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KANPONDA,  ETORKIZUNEKO APUSTUA 

Kanponda enpresa publikoa 2012an sortu zen, kirol-instalazioaren beharrei eta Agoizko 
Udalak esleitu nahi dizkion zereginei erantzuteko.

Kanpondak 5 adar nagusi ditu. Guztietan, funtzionamendu-filosofia berbera da: garde-
na, soziala, orekatua eta iraunkorra.

Erabakiak hartzeko orduan, funtsezkoa da datuak eta erregistroak hartzea eta pertso-
nen iritziak eta iradokizunak jasotzea. 

ESPAZIOEN KUDEAKETA

Eskuratzen ditugun datuen arabera erabakitzen dugu, besteak beste, irekiera-orduak, 
eskainiko diren zerbitzuak, garbiketa-ordutegiak, pertsonei arreta emateko orduak, 
araudia eta abar. 

Helburua da pertsonen nahiak eta asmoak gogobetetzea , espektatibei egokitzea, insta-
lazioak hobetzea eta erabiltzaile kopurua handitzea. 

Garbiketa bultzatu dugu, kirol materiala erosi dugu eta aretoak hobetu ditugu.

Espazio gehiago sortu nahi ditugu, behar gehiagori erantzuteko.

KIROLA

Kanpondoak adin txikikoentzako, helduentzako eta nagusientzako kirol-programak es-
kaintzen ditu.

Helburua da egungo gustu eta joerei egokitutako eskaintza egitea.

Eredua aldatu dugu: eskaintza batasuna bilatzen dugu eta ez jarduera zehatzen multzo 
bat edukitzea. Horren ondorioz, aktibitate gehiago antolatu ditugu, ekonomikoki jasan-
garriagoa da eta prezioak mantendu ditugu. 

Erabiltzaileen gustuetara egokitzen saiatu gara, eta langileak trebatzen ari gara.

Entrenamendu pertsonalizatuak eta taldeak bultzatu nahi ditugu, eta pertsona bakoi- 
tzarentzako kirol aukera bat eduki. Gizarteak kirola bizitzeko modu gisa uler dezala.
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LANGILEAK

Balio-aniztasuna da (arlo guztietan) Kanpondoako lanpostuen ezaugarria. Lanpostuak 
instalazioaren beharretara egokitzeko diseinatu dira, eta, horretarako kanpoko eta bar-
neko azterketak egin dira. 

Honako hauek dira helburuak: erabiltzaileen gogobetetzea, egokitzapena, oreka eko-
nomikoa eta jasangarritasuna, langileen trebakuntza eta horien lanaldiak luzatzea 
(egonkortasuna lortzen laguntzeko).

Lanpostu guztietarako protokolo bat prestatu dugu, bakoitzak zer egin behar duen ze-
hazten duena; eta, horretaz gain, jardunbide egokien eskuliburu bat ere,  nola egin behar 
dugun adierazten duena. Lanpostuak zerbitzuaren beharretara egokitu ditugu, langileak 
trebatzen ari gara eta modu koordinatuan eta parte-hartzailean lan egiten dugu.

Kontratatutako pertsonei egonkortasuna eman nahi diegu, lanpostu berriak sortu nahi 
ditugu eta langileei tresnak eman nahi dizkiegu beren zereginak kaudimenez eta inde-
pendentziaz egin ditzaten Kanpondoaren esparruan.

ENERGIA-KUDEAKETA ETA MANTENTZE-LANAK

Egunero hartzen diren erregistroen azterketa xehatua eta fakturekin eta beharrekin al-
deratzea dira kontrol energetikorako sistema baten oinarria.

Horren helburua da ekonomikoki jasangarria izatea,  eta ingurumenari dagokionez ere,  
alderdi guztien oreka mantentzea eta instalazioak egoera hoberenetan edukitzea. 

Kontsumo-puntu guztien erregistroa egiten dugu, banan-banan, gutxien optimizatuta 
daudenak zeintzuk diren jakiteko eta gure jardunak puntu horietan zentratzeko.

Energia kudeatzeko sistema berri bat ezarri da, eta optimizazio-maila handia lortu da. 
Autokontsumorako plaka fotovoltaikoak jarri dira, kontsumoak eta kostuak murriztu 
dira, zeregin horretan laguntzen diguten inbertsio programatuak egin dira, eta man-
tentze-lanen arloan, protokolo ordenatu bat ezarri da prebentziozko mantentze-lanak 
sustatzeko, baina matxurak berehala konpondu behar direla ahaztu gabe. 

Kontsumo elektrikoa murriztu nahi dugu, eta horretarako eguzki plaken produkziora 
egokitu nahi dugu. 

Horretaz gain, trantsizio energetiko jasangarria bilatu nahi dugu. 
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EKONOMIA

Kanpondoa enpresa defizitarioa da, etekin soziala, ekonomikoa baino gehiago, balora- 
tzen duena.

Gure helburuak dira Kanpondoa ekonomikoki jasangarria izatea, luze biziraun dezan, eta  
kirolaren eta gizartearen arloetan duen zeregina betetzea.

Funtzionamendu-sistema bat ezarri dugu, kontu korronteko mugimendu bakoitzaren 
xedea aztertzen duena, eta gure baliabideak nora bideratzen ditugun adierazten diguna. 
Sistema hau etengabe eguneratzen ari da eta gardena da.

Kanpondoak duen defizitak maniobratzeko aukeraz murrizten dizkigunez, hornitzai-
le-sare bat sortu dugu, gure egoera ulertzen eta laguntzen duena.

Kanpondoa bideragarria izan dadin eta beharrezko egonkortasuna izan dezan, Udalak 
aurrekontuaren % 40 jarri behar du.

Kostuak doitu nahi ditugu, baita aurrekontuak sortu eta proiekzio ekonomikoak kudeatu ere.

Laburbilduz, udalari baliabide ekonomikoak non eta nola inbertitzen diren jakiteko be-
harrezko tresnak eskaini nahi dizkiogu. 

ASEBETETZE-INKESTA

Kanpondako informazio-batzarraren amaieran asebetetze-inkesta aurkeztu zen. Inkes-
ta hori Agoizko bizilagunen eskura egonen da Kanpondoako instalazioetan. 10 galde-
ra erraz dira, hobetzen eta zuen beharretara eta igurikimenetara egokitzeko hurbilago 
egoten lagunduko digutenak.


