruko informazioa eta sustapena.
• Erabilera publiko-komunitarioko garraio kolektiboen (furgoneta edo mikrobusa) inguruko azterlana.
• Mugikortasun jasangarria sustatzea ibilgailuen erabilera partekatua ahalbidetzen duten zerbitzuei esker. Kudea-

Go aplikazioa sustatzea.

JA: Egindako informazio ekintzen kopurua 
(kop. urtean).
JA: Egina edo egin gabe (Bai/Ez)
JA: Egindako informazio ekintzen kopurua 
(kop. urtean).

4.2EE Artzibar barruko bideen sarea.

• Artzibarko bideen inbentarioa.
• Baso eta abeltzaintza bideak mantentzea. 

JA: Egina edo egin gabe (Bai/Ez)
JA: Bideak eta egindako mantentze lanen ki-
lometroak (kop. urtean).
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   1. ARLO ESTRATEGIKOA. LURRALDEA ETA INGURUMENA.

Ekintza estrategiko eta operatiboak Jarraipen adierazleak (JA)

4.4EE Neguko plana. 

• Neguan zehar herrietako sarrerak eta kaleak elurrik eta izotzik gabe mantentzeko neguko plana.
• Neguko plana garatzeko behar diren azpiegitura eta bitartekoak erosi eta mantentzea.

JA: Egina edo egin gabe (Bai/Ez)
JA: Eskuratutako azpiegitura eta baliabideen 
kopurua (kop. urtean). Mantentze lanak 
eginda edo egin gabe (Bai/Ez)

   2. ARLO ESTRATEGIKOA. HERRIAK ETA ETXEBIZITZA

Ekintza estrategiko eta operatiboak Jarraipen adierazleak (JA)

1.1EE Lurraldearen antolamenduaren plangintza

• Udal Plan Orokor berri bat prestatzea.
• Lursailen kontzentrazio prozesua amaitzea.
• Udal katastroa eguneratzea.
• Herri birgaituen legez kanpoko egoera erregulatzea.

JA: Egina edo egin gabe (Bai/Ez)
JA: Egina edo egin gabe (Bai/Ez)
JA: Egina edo egin gabe (Bai/Ez)
JA: Nafarroako Gobernuarekin egindako bi-
lerak eta izapideak (kop. urtean). Erregula-
tutako herriak (kop.)

2.1EE Espazio publikoaren zoladuraren hobekuntza eta mantentzea.

• Herrietako kaleen zoladura eta konponketa beharrak aztertzea. JA: Egina edo egin gabe (Bai/Ez)

1.2EE Artzibarko espazio publikoaren eta herritako ekipamenduen hobekuntzak.

• Udalerriko mugikortasunaren eta aparkalekuen inguruko azterlana. JA: Egina edo egin gabe (Bai/Ez)
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   2. ARLO ESTRATEGIKOA. HERRIAK ETA ETXEBIZITZA

Ekintza estrategiko eta operatiboak Jarraipen adierazleak (JA)

2.2EE Ura hornitu eta kudeatzeko azpiegituren hobekuntza eta mantentzea.

• Artzibarko uraren egoera aztertzea.
• Biltegiak eta kanalizazioak sortu, konpondu eta aldatzeko beharrak aztertzea.

JA: Egina edo egin gabe (Bai/Ez)
JA: Egina edo egin gabe (Bai/Ez)

2.3EE Telefono eta Internet sarearen zabaltzea.

• Ibarrean eta herrietan estaldura mugikorra hobetu eta zabaltzea.
• Interneterako konexioaren kalitatea hobetzea herri guztietan eta erreferentziako espazioetan: Artziko Jauregia, 

bainatzeko eremuak, Zandueta.

JA: Sektoreko enpresekin egindako bilerak 
eta izapideak (kop. urtean). Nafarroako Go-
bernuarekin egindako bilerak eta izapideak 
(kop. urtean). 
JA: Sektoreko enpresekin egindako bilerak 
eta izapideak (kop. urtean). Nafarroako Go-
bernuarekin egindako bilerak eta izapideak 
(kop. urtean). 

3.1EE Energia berriztagarrien erabilerarako eta energia aurrezteko laguntza. 

• Artzibarren energia berriztagarriak ekoiztu eta erabiltzeko aukerak aztertzea. JA: Egina edo egin gabe (Bai/Ez)

3.2EE Autoekoizpenerako eta autokontsumo partekaturako laguntza.

• Energia komunitateak eta energia berriztagarrien autokontsumo komunitateak sustatzea.
• -Herri mendietako egur loteen kudeaketa eta kontsumoa sustatzea.

JA: Energia komunitateak sortzeko egin-
dako prozesuak (kop. urtean).
JA: Egindako prozesuak eta izapideak (kop. 
urtean).
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   2. ARLO ESTRATEGIKOA. HERRIAK ETA ETXEBIZITZA

Ekintza estrategiko eta operatiboak Jarraipen adierazleak (JA)

4.1EE Etxebizitza eskuratzeko laguntza

• Udalerriko alokairu edo salmentetan interesa duten pertsonen poltsa prestatzea.
• Errotazio alokairurako etxebizitza publikoak sustatzea, kontrolarekin eta jarraipenarekin.
• Erortzeko zorian dauden eta bizitzeko erabili ezin diren etxebizitzen inbentarioa egitea.

JA: Egina edo egin gabe (Bai/Ez)
JA: Nafarroako Gobernuarekin egindako bi-
lerak eta izapideak (kop. urtean). Eraikitzen 
ari diren etxebizitzak (kop.). Eraikitako etxe-
bizitzak (kop.).
JA: Egina edo egin gabe (Bai/Ez)

4.2EE Eraikinak birgaitzeko laguntza.

• Etxebizitza zaharrak birgaitu, eraberritu eta egokitzeko prozesu administratiboen inguruko aholkularitza es-
kaintzea udalerriari, kontzejuei, herriei eta partikularrei.

JA: Egindako aholkularitzak eta kudeaketak 
(kop. urtean).

5.1EE Herri birgaituen erregulazioa. 

• Beste autonomia erkidego batzuetan birgaitutako herriak arautzeko esparruak aztertzea.
• Herri birgaituen legez kanpoko egoera erregulatzeko izapideak abian jartzea Nafarroako Gobernuarekin.

JA: Egina edo egin gabe (Bai/Ez)
JA: Nafarroako Gobernuarekin egindako bi-
lerak eta izapideak (kop. urtean). Erregula-
tutako herriak (kop.)

4.2EE Herri hustuen berreskuratzea.

• Zanduetako herriaren kudeaketa eta erabilera zehazteko partaidetza prozesua. JA: Egina edo egin gabe (Bai/Ez).
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 3. ARLO ESTRATEGIKOA. GIZARTE KOHESIOA

Ekintza estrategiko eta operatiboak Jarraipen adierazleak (JA)

2.1EE Artzibarko espazio eta baliabide komunitarioen sarearen bultzada.

• Biltegiratze komunitarioko lokal edo sozietate eta espazioak sortzea herri guztietan.
• Artziko Jauregian erabilera anitzeko espazio bat sortzea topagune moduan, jarduerak eta ekitaldiak antolatzeko.
• Artziko Jauregian taberna/jatetxea edo ibar osorako sozietatea sortzea.
• Udalarentzat eta ibarrarentzat biltegiratze espazio bat sortzea.
• Ekitaldiak eta jaiak ospatzeko material mankomunatua zabaltzea: karpa, aulkiak, mahaiak, soinu ekipamendua, 

argiak, etab.

JA: Egindako izapideak eta gaitutako es-
pazioak (kop. urtean). 
JA: Egina edo egin gabe (Bai/Ez).
JA: Egina edo egin gabe (Bai/Ez).
JA: Egina edo egin gabe (Bai/Ez).
JA: Eskuratutako material eta baliabideen 
kopurua (kop. urtean). Mantentze lanak 
eginda edo egin gabe (Bai/Ez)

2.2EE Jai eta ekitaldi komunitarioen sustapena

• Herri guztietako jaiak sustatu eta antolatzen laguntzea.
• Ibarreko jaiak sustatu eta antolatzen laguntzea.

JA: Egindako ekintza eta laguntza jaso duten 
jaien kopurua (kop. urtean). 
JA: Egindako ekintzak (kop. urtean). 

2.3EE Bitartekaritza komunitariorako espazioen garapena.

• Herri birgaituei buruzko bitartekaritza prozesua. JA: Egina edo egin gabe (Bai/Ez).

3.1EE Udal komunikazio estrategiaren hobekuntza, Artzibarren eta handik kanpo.

• Udal informazioa helarazteko aplikazioa.
• Whatsapp/Telegram bidezko ibarreko informazio kanala.

JA: Egina edo egin gabe (Bai/Ez).
JA: Egina edo egin gabe (Bai/Ez).
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 3. ARLO ESTRATEGIKOA. GIZARTE KOHESIOA

Ekintza estrategiko eta operatiboak Jarraipen adierazleak (JA)

3.2EE Herritarrek Udalean egiten duten parte hartzearen eta gobernantzaren sendotzea.

• “Artzibarko Kontseilua” erregulatzea. Herri eta kontzeju guztiak ordezkatzen dituen lurralde organoa (hiru hilez 
behin).

• Artzibarko “herritarren foro edo batzarra” erregulatzea.
• Plan Estrategikoa urtean behin doitzeko lan jardunaldia.

JA: Egina edo egin gabe (Bai/Ez).

JA: Egina edo egin gabe (Bai/Ez).
JA: Egina edo egin gabe (Bai/Ez).

3.3EE Udalerriko gizarte ehunaren eta auzolanaren bultzada.

• Ibar osoko auzolan deialdiak egitea, udalerria hobetu eta mantentzeko (urtean bi).

• Ibarreko proiektuak garatzen laguntzeko “talde eragile” bat sortzea.

JA: Parte hartzaile kopurua. Egindako auzo-
lanen kopurua (kop. urtean). 
JA: Egina edo egin gabe (Bai/Ez). Parte hart-
zaile kopurua eta egindako bilerak (kop. ur-
tean).

3.4EE Artzibarko partaidetza prozesuen laguntza

• Zanduetarako partaidetza prozesuan laguntzea (Nafarroako Gobernuaren Proiektu Estrategikoak).
• Artziko Jauregirako partaidetza prozesuan laguntzea (Nafarroako Gobernuaren Proiektu Estrategikoak).

JA: Egina edo egin gabe (Bai/Ez).
JA: Egina edo egin gabe (Bai/Ez).

4.2EE Artzibarko biztanleei arreta ematen dieten zerbitzuen hobekuntza.

• Etxez etxeko ospitale arreta eta aldian behingo arreta medikoa (astean edo hilean behin) zabaltzea.
• Herriz herri doan elikagaien eta oinarrizko produktuen salmenta ibiltaria eskaintzea.

JA: Nafarroako Gobernuarekin egindako bi-
lerak eta izapideak (kop. urtean).
JA: Sektoreko enpresekin egindako bilerak 
eta izapideak (kop. urtean). Nafarroako Go-
bernuarekin egindako bilerak eta izapideak 
(kop. urtean). 
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 3. ARLO ESTRATEGIKOA. GIZARTE KOHESIOA

Ekintza estrategiko eta operatiboak Jarraipen adierazleak (JA)

4.3EE Artzibarko baliabideen eta tresnen erkidetzea.

• Baliabide eta tresna mankomunatuen inbentarioa egitea. 
• Baliabide eta tresnak erosi eta mantentzea: elurra kentzeko pala, egurra pitzatzeko makina, hormigoi makina, 

ezpal makina, ekitaldi eta jaiak antolatzeko materiala.

JA: Egina edo egin gabe (Bai/Ez).
JA: Eskuratutako baliabide eta tresnen 
kopurua (kop. urtean). Mantentze lanak 
eginda edo egin gabe (Bai/Ez)

4.4EE Udalaren eta kontzejuen ekintzaren indartzea.

• Tokiko garapenean espezialista den aholkularitza / kudeaketa enpresa tekniko bat kontratatzea udalerriaren, 
kontzejuen, herrien eta partikularren jarduketen garapenari bultzada emateko.

• Herri birgaituetatik zergak ordaintzeko konpentsazio formatuak aztertzea.

JA: Egina edo egin gabe (Bai/Ez).

JA: Egina edo egin gabe (Bai/Ez).

5.2EE Ibarreko aisialdiko azpiegituren garapena.

• Ibarrean zehar oinezkoentzako eta bizikletentzako bideak eta bidezidorrak berreskuratzea. JA: Bideak eta berreskuratutako kilome-
troak (kop. urtean).

  4. ARLO ESTRATEGIKOA. EKONOMIA ETA KONTSUMOA.

Ekintza estrategiko eta operatiboak Jarraipen adierazleak (JA)

1.1EE Artzibarren sustapena.

• Artzibarko aisialdiko eremuak kudeatzea Udalaren edo tokiko enpresa baten eskutik. JA: Nafarroako Gobernuarekin egindako bi-
lerak eta izapideak (kop. urtean). Egina edo 
egin gabe (Bai/Ez).
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  4. ARLO ESTRATEGIKOA. EKONOMIA ETA KONTSUMOA.

Ekintza estrategiko eta operatiboak Jarraipen adierazleak (JA)

2.1EE Ekintzailetzarako laguntza.

• Ekimen ekonomikoak ibarrera etortzeko laguntzak eta erraztasunak ematea.
• Enpresak instalatzeko erraztasuna eskaintzea: coworking (Zandueta, Nagore) eta industria ertainerako lurzorua 

(Udal Plan Orokor berria).

• Landa ekintzailetzarako laguntza eta aholkularitza eskaintzea.

JA: Izapidetutako laguntzak (kop. urtean).
JA: Coworking espazioak eginda edo egin 
gabe (Bai/Ez). Enpresa ertainentzako lur-
zorua Udal Planean sartuta edo sartu gabe 
(Bai/Ez).
JA: Emandako laguntzak eta aholkularitzak 
(kop. urtean).

2.2EE Enplegurako laguntza.

• Ibarreko profesionalen zerrenda eguneratua prestatzea (udal webgunean).
• Egoiliarrei, gazteei eta emakumeei lehentasuna ematea tokiko lan eskaintzetan.

JA: Egina edo egin gabe (Bai/Ez).
JA: Egindako lehenespenen kopurua (kop. 
urtean).

3.1EE Tokiko ekoizpenaren garapenerako laguntza.

• Lehen sektoreari laguntzeko neurriak hartzea.
• Nekazaritza eta abeltzaintza ekologikoari laguntzeko neurriak hartzea.

JA: Izapidetutako laguntzak (kop. urtean).
JA: Izapidetutako laguntzak (kop. urtean).

3.2EE Tokiko merkataritzaren eta kontsumoaren garapenerako laguntza.

• Ibarreko merkatua antolatzea hiru hilez behin edo urtaro bakoitzean.
• Artzibarren banaketa eta salmenta ibiltaria bultzatzea.
• Kontsumo talde edo kooperatiba bat sortu eta hari laguntza ematea, oinarrizko produktuen biltegiratzea eta 

banaketa eskaintzen dituena.

JA: Egina edo egin gabe (Bai/Ez).
JA: Sektoreko enpresekin egindako bilerak 
eta izapideak (kop. urtean). 
JA: Egindako izapideak (kop. urtean). 
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