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PLANAREN IRISMENA ETA DEIALDIAREN EZAUGARRIAK

Deialdiaren iragarkia GAOn
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PLANAREN IRISMENA ETA DEIALDIAREN EZAUGARRIAK

Patronatuburuaren Ebazpena



2.  PLANAREN SARRERA ETA  ESPARRU 
OROKORRA
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Sarrera honek kirolak eta bere agerpenenek azken lau hamarkadetan
egindako ibilbidea deskribatu nahi du eta Eibarko gizartearen testuinguruan
kokatu. Denbora honetan, asko aldatu da Eibarko gizartea eta kirola ere
asko aldatu da.

Aldaketa hauek, gure ustez, eragin dute Eibarko Udalak ezinbesteko iriztea
hausnarketaldi irekiari; horrek ikuspegi berria ekarri behar du, eta
lagunduko du udal esku-hartzeak hobeto egoki daitezen egungo gizartera,
zeharkako proposamenen bidez, zeintzuk, agian, jarraibide estrategiko
bihurtu daitezkeen kirolari dagozkion politika publikoek kontuan hartu
beharrekoak.

Azken mendeko Eibarreko historia aztertzen badugu, azaletik bada ere,
aurki ditzakegu Eibar zergatik den gaur dena azaldu dezaketen aurrekariak.
Ustekabekoa da Astelena frontoia 1904tik izatea? Eta frontoi zaharra, gaur
egun desagertua? Zer litzateke Eibarreko futbola Txantxa Zelairik gabe? Eta
JD Arrate kiroldegi duen Untzaga plazarik gabe? Zergatik mantentzen da
kirol elkartea 1924tik? Bolunburu Oroigarriak 100 urte bete ditu bere
lehenengo ediziotik, 1916an.

Agian horregatik erreferentetzat hartzen da Eibarko kirola, aspalditik eta
ikuspuntu askotatik. Hiria bera oso erreferente esanguratsua den moduan
beste arlo batzuetan, hala nola, hezkuntzan, industrian, merkataritzan, eta
abarrean: Armeria Eskola (1913an Espainiako lehenengo LHko eskola),

Unibertsitate Laborala (aitzindaria izan da estatu mailan energia
berriztagarrietako Ingenieritza gradua ezartzen); Alfa, Sigma; Galerías
Preciados eta El Corte Inglés; GAC, Orbea, BH eta Avelux; Lambretta;
Tecniker eta Mercadona; Laurona eta Aya; Jata eta Solac… baina itzul
gaitezen kirolera.

Eibarrek ez du liluratzen bakarrik Eibar Kirol Elkarteak gaur egun bereganatu
dituen lorpenengatik, mundu osoko liga-txapelketa onenean 10.postua
aurten; edo beste garai batean eskubaloiko Asobal liga-txapelketan JD
Arratek lortutako garaipenengatik; eztabaidatu ezin diren bi adierazgarri
aipatzearren. Baizik eta, azken lau hamarkadetan, Udalak bultzatutako
politika publikoei esker, kirola eibartarren eskubide bilakatu da bertakoek
gauzatu ahal dutena, biztanle guztien eskura baitago. Ezta Eibarko Udal
Kiroleko Patronatua 1982an sortzea ere, biztanle guztiei kirola hurbiltzeko
prozesu pozgarria lideratzeko.

Egia da kirola udalkotzea ez dela Eibarko Hiriaren ezaugarri esklusiboa. Bete
hainbat udal daude, Europako kirol kontzeptuaren ildoak jarraitu nahian,-
1975eko Kirola Denontzat Europar Gutunean gauzatua, izan ere, bertan
kirola eskubidetzat hartzen zen-, hainbat ekintza bultzatu zutenak kirol
egitea demokratizatze aldera, ordu-arteko pribilegiatu batzuen aukera
esklusibisten aurrean.
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Europa osoan kirolaren gainean hedatzen ari ziren ideiek, udal demokratiko
gazteak bultzatu zituzten kirol politika berriak formulatzera, eta beraiekin
batera, bideratu zuten udal kirolaren sistemaren garapena gaur ezagutzen
dugun moduan. Ideia horiek indartuta agertzen dira 1992ko Kirolaren
Europako Gutunean; gutun horrek, interes handiko ekarpen ugarien artean,
bere egiten du gaur egungo kirolaren gaineko kontzeptu baliodun eta
onartua.

“Kirola edozein jarduera fisikoa izango da, parte hartzearen bidez,
antolatua edota bestelakoa, helburu hauek izango dituena: egoera
fisikoa edo psikikoa hobetzea eta adieraztea, gizarte harremanak
hobetzea edo maila guztietako lehiaketetan emaitzak lortzea”

Hauxe da plan estrategiko honek jasotzen duen eta gidari duen kirolaren
kontzeptua. Definizio modernoa, zabala eta oso onartua Europa osoko
gizartean.

Beste aurrekari batzuk bazeuden ere, Europako Gutun hauetan eta definizio
honetan oinarritu, abiatu eta sakontzen da, beste inguruabar askorekin
batera, kirola gizartearen betebehar bezala kontsideratzea osasunaren,
heziketaren eta berdintasunaren ikuspuntutik, eta industria bezala,
ikuspuntu ekonomikotik eta enpleguak sortzeko iturri bezala. Hau da, kirola
gizartearen zeharkako politikaren ikuspuntu bezala. Esan ahal dugu,
gehiegikerietan erori gabe, Eibarko Udal Kirol Patronatua printzipio horietan

oinarrituta, hasieratik erreferentea izan dela udal kirolarentzat Gipuzkoa
osoan, Euskadin eta Espainian. Bere apustua, 1979tik izan diren udal
gobernu guztiena, etengabea izan da, eta hiru ardatz nagusitan oinarrituta
erabaki da:

Horretarako, aurrekontu ekonomiko egoki eta instalazio publiko paregabeez
hornitu zen hiria. Baita erakunde bat ere, Eibarko Udal Kirol Patronatua,
medikuez, Heziketa Fisikoko irakasleez… osatutako plantilla izugarri zabala
duena, eta ezinbesteko laguntza izan zena Eusko Jaurlaritzako eta
Gipuzkoako Foru Aldundiko kirol zuzendaritzen politikak garatu eta
inplementatzeko

1) adin guztietako biztanleak kirolean abiaraztea, instalazio egokiekin eta 
jardueren eskaintza anitza eta kalitatezkoa ematea, irisgarria fisiko eta 
gizartearen aldetik. 

2) erabateko apustuagatik eskoletako heziketa fisikoaren alde, hiriko 
ikastetxe publiko zein pribatu guztietako eskola kirolaren alde, eta 
hainbat kirol moten hastapenetako kirol-eskolen alde, eta

3) kirol federatua sendotzearen aldeko bultzada irmoagatik. 
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Gaur egun, eta gero eta gehiago, gurea bezalako gizarte aurreratuak,
garrantzia eman diotenak kirol egiteari eta bizimodu aktiboa izateari,
eskatzen diete leku administrazioei, eta udalei bereziki, kirol gehiago
pertsona guztientza, kirol egiteko proposamen berriak, eskaintza zabal eta
erakargarriagoak, malguagoak eta bereziagoak. Azken finean, kirol zerbitzu
gehiago eta hobeak, eskuragarriagoak eta merkeagoak eskatzen ditu.

Udal kirolaren eredua, ezagutzen dugun moduan, antza ez du egokitzeko
gaitasun nahikoa eskaera horiei erantzuteko. Eta bere kasuan, egingo balu
gaur egun erabiltzen dituen baliabide ekonomikoak, materialak eta langileria
handitu beharko lituzke. Eta ematen du hori ezin dela egin, ez epe laburrean
ezta epe luzean ere.

Orain arte kirolak pertsona guztientzat lortu dituen hazkunde eta garapenak,
eta hazteko aukerek, berriz, guztientzako kirolaren sektorea interesgarri
bilakatu dute ekimen pribatuarentzat. Horregatik agertu dira eragile
pribatuak guztientzako kirolaren sektorea inbertitzeko aukera errentagarria
ikusten dutenak. Izan ere, gaur egun kirola gorantz doan behar indibiduala
da.

Toki administrazioak, kontuan izanda kirola udalkotzea berezko ezaugarria
dutela, guztien interesaren aitzindariak izan behar dira, eta zalantza barik
ematen ari diren aldaketei erantzun behar diete. Politika publiko berriak

sustatu behar dituzte adin guztietako pertsona guztiei bizitza osorako
eskaintza erakargarri eta igualitarioak egiteko. Norberaren nahi, behar,
helburu eta balio desberdinei erantzungo dieten jarduerak. Osasuna hobetu
eta mantentzeko, heziketa hobetzeko, gizarteratzea aukeren berdintasuna
sustatuz,…, aberastasun handiagoa eta enplegu hobe eta gehiago sortzea
hiriaren irudia hobetzeko. Hori da kirol programen balio transbertsala.

Erronka handia da, eta administrazioek ezin izango diote aurre egin
laguntzarik gabe arrakasta lortuko badute. Talentu guztiak, energia guztiak
eta baliabide guztiak, publikoak zein pribatuak, ezinbestekoak dira eginkizun
honetan.

Elkarlan publiko-pribatuaren atalan agertu ahal dira benetako aukerak
hazkunde eta berrikuntzarako udal kirolaren kudeaketan, azken urteotako
impase-a apurtu eta gaindituko duena. Formula hau, aspalditik atal
juridikoan dagoena eta Europar Batasunak gomendatua, bidea urratzen ari
da biztanle asko duten hirietan, eta hainbeste biztanle ez duten hirietan ere
bai. guztion intereserako onak diren udal proiektuak garatzea ahalbidetzen
duten eraginkortasuna eta efikazia hobetzea, eta elkarlan publiko-pribatua
sustatzea, dira, besteak beste, Eibarrek jasota dituen jarraibide klabeak Eibar
2025 Plan Estrategikoan. Eibarko Hiriko Kirolaren Plan Estrategikoak
ezinbestean bat egin behar du Hiriaren estrategia orokorrekin.
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Ezin dugu aipatu gabe utzi, emozio, mirespen eta errespetu handiz
Miguel Diego González, Kirol Patronatuko zuzendari teknikoa, zein talentu
eta dedikazio handiz politika hauen aitzindari paregabea izan baitzen 30
urte baino gehiagotan; bera izan zen benetako protagonista eta
erreferentziazko eragilea udal kirol kudeatzaile askorentzat. Plan
estrategiko honen erredakzio taldea osatzen dugun pertsona askok
berarekin lan egiteko aukera izugarria izan genuen. Ez ginateke gaur
garena bera gabe.

Argi-ilunak, asmakizunak eta hanka-sartzeak gorabehera, Eibarko udalak,
eta beste hainbat udalek, lagundu dute Eibarren eta herri osoan kirola
gaur egun dena izan dadin: zalantzarik gabeko errealitatea politika
publikoen agendetan eta ezinbesteko gaia pertsona askoren eguneroko
bizimoduan.

ETORKIZUNARI AURRE EGITEKO HAUSNARTZEKO BEHARRA

Oro har, udal kirolaren eredua azken hamarkadetan gehienbat
garatutakoa, eginkizun nagusia egoki bete du. Denbora honetan zehar
lortu du, beste eragile publiko zein pribatuen (elkarteak, klubak eta

enpresak)laguntzarekin, biztanle erdiak aktibatzea. Hala ere, bestelako
faktoreak direla bide, azken urteotan, kirol jarduera ez da areagotzen
pertsonek eta gizarteak behar duten erritmoarekin. Hauetako faktore
batzuek zerikusia izan lezakete honakookin:

1. Instalazioak zaharkituta geratu dira: horietako askok dagoeneko
ez diete eraginkortasunez erantzuten biztanleriaren zati handi baten
eskakizunei.

2. Beraz, eskaintza ez aurrera ez atzera dago proposamen
konbentzionaletan, eta askotan ez dira erakargarriak.

3. Kirolaren antolaketa eta administrazioa, oro har, motelak,
zurrunak eta geldoak dira eskakizunetan ematen diren aldaketa azkarrei
egoki erantzuteko.

4. Ereduaren produktibitatea, bereziki gizartean sartzeko gaitasuna, argi
hobetu daiteke eta prest egon behar da datozen belaunaldietarako.

Hala ere, kostu ekonomiko operatiboa ez da gutxitzen, eta gaur eguneko
udalek ikusi dute nola gutxitu diren nabarmen aurrekontuak krisia dela
eta; horrek bider-ezina egiten du azpiegiturak eta egiturak handitzea, eta
horren ondorioz, bere kostu operatiboak. Horregatik, eredua bera ere
berrikusi eta modernizatu behar da.
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Ildo beretik, ezin dugu ahaztu elkarte sare garrantzitsua dagoela kirol
sisteman ezinbesteko funtzioak betetzen dituena. Eta oraindik ere toki
administrazioaren babes eta laguntza behar dituela instalazio zein diru-
laguntzen bidez jarraitu ahal izateko. Gauza bera esan ahal da eskola kirolari
dagokionez, edo gizarte mailan sentiberak diren talde bereziei dagokienez.
Alde batera utzi ezin den beste perspektiba bat da.

Kirolak, bere osotasunean, genero berdintasunaren arloan esku-hartzeko
estrategia transbertsal boteretsua eta hobeezina eskaintzen du, gizarte talde
bereziei laguntzeko eta integratzeko, eta euskararen erabilera eraginkorra
sustatzeko ere bai.

Erreferentzia marko honetan erredaktatuko da Eibar Hiriko Kirolaren Plan
Estrategikoa 2017-2027 aldirako; plan horrek biztanleek kirol gehiago egin
dezaten lortzeko politika transbertsalak identifikatu nahi ditu. Hauexek dira
mundu osoko gizarteen erronkak: ekidingarriak diren hainbat gaixotasun
murriztu nahi dituzte, ongizate-estatua hobetu nahi dute eta osasun sistema
publikoentzat jasangaitza den kostu ekonomikoa gutxitu nahi dute. Beste
alde batetik, gaur egungo gizartearen kirol egiteko modua erabat aldatu da
azken urteotan. Egitura lineal eta bertikala izatetik transbertsala izatera
pasatu da. Lehenengoaren ezaugarriak honakoak dira: oinarrizko kirol
taldeak, zaletuen sistema federatura igotzen zirenak (batzuk), batzuk goi-
mailako errendimendura eta profesionalak izatera heltzen ziren gutxi batzuk.

Egitura transbertsalaren, konplexuagoaren, ezaugarriak honakoak dira: talde
handiago eta anitzagoak, eskola umeen taldeak, helduak fitness
kontzeptuan sartutako hainbat programatan, jolas eta abentura kirola,
beteranoak eta masterrak euren zaletasunei eusten dietenak, etab. Gaur
egun biztanle guztiak kirolariak izan behar dira, aktiboak, txiki-txikitatik 90
urte baino izan arte.

XX. mendeko erdialdetik pertsonen bizimoduen aldaketa nabaritzen ari da,
batez ere hiri inguruetan, izan ere, inguru horietan ikuspuntu fisiologiko eta
ebolutibo batetik moldatu gabe sentitzen gara. Aldaketa kulturala askoz
azkarragoa izan da: gaur egungo bizitzeko estiloak ez du laguntzen bizimodu
aktiboa izaten garapen teknologiko izugarriagatik (garraiobideak, ekipo
elektronikoak, ekoizteko eta elikagaiak banatzeko sistemak, etab.).
Ikuspuntu honetatik, bizimodua errazagoa da. Norbanako eta gizarte mailan,
berriz, ondorioak argiak dira: gutxi gorabehera herri garatuetako %70ek ez
du egiten behar besteko kirolik osasuna mantentzeko eta pisua
kontrolatzeko.

Ez dago zalantzarik sedentarismoaren arriskuez. Ezta bizimodu aktiboaren
onurez ere, hala pertsonentzat nola gizartearentzat. Plan honen helburu
garrantzitsuena bitarteko sendoa izatea da Eibarren pertsona gehiago,
aktiboago, sarriago egon daitezen EuropeActive-ren leloak adineratzen
duen bezala.



3.   PLAN ESTRATEGIKOAREN IRISMENA
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Gaur egun badakigo eibartarren %50ek baino zerbai gehiagok kirolen bat
egiten duela, nahiz eta helburuak lortzeko gutxi eta maiztasun txikiagorekin
izan. Hala ere, badakigu, horretatik, 2tik 1ek erabiltzen ditu betiko kirol
instalazioak; beste erdiek kalean egiten du libre, ibilbideak, mendia,…
outdoor kirola da. Kirol egiten dutenen 4tik 1 bakarrik dago federatuta, eta
horietatik, %20 baino ez dira emakumeak. Dauden kirol instalazioak
ezagutzen ditugu eta bere ezaugarri funtzional nagusiak, nola dauden, eta
nolako aukerak eskaintzen dituzten. Eta inguruaren eta momentuaren
aukerak ere ezagutzen ditugu.

Inguru konplexu honek, zeinetan batera dauden eta elkarri eragiten dioten
biztanleen beharrak, instalazioenak, programenak, antolakuntzarenak,
kudeaketarenak, ekonomikoak, kulturalak… eramaten gaitu hausnarketa
sakona egitera Eibarko kirolaren orainaren eta etorkizunaren gainean.

Hausnarketa hau egokia eta ezinbestekoa da politika publiko moderno eta
berritzaileak diseinatzeko, eta kirol ekipamenduen diseinuan eta dotazioan
berrikuntzak sartzeko, baita antolakuntza egituran zein kudeaketan.
Oinarrizko patroiak berrikusi behar dira poblazio jakin batentzat kirol
instalazioen beharrak zehazten dituztenak, eta, beraz, euren diseinua eta
eraikuntza baliagarriak izan daitezen eta pertsona gehiago eta maizago
erakarriko dituztenak. Horrela, kostu handiko politika eta ekipamendu horiek
herritar guztientzat izango dira, adin guztientzat, eta kondizio guztientzat.

Plan honek, kontratazioa arautzen duten preskripzio teknikoen pliegoarekin
bat, analisia, diagnostikoa, helburua eta jarraibide estrategikoak jorratuko
ditu; horrek ikertzeko 6 atal hauei eragiten diete:

Laburbilduz, hauxe da 2017-2027 aldirako Eibarko Hiriko Kirolaren Plan
Estrategikoaren irismena. Plan bat, zeinek eskatzen dituen kirolaren
360ºko ikuspuntu eta kontzeptua.

Biztanleen beharra eta Hiriaren kirol guneak.

2. Kirola, osasuna eta hezkuntza

3. Kirol Ekitaldiak

4. Kirola eta emakuma

5. Kirola eta euskara

6. Gizartte irisgarritasuna
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• Biztanleen kirol beharrak aztertzea. 

• Dauden kirol guneak deskribatzea

• Beharrak eta kirolguneak jasotzen
dituzten proposamenak
erredaktatzea. 

1. ATALA 

BEHARRAK ETA KIROLGUNEAK 
(Publikoak, pribatuak eta naturalak)

• Eskola zentruetako, Patronatuko, 
Gimnasio pribatuetako eta klubetako
kirol programen ezartze maila
neurtzea. 

2. ATALA 

KIROLA, OSASUNA ETA HEZKUNTZA

(Eskolakoa, helduak eta federatua)

• Daudenak aztertzea

• Identifikatzea zeintzuk indartu, norekin eta 
nola kolaboratu. 

• Kirolak Eibarren duen eragin
sozioekonomikoa ebaluatzea (Gipuzkoan
aurretik egindako beste batzuekin
konparatu ahal izateko metodologia)

3. ATALA 

KIROL EKITALDIAK

4. ATALA 

KIROLA ETA EMAKUMEA

Genero ikuspegia 1,,2, eta 3. ataletan, berdintasuna, 
planifikazioa, lidergoa, programak, trebakuntzarako

baliabideak…bermatzen dituena. 

5. ATALA  

KIROLA ETA EUSKARA

Ikuspegi linguistikoa 1., 2., eta 3. ataletan
euskararen presentzia areagotzeko kirolean, 

programen eskaintzan eta kolaborazioa
eragileekin.

6. ATALA 

GIZARTE IRISGARRITASUNA

1.,2.,3., 4., eta 5. atalen azterketa ahalbidetzeko gizarte
talde esanguratsuen irisgarritasuna. 

ATALEN DIAGNOSTIKOAREN SINTESIA ETA 
GUZTIAREN DATU INTEGRATUA

ATAL BAKOITZAK GARATU BEHARREKO 
HELBURU ETA JARRAIBIDE 

ESTRATEGIKOAK

ERAGILE ETA BIZTANLEEN PARTE 
HARTZEKO PROZESUA: HELBURU ETA 
GARATU BEHARREKO JARRAIBIDEN 

GAINEKO EZTABAIDA

PLANAREN BEHIN BETIKO ERREDAKZIOA 
TXOSTEN EJEKUTIBOA



4. AHOLKULARITZA TALDEA ETA 
BERE EZAUGARRIAK



AUTORES

Bonifacio Teruelo Ferraras
Zuzendaritza eta Koordinazioa

Iñaki Ugarteburu Artamendi
1. eta 5. atalak. 

Beharraak eta Kirolguneak
Kirola eta Euskaraera

Luis V. Solar Cubillas
2. atala

Kirola, Osasuna eta 
Hezkuntza

Mª Luisa Garcia Leandrez
2. atala

Kirola, Osasuna eta 
Hezkuntza

Juan Aldaz Arregi
3. atala

Kirol ekitaldiak

Luis C. Natividad Andres
3. atala

Kirol ekitaldiak

Mª Jesus Monteagudo 
Sanchez
4. atala

Kirola eta Emakumea

Marian Izpizua Uribarri
4. atala

Kirola eta Emakumea

Xabier Leicea Ortega
6. atala

Gizarte Irisgarritasuna

Maider Blasco Pérez
6. atala

Gizarte Irisgarritasuna

Fernando Paris Roche
Metodologia eta Kalitatea

Patxi Pescador Pérez
Edizio eta Administrazioa

Fernando Andrés Pérez
1. atala

Beharrak eta kirolguneak

Julián Gomez Fuertes
Procesu Parte 

Hartzailea
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2017-2027 aldirako Eibarko Hiriko Kirolaren Plan Estrategikoaren
erredakziorako Sport Studio enpresak prestigio handiko pertsonak
bildu ditu Planaren irismena osatzen duten atal desberdinak
aztertzeko eta dagozkion txostenak idazteko.

Taldea ezinbestean zabala da, talentua duena, ezagutza eskarmentua
duena ikertu beharreko 6 ataletan (Biztanleen beharrak eta Hiriaren
kirolguneak, Kirola, Osasuna eta Hezkuntza, Kirol Ekitaldiak, Kirola eta
Emakumea, Kirola eta Euskara eta Gizarte Irisgarritasuna).

14 pertsonak osatzen dute beren beregi eta neurrira sortutako taldea
deialdiaren eskakizunei ondo erantzuteko, perfil akademiko eta
ibilbide profesionak ugari dituztenak:

• 8 Lizentziatu Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietan

• 1 Diplomatu Magisteritzako,

• 1 Arkitekto,

• 2 Soziologo,

• 1 Lizentziatu Soziologia eta Politika Zientzietan,

• 1 Lizentziatu Psikologian

• Horietatik 4 emakumeak dira, 5ek Doktorakuntza dute, 4 Eusko
Jaurlaritzako edo Foru Aldundiko Kirol zuzendariak izan dira. Guztiak zuzen
erlazionatuta kirol kudeaketaren atal guztiekin. Talde anitza da, kohesioa
duena eta orekatua, zeinean kide batzuek gaur egungo kirola garatzen den
makroentornoa ezagutzen duten, eta beste batzuek gaur egun Eibarreko
Hirian kirolaren errealitatea hurbiletik ezagutzen duten. Beraz, elkartu dira,
Eibarri oso lotuta dauden profesionalak (3), Gipuzkoa osoari (2), Euskadi
osoari (7) eta Estatu osoari (3).
• Talde konprometitua, eta bere talentua eta eskarmentua
ekartzeko gogoarekin eibartarren jarduera fisikoak eta kirola sustatzeko
plan honen erredakzioaren bidez.

AHOLKULARITZA TALDEA ETA BERE EZAUGARRIAK



5.  EGUN KLABEEN EGUTEGIA
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HASIERA 4. TALDE-BILERA

1. TALDE-BILERA

2.TALDE-BILERA 5.TALDE-BILERA

3. TALDE-BILERA

DIAGNOSTIKO 

INTEGRATUAREN 

TXOSTENAK IDAZTEA

PROZESU PARTE 

HARTZAILEA

EKPE 2017-2027 garatzeko egun klabeak eta egutegia 
urtarril

a
otsaila martxoa apirila maiatza ekaina

BUKAERAKO TXOTENAK 

EGITEA PROPOSAMEN ETA 

JARRAIBIDEEKIN

 STOKEHOLDERS ETA 

ITURBURUAK 

IDENTIFIKATZEA 

(ERAGILEAK, 

ELKARTEAK, 

INSTALAZIOAK, 

KLUBAK, ESKOLA 

ZENTROAK, 

EKITALDIAK,…)

HASIERAKO 

TXOSTENAK EGITEA. 

1.,2. ETA 3. EREMUAK

HASIERAKO TXOSTENAK 

EGITEA. 1.,2. ETA 3. 

EREMUAK

HASIERAKO TXOSTEAK 

EGITEA. 4.,5., ETA 6. 

EREMUAK

HASIERAKO TXOSTEAK 

EGITEA. 4.,5., ETA 6. 

EREMUAK

EGUN KLABEEN EGUTEGIA



6. PLANA GARATZEKO IKUSPUNTUA ETA 
KIROLAREN BALIOAK
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KIROLA 
BALIABIDE 

EDUKATIBO ETA 
PEDAGOGIKO 

BEZALA

KIROLA 
OSASUNA 

SUSTATZEKO 
ESTRATEGIA 

BEZALA

KIROLA 
EKONOMIARE

N ETA 
ENPLEGUARE

N ERAGILE 
BEZALA

GAUR 
EGUNGO 

KIROLAREIN 
IKUSPUNTUA 
EDO EIBARko

UDAL 
KIROLAREN 

PARADIGMA 
BERRIA

CALIDAD DE 

VIDA

Eibar Hiriko 2017-2027 aldirako Kirolaren Plan Estrategikoa

erredaktatzeko Sport Studio enpresak eta erredakzioan parte hartzen

duten pertsonak zerean oinarritzen dira: gaur egun, eztabaidagarria

bada ere, mendebaldeko gizarte gehienek onartzen dituzten kirolaren

aurreko jarrera eta abordatzea.

Ildo horretatik plan honek 1992ko Kirolaren Gutun Europarrean

agertzen den kontzeptua bere egingo du, lehen aipatu bezala: “Kirola

edozein jarduera fisikoa izango da, parte hartzearen bidez, antolatua

edota bestelakoa, helburu hauek izango dituena: egoera fisikoa edo

psikikoa hobetzea eta adieraztea, gizarte harremanak hobetzea edo

maila guztietako lehiaketetan emaitzak lortzea” Beraz, kirola

ulertuko da zentzu zabalean.

Eta ikuspuntu humanista batetik, kirola ulertzen dugu pertsona eta

gizartearen zerbitzuan. Eta bere programek zentzu transbertsala izan

behar dute mundu osoko gizarteek dituzten arazo larriei aurre

egiteko. Ikuspuntu transbertsal horretatk, ulertzen dugu, udalek oro

har, eta Eibarrek bereziki, paradigma berri bat hartu behar duela

Kirolarekin zerikusia duten polika publikoetarako; beste atal

garrantzitsu batzuk alde batera utzi barik, kirolarekin zerikusia dute

baliabide edukatibo eta pedagogiko bezala, osasuna sustatzeko

estrategia bezala, eta ekonomiaren eta enpleguaren eragile bezala.

PLANA GARATZEKO IKUSPUNTUA ETA KIROLAREN BALIOAK
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Plan estrategiko hau hamarkada baterako idatzi da.

Datozen 10 urteetan arrazoituta proposatzen diren

ekintzei eta gomendioei ekin beharko litzaieke.

Aurrera eramanez gero, -une bakoitzeko gehiengo

politikoak ondo baderitzo, behar diren moldaketekin,

egokienak irizten dieten momentuetan, dagozkion

eragileak liderrak izanik-, aurreikusten dugu

eibartarrak orain baino askoz ere aktiboagoak izango

direla.

Kirol integratua ezinbesteko baliabide ikusten dugu

politika edukatibo eta kultural guztietan, eskola

barruan eta eskolatik kanpo, emakume eta gizonen

arteko berdintasuna, gazteen eta adinekoen artekoa,

bereziki minberak diren taldeak garatu eta

integratzeko, euskara eta bertoko adierzpen kulturalak

sustatzeko.

Kirola eragile ordezkazina ikusten dugu osasuna eta

bizi kalitatea sustatzeko politika guztietan, gero eta

urte gehiago hobeto bizitzeko eta mendekotasun

txikiagoarekin.

Kirola sortzen ari den eragile ikusten dugu

aberastasuna eta enplegua bultzatzeko.

Udal atal guztien arteko kolaborazioa ikusten dugu

alkatetza aitzindari duena, bulego transbertsal batetik.

Beste erakunde batzuekin, hala Eusko Jaurlaritzarekin,

nola Foru Aldundiarekin kolaborazio leiala eta

konprometitua

Bertako beste eragile batzuekin, eskola zentroekin,

osasun publikoaren zentroekin, eragile empresarial

eta ekonomikoekin, kirol eragileekin, sozio-

kulturalekin, eta biztanleekin oro har.

Kirola Eibarren ezaugarri garrantzitsuenetakoa eta

biztanleak harro izateko arrazoia izango da.

PLANA GARATZEKO IKUSPUNTUA ETA KIROLAREN BALIOAK

Kirolari dagokionez Eibarko
Udalaren helburu nagusi hau

proposatzen dugu: :

Eibartar guztiak motibatzea
bizimodu aktibo eta 

osasungarria
beregenatzera, kirola
bizitza osoko laguna 

izanik.
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7.   ATALEN SINTESI TXOSTENAK 
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BIZTANLERIAREN KIROL 
BEHARRAK ETA 
BETETZEKO 
INSTALAZIOAK

1.ATALA



1. atalaren helburua:

Atal honek, Eibarko biztanleriaren kirol beharrak ezagutzearen,

dauden kirol guneak aztertzearen (publikoa, pribatua eta naturalak)

eta kirol beharren eta hauek betetzeko guneen artean koherentzia

gehiago lortzearen proposamenak idazteko asmoa du.

Plan honen xede eta itxaropenik nagusiena Ipuru polikiroldegiaren

erreforma proposamenean eta Kontzepzio Konbentuaren lursailari

onura atzeratzean oinarritzen dela jakinaren gainean gaude, baina

alde honi, nahiz eta ekingo diogun, planaren lortzeko saiakeran

zati bat besterik ez da.

BIZTANLERIAREN 
KIROL 
BEHARRAK ETA 
BETETZEKO 
INSTALAZIOAK
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1.ATALA: BIZTANLERIAREN KIROL BEHARRAK ETA 
BETETZEKO INSTALAZIOAK

Eibarko biztanleria, (EUSTAT 2016): 27 mila biztanleen egonkorra den herria, ia mila emakume gehiago gizonak

baino; eta ia 20 urtek bi mila gazte 65 urteko helduak baino
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1. atala: BIZTANLERIAREN KIROL BEHARRAK ETA 
BETETZEKO INSTALAZIOAK

AKTIBILI PLANAREN OHARRAK, (EUSKO JAURLARITZAREN OSASUN PUBLIKOA) OSASUNAREN MUNDU ERAKUNDEAREKIN, OME-

REKIN ALIENATURIK

Ekintza motaren gomendia eta jarduera fisikoa eta  kirol jardueraren praktikaren kopuru hobeezina osasunezko helburuekin

Haurrak eta gazteak (1‐30 urte) Pertsona helduak (30 urtetik aurrera)

1.1. Lehenengo haurtzaroa.1-5 urte, egunero 3 orduz aktiboak gutxienez.
Eskola zentruetan psikomotrizitatea. Ur jarduerak, baldintza zehatzen
igeritokia.Familia kirola. Jolasteko guneak .

Gomendio orokorra:
300 minutuko jarduera gomendatua astean.5 egunetan bananduak.

150 minutu gutxienez, 3 egunetan bananduak. Jarduera aerobikoa
moderatua edo kementsua, indartzeko lanez gain. Oinarrizko
jarduera fisikoak; ibili, iger egin, pedalei eragin eta ekintza
gimastikoa.

1.2. Haur-adina 6‐12 urte, ordu 1eko jarduera fisikoa, moderatua edo
kementsua. Heziketa fisikoa. Eskola instalazioetan jolasketa dinamizatuak.
Familian kirola eta praktika askea parkeetan, skate parkeetan, frontoiak,
jolasteko pisteetan. Kirol instalazio arruntetan kirola.

2.2.31-45 urteko taldea: Praktika askea, ibili,korrika egin, iger egin, pedalei
eragin, patinatu. Aretoan eta/edo igeritokian klase gidatuak, fitness, kirol
federatua, torneo sozialak, erraketa kirolak eta /edo frontoian, kirol
instalazio arruntetan.

1.3. Nerabezaroa. 3‐18 urte. Eguneroko ordu 1eko jarduera fisikoa, moderatua
edo kementsua. Eskola instalazioetan heziketa fisikoa. Praktika askea parkeetan,
jolasteko eta kirol pistetan, skate parkea, frontoiak, bizikletan paseoak, eta/edo
patineteetan. Kirol instalazio arrunteetan kirol federatua. Ekintza gidatuak,
aretoan.

2.3. 46-64 adineko taldea
Praktika askea, ibili, korrika egin, iger egin, pedalei eragin. Aretoan eta/edo
igeritokian klase gidatuak, fitness, kirol federatua, torneo sozialak, erraketa
kirolak eta /edo frontoian, kirol instalazio arruntetan.

2.1. 19-30 urteetako gazteak: Praktika askea, ibili, korrika egin, iger egin,
pedalei eragin, patinatu. Aretoan eta/edo igeritokian klase gidatuak, fitness,
kirol federatua, torneo sozialak, erraketa kirolak eta /edo igeritokia, kirol
instalazio arruntetan.

2.4. Pertsona nagusiak (65 urte baino gehiago).
300 minutuko jarduera gomendatua astean. 150 minutu gutxienez. Jarduera
moderatu eta kementsua aerobikoa konbinatuz. Praktika askea. Aretoan
eta/edo igeritokian klase gidatuak, fitness, kirol federatua, torneo sozialak,
erraketa kirolak eta /edo frontoian, kirol instalazio arruntetan.
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1. atala: BIZTANLERIAREN KIROL BEHARRAK ETA 
BETETZEKO INSTALAZIOAK

GOMENDATZEN DIREN JARDUERA FISIKO ETA KIROL JARDUERAK GARATU AHAL IZATEKO GUNEAK

Jarduera Beharrezkoa den instalazioa Eibarren non dauden

Psikomotrizitatea Psikomotrizitate aretoa Eskola zentru guztietan

Haurrentzako ekintza akuatikoak 33ºtako urezko igeritokia Ugan klub gimnasioa

Skate parkea Skate pista Iparragirre kalea

Joku askea parkeetan Adin desberdinetarako haurrentzako parkeak Udalerrian sakabanatuak

Gune irekietan ekintzak Adin desberdinetarako ekintza fisikoa egiteko parkeak Udalerrian sakabanatuak

Ibiili, korrika egin
Ibiltze peatonak, hiri ibilbideak.
Atletismo pista

Udalerrian sakabanatuak

Unbeko Polikiroldegian

Iger egin Igeritokia Ipurua eta Orbeako Polikiroldegia

Pedaleei eragin, patinatu Bide gorri, ibilbie seguruak eta ondo seinalatuak Udalerrian sakabanatuak

Klase gidatuk Aretoak Ipurua eta Orbeako Polikiroldegia.Gimnasio pribatuak.

Fitness Fitness aretoa Ipurua eta Orbeako Polikiroldegia.Gimnasio pribatuak.

Euskal Pilota Frontoiak Astelena,  Arrate,Amaña,Altzubarren,Legarre,Sansaburu.

Erraketa Kirolak Tenisa, padela, squash Ipurua eta Orbeako Polikiroldegia

Eskola kirola
Polikiroldegiko pistak, igeritokiak, futbola zelaiak eta 
gimnasioak

Eskola zentruak eta Ipurua eta Orbeako Polikiroldegia Ipuruak
Estadioa. Amaña eta Sautxiko polikiroldegi pista.

Kirol federatuak
Entrenamendu eta lehiaketarak kirol ekipamendu
arrunta.

Eskola zentruak eta Ipurua eta Orbeako Polikiroldegia Ipuruak
Estadioa. 
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1. atala: BIZTANLERIAREN KIROL BEHARRAK ETA 
BETETZEKO INSTALAZIOAK

Kluba Modalitatea
Instalazio zehatza

behar dutenak
Eibarren instalazioa

S. D. Eibar Futbola Bai Ipuruako estadioa eta eranskina-Unbeko Polikirodegia

Eibartarrak F.T. Futbola
Bai

Unbeko Polikirodegia-Ipuruako erankina

C.D. Urki Futbola
Bai Unbeko Polikirodegia-Ipuruako erankina

C.D. Unbe Futbola Futbola
Bai

Unbeko Polikirodegia

C. D. Eibar Atletismoa
Bai

Unbeko Polikirodegia

Eibar Rugby Taldea Rugbya
Bai

Unbeko Polikirodegia

Eibar Triatloi Taldea Triatloia
Bai

Unbe eta Ipuruako Polikiroldegia

Eibarko Haritza Eskubaloi Taldea Eskupilota
Bai

Ipuruako Polikiroldegia

Boloen Kantabria Etxea Boloak
Bai Boloen Kantabria Etxea

S.D. Asola Berri Boloak Boloak
Bai

Arrateko Bolera

Urki Amaña Karate Kluba Karate
Bai

CEP Amaña LHI

KIROL ERAKUNDEEN BEHARRAK (KLUBAK) ETA DAUDEN INSTALAZIOAK (1)
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1. atala: BIZTANLERIAREN KIROL BEHARRAK ETA 
BETETZEKO INSTALAZIOAK

Gaur egun gimnasia erritmikoa, wáter polo eta saskibaloia,agian arkuarekin tiroa, dauden baino kirol instalazio zehatzago batzuen

beharra daukaten ereduak dira, modu hoberenean beraien jarduera federatua garatzeko.

KIROL ERAKUNDEEN BEHARRAK (KLUBAK) ETA DAUDEN INSTALAZIOAK (1)

(2)

Kluba Modalitatea
Instalazio zehatza

behar dutenak
Eibarren instalazioa

A.D. Euskal Bizikleta Txirrindularitza Ez

C. Ciclista Eibarrés
Txirrindularitza

Ez

C. Gimnasia Rítmica Ipurua Gimnasia Erritmikoa Bai Ipuruako polikiroldegiaren pista berdea

C. Judo Kalamua Judo /Karate Bai Kalamua Gimnasioa

C. Arqueros  Urko de Eibar Arkuarekin tiroa Bai

Eibarko Urbat Igeriketa K.E. Igeriketa, waterpolo Bai Ipurua eta Unbek Polikiroldegia

C. D. Eibar
Xakea, txirrindularitza, espelelologia, 

mendia, urpekoak
Ez

C. D. Eibar Atletismoa Bai Unbeko Plikiroldegia

C. D. Eibar Pilota Bai Frontoia Astelena, Frontoia Ipurua

C.D KA 1173 Saskibaloia Saskibaloia Bai
Ipuruako polikiroldegiaren pista berdea
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1. atala: BIZTANLERIAREN KIROL BEHARRAK ETA 
BETETZEKO INSTALAZIOAK

DAUDEN KIROL GUNEEN AZTERKETA ETA BEHARREN ERABAKIA

CUADRO RESUMEN

Mediciones en m2

COMENTARIOSCálculo de 
Necesidades

Dotaciones 
Existentes

Diferencia

1 Atletismo pistak 21.156   22.633   - Zenbateko ona dago

2 Futbol eta Errugby zelaiak 18.640   24.075   5.435 Azaldu daitekeen zenbateko gehiegi dimentsionatua (*)

3 Aire libreko igerilekuak 637   400   -237 Gutxiagotasun sotila duen zenbatekoa

4 Igerileku Estaliak 887   637   -250 Lamina errekreatiboren urritasun sotila

5 Termak edo spa 550   230   -320 Gutxiagotasun sotila duen zenbatekoa

6 Auzoetako pabeioiak eta frontoiak 3.977   4.616   639 Zenbateko nahikoa

7
Gimnasioen aretoak (Fitness eta talde

klaseak)
2.160   1.552   -608 

Zenbateko eskasa eta oso zatitua. Areto espezializatuen
gabezia (erritmikoa, adz)

8 Frontoi arautuak 1.280   1.728   548 Zenbateko nahikoa

9 Squash, tenis ta padel pistak 2.140   1.476   -664 Zenbateko eskasa

Comentario general

El parque de instalciones deportivas conq ue cuenta la ciudad de Eibar para atender lsa necesaides de práctica deportiva recomendable, en resumen es el 
siguiente: compejo polideprotivo de Ipurua (en el encontramos el Estadio Municipal de Ipurua y el Anexo, el polídertivo y la pisicna de verano); el polidepritivo
deUnbe; en centro deportivo de Orbea; las isntaalciones o ginmasnios privados (Ugan Juanito, Gimnasio Kalamua, 

Iruzkin orokorra

Gomendatzen diren kirol praktiken beharrei aurre egiteko kirol Eibarreko herriak duen instalazio parkea, funtsean oso garrantzitsua da: Ipuruko polikiroldegi konplexua
(Ipuruako Udal Estadioa eta Eranskina, polikiroldegia eta udal igerileua); Unbeko polikiroldegia; Orbeako kirol zentrua; Astelena Frontoi; imnasio ed zentru pribatuak (Ugan Klub,
Gim. Juanito, Gim. Kalamua, Fit Corpore (Eibar Sasoian), Ifarsport Gym y Gim. Ttatt); Eskola publiko eta pribatuen zentruen instalazioak, hiri frontoien área eta sarbide
askekoak. Bestetik, gero eta erabilera gehiago duen, outdoor guneak eta naturalak: paseoak, ibilbide osasuntusak, treking bideak mendi baxu edo altuko ibilbideak, etab…Eta
bereziki, Ibur Erreka presarako buelta. Segidan, instalazio funtsezkoen azterketa labubilduko dugu eta hobetzeko proposamenak
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1. atala: BIZTANLERIAREN KIROL BEHARRAK ETA 
BETETZEKO INSTALAZIOAK

Zentrua Instalazioak Balorazioa

1 C.E.I.P. AMAÑA Estalita eta ez estalia dagoen polikiroldegi pista arautua Nahikoa

2 C.Pr. ALDATZE Gimnasio txikia Eskasa

3 C.F.P. ARMERIA ESKOLA Estalita dagen fronti estalia, saskibaloi pista estalia eta gimnasioa .Nahikoa baina egoera txarrean

4 I.E.S. UNI EIBAR-ERMUA .Estalita dauden bi polikiroldegi pista arautuak Nahikoa.

5 C.E.I.P. ITURBURU
Ez estaliak dauden bi polikiroldegi eta saskibaloi pista arautuak. Frontoi stali. Gimnasio 
txikia

Nahikoa

6 C.Pr. LA SALLE-ISASI
Estalia dagoen polikiroldegi pista, ez estalia den saskibaloi pista eta frontoi txiki
estalia

Nahikoa

7 C.Pr. LA SALLE-AZITAIN
Ez estalia den polikiroldegi pista, ez estaliak saskibalio eta boleibol pista arautuak. 
Patio estalia eta frontoi txiki estalia.

Nahikoa

8 I.E.S. MOGEL-ISASI Gimnasio eta patio estalia, ez arautua Eskasa

9 C.E.I.P. SAN ANDRÉS Gimnasio eta saskialio pista estalia, ez arautua Nahikoa

10 C.E.I.P. URKIZU Ez arautuak diren bi pista estaliak Eskasa

11 C.E.I.P. VIRGEN DE ARRATE Ez estaliak dauden bi pista eta gimnasioa Nahikoa

12 I.E.S. ZULOAGA Gimnasioa eta pista ez estalik, ez arautuak Eskasa

DAUDEN KIROL GUNEEN AZTERKETA ETA BEHARREN ERABAKIA
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1. atala: BIZTANLERIAREN KIROL BEHARRAK ETA 
BETETZEKO INSTALAZIOAK

KIROL BEHARREN LABURPEN OROKORRA ETA KIROL GUNEEKIN HARREMANA

Puntu indartsuak Puntu ahulak

Biztanle gehiengoen oinarrizko kirol beharrak erlatiboki ondo asetuak daude
baina herrian kirol praktika handiagoa lortu behar da. 

Neska eta mutilen genero ebakia garranzitsua da eskola kirolan eta kirol
federatuan(%70-a %30-aren kontra), nahiz eta kirol partehartzailean
(Patronatoa) proportzioa inbertitzen den.

Udal kirol instalazio parkea oso garrantzisua da dimentsioan, kokapenean eta 
bere guneen motetan, biztanleriarekin konparatu izan daitekeena baldintza
proportzionaletan, ornituago eta aurreratuagoak dauden udalerriak baino.

Kirol gune batzuen obsoleszentzia egoerak bere berritasunean, 
egokitzapenean eta hobetzean parte hartzea eskatzen du, Ipuruako
Polikiroldegia bereziki.

Eskol zentruen konpromiso inportantea kirolaren defentsan, beste gaien
artean, eskola kirolaren programa koordinatu bat.

Eskola kirolaren bertako estrukturaren gabezia, proiektuaren
bideragarritasuna eta iraunkortasuna beratzen duena.

Eskaintza askotariko duen kluben sare zabala dago. SD Eibarrek bertako kirol
sistemarako indar handia adierazten du (eta herri guztiarentzat orokorrean) 
dimentsio ikaragarridunak.

Patronato eta gimnasio pribatuen artean ez dago laguntzarik, baina adostasun
bat lortzen saiatu dira.

Hobetzeko edukiak

Ekintza fisiko eta kirol praktikarako orientazio zerbitzu baten eraketa, biztanleri osorako

Eibarrentzat aktiboagoa den txosten baten idazkera eta sinadura, bertako eragile guztien partez.
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1. atala: BIZTANLERIAREN KIROL BEHARRAK ETA 
BETETZEKO INSTALAZIOAK

1. Biztanleriaren jarduera fisikoaren erronka koordinatzeko Udalaren eremu erabilgarrien zeharkako politikak garatzeko.

2. Udalaren erakunde-lidertasuna indartu bertako kirolaren sistemaren beste eragileen aurrean

3. Mugimet ekimenari ekin erabakitasunez, udalerri aktiboak, jarduera fisikorako sustapenerako bertako sarea, Eusko Jaurlaritzak

sustatua.

4. Eibar herria kirol herri batean bihurtzeko hirigune eta gune naturalen dinamizazioa hobetu.

5. Herria zeharkatzen duen korredore peatonala eta ziklatua den eraketa,ekola zentruen sarbidea errazteko, interes puntuak direnak,

eta Aldundi Sareekin lotu. Behar den bezala argituak, zerbitzuz ornituak, etab…

6. Ibilbide seguru bat eskaini, oinez den karrerarako behar den bezala argitua, Ipuruatik San Lorentzora.

7. Bizikleterako eta patinentzako aparkalekuak eratu kirol zentruetarako, eskola zentruetarako eta interes guneetarako.

8. Eskailera “tradizionalen” erabilera bultzatu mekanikoen eta igogailuen alboan daudenak,elementu erakargarri eta seguruetan, bere

erabilerara bultzatzen dutenak: zabalera handiagoa, dieinu erakargarriagoa, mailetan mezuak erabileraren onuren Berri ematen

dutenak,-udal zerbitzuetan onurak ematen dituzten konteo sistemarekin batera, adibidez-

9. Jarduera fisikoa duten parkez herria betez, gazteentzat “sreet worlkout” eta heldu eta adinekoentzat.

10.Dauden baliabideen dinamizazio programen martxan ipintzea, “Ibilxan” eta jarduera fisikoa, adibidez; “walk and talk”, mundura

buelta, pertsonek egiten dituzten km-ak batuz, etab…

BIZTANLERIAREN JARDUERA FISIKOAREKIN LOTURIK DAGOEN GOMENDIOEN LABURPEN OROKORRA
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1. atala: BIZTANLERIAREN KIROL BEHARRAK ETA 
BETETZEKO INSTALAZIOAK

Udal kirol zentru nagusien mapa
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1. atala: BIZTANLERIAREN KIROL BEHARRAK ETA 
BETETZEKO INSTALAZIOAK

UDAL KIROL ZENTRU NAGUSIEN AZTERKETA

IPURUAKO UDAL POLIKIROLDEGIA

Puntu indartsuak Puntu ahulak

Kokaleku ikaragarria eta Konbentuarekin lursailaren tamainua
handitzearen aukerekin, asmo handiko parte hartze bat aurrera
eramatea posible litzateke milaka pertsona abonatuen eta 
erabiltzaileen jarduerarekin guztiz ez etenduz.

Erabiltzaileen, kirolarien eta ikus-entzuleen zirkulazioak. 
Eraikuntzaren sarbide orokorra. Autobabesa Plana.

Beregain hartzen duen kirol programa zabala. Patronatuaren
urteroko erabileraren %45-a  ematen du.

Gimnasio eta aretoak, igerilekuak, aldagelak eta beste kirolguneak
eta tokiak (harrera-leku, osasun zentrua, kafetegia, aretoa, …)

Egituraren onuraren aukera, etxaurreak, azalaren egitura esterea, 
etab…itxuraz egoera onean

Udal igerilekuak, bere kokapenagatik, polikiroldegi osoaren
sarbide independiente eta bikoitza behar du.

Herrian pabeloi handi polibalente bat izaten jarraituz erreforma
integralaren aurreikusitako kostea onartuz.

Proiektuaren koste osoa eta garrantzitsua eta fase desberdinetan eta 
urtero aurrera eramateko beharra

Hobetzeko edukiak

Segurtasuna, sarbidea eta zirkulazioak, eta Polikiroldegia eraikuntzaren irudi orokorra. Kirol guneak, gaur egungo eskaerei egokitu behar
dira eta gaur egun eskatzen den funtzionaltasunera. Kanpo paisaia naturalari zabalgune handiagoak eta bere kokapenaren hiri

ingurua.
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1. atala: BIZTANLERIAREN KIROL BEHARRAK ETA 
BETETZEKO INSTALAZIOAK

UNBEKO UDAL POLIKIROLDEGIA

Puntu indartsuak Puntu ahulak

Nahiz eta kokalekua bitxia izan, 133.337 m2ko azalerarekin bistak
ikaragarriak dira eta airea osasuntsua, futbol basearen, errugbi eta 
atletismoaren beharrak asetzen lagundu du. Tenisa eta padel bi pisten diru-kopurua konponbide eskasa da eta 

kirol hauen gaur egungo eskariek programa beteago bat eskatzen
dute. Oso ondo kontserbatua dago eta ez du kudeaketa arazorik

planteatzen, eta Patronatoak eskaintzen duen zerbitzuen %18-a 
ematen du.

Patronatuaren jokalari neska eta mutil guztien abonatu baldintzak
nahitaez ezartzeko aukera eman zuen.

Hobetzeko edukiak

Ekimen pribatu edo publiko baten bat sustatu beharko litzateke- pribatua padel klub bat eratzeko ahal izanez gero erabiltzen ez den 
pabeloi industriala bat, zentru erakargarri bat eratzeko pista kopuru esanguratsu batzuekin (8 behintzat), Euskadiko beste udalerri

batzuetan orokortzen ari den estiloaz.

UDAL KIROL ZENTRU NAGUSIEN AZTERKETA
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1. atala: BIZTANLERIAREN KIROL BEHARRAK ETA 
BETETZEKO INSTALAZIOAK

ORBEAKO UDAL POLIKIROLDEGIA

Puntu indartsuak Puntu ahulak

Zentruaren egoera eta itxura primerakoa da eta instalazio

modernuak dauzka eta gaurko beharrei oso ondo egokituak

daude.
Bakarrik igerilekuaren edalontziaren sakontasuna

goraipatzea (180 cm) kudeaketa orekatu bat izateko

gehiegizkoa litzateke, Water Poloaren jarraitzaileen desioak

asetu nahiean egina.
Erabili diren materialak eta kalitateak oso zuzenak dira, 

mantenimendua eta eraikuntzaren zaintzea errazten dutenak, 

eta honen ondorioz, zuzenak dira.

Aurrekoa funtsezkoa da daukan erabiltzaileen asistentzia

handia azaltzeko, Patronatuaren kirol zerbitzu totalaren %29-

a, alegia

Seinalatu denez, Water Poloaren eskakizunei erantzuna

emateko ez du balio modu egokian eta modu hertsian, eta ez

du programa akuatiko barietate bat errazten, ezta modernua, 

ezta erakargarri ezta interes gehiago duena ere.  

Hobetzeko edukiak

Seinalatzeko esanguratsu ez den ezer ere, beharrezkoa denean, askoz jota, aipatu den edalontziaren sakontasuna

zuzentzen saiatu 120-135 cm-tara, Water Poloaren eskakizunak nola konpondu erabakitzen denean.

UDAL KIROL ZENTRU NAGUSIEN AZTERKETA
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1. atala: BIZTANLERIAREN KIROL BEHARRAK ETA 
BETETZEKO INSTALAZIOAK

ASTELENA FRONTOIA

Puntu indartsuak Puntu ahulak

Eibarren erdialdearen egoera esku pilotarako ikaragarri ona da. 
Bere kapazitatea 1.217 eserlekukoa da eta bere dimentsioa 41x11 
m-takoa: pilotaren katedrala omen da.

Frontoi guztietan eragina duen esku pilota munduan publiko
orokorarren asistentziaren pixkanakako murrizketa bat antzematea
dirudiHerriaren itxurarako oso egokia da eta Eibar herriari zentralitasuna

ematen dio udalerri kapitalaren bokazioan.

Jabetasun pribatuarena, 1904.urtekoa da, Eibarreko Udalak
eskuratua eta Patronatuan erantsia, honek bere funtzionamendua
eta kontserbazio egoera bermatzen du 

Hobetzeko edukiak

Seinalatzeko esanguratsu ez den ezer ere-

UDAL KIROL ZENTRU NAGUSIEN AZTERKETA
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1. atala: BIZTANLERIAREN KIROL BEHARRAK ETA 
BETETZEKO INSTALAZIOAK

UDAL KIROL ZENTRU NAGUSIEN AZTERKETA

IPURUAKO KIROL HERRIA (57.732 m2)
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1. atala: BIZTANLERIAREN KIROL BEHARRAK ETA 
BETETZEKO INSTALAZIOAK

IPURUAKO KIROL HERRIA

UDAL IGERITOKIA:

Udal igeritokia errazionalitateaz aztertu behar da.Eta nahiz eta herritarrek
asko atsegin, kostaldeko udalerrietan ere bada, garrantzia eman behar
diogu urtero 3 hilabetez bere zerbitzuak eskaintzen duelako, eta horien
artean eguraldi ona bakarrik egiten duenean eta eskaintza handiko ordu
oso zehatzetan.

Bestetik, zerbitzu honen gehituriko balorea (nagusiki errekreazioa ea
aisialdia txapuzoi batzuk eta eguzkia hartzearen bitartez) bere balorazioa
iritzia izatekoa izan arren, oraingo kirolaren balorean ia esanahirik ez du,
balioen lorpenean oso fokatua dago eta osasunaren prebentzioan eta
hobetzean.

Bere kasuan, eta solarium-erako azalera handitzean arrazoizko
ezinezkotasun materiala izanez, jolaserako gero eta aproposagoa izatea
plantea daiteke elementu ludikoak eta interaktiboak har litezke txirrista,
ur-jausi, zorrotada, puztuak,….
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1. atala: BIZTANLERIAREN KIROL BEHARRAK ETA 
BETETZEKO INSTALAZIOAK

IPURUAKO KIROL HERRIA

IPURUAKO UDAL ESTADIOA:

1947.ean Ipuruako zelaia ireki zen. Gaur egun jolasteko zelaiak 103x65 m-tako neurriak ditu, 
egokitzat hartzen diren 105x68 m baino gutxiagoak. Egia da, alboak oso murriztuak direla, 
fondoetan ia 2 m askoz jota du, eta 2,5 eta 1,8 alboetan. 

Edukieraren gaia:

2014.ean kluba Lehenengora igo zenean, LFP-ak 15.000 eserleku gutxienez eskatzen zuen.

Ipuruako Udal Estadioak 7.083 eserlekuetarako tokia du, Santander Ligako txikiena izanik

2016/17; Leganeseko Butarque-k jarraiturik 10.954ekin, Iruñako El Sadar 18.761ekin eta

Gasteizeko Mendizorroza 19.840 eserlekuekin.

Gaia gainditutzat ematen dugu, bere fundamentu nagusi barik arautegi bat harago(*), Eibarren

oso zaila izango litzatekeelako toki gutxi dagoelako, eta oso gomendagarria ez da, pertsonen

flujo arazoengatik, eta trafikoa eta autoen aparkalekuengatik eskatzen den aforo gehiegikeri

honekin.

SD Eibar SAD-ek Futbola Hiria eraikitzearen asmoari dagokionez,barneko gai bat dela deritzogu,

eta kasu honetan Udalak posible zaion guztian bermatu beharko luke.

(*) Behar den aforo minimo baten arrazoia klubak bezain kaudimen finantzieroa ziurtatzeko izan ohi da.

Hau guztiz desfasatua geratu omen da LPF-aren kluben ingresuen gaur egungo estrukturaren bidez, SD

Eibar SDA, Lehenengo Kluba bezain solbentea ez ezik, solbenteena delako.
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1. atala: BIZTANLERIAREN KIROL BEHARRAK ETA 
BETETZEKO INSTALAZIOAK

IPURUAKO KIROL HERRIA

IPURUAKO POLIKIRODEGIA:

Bere instalazio eta kirol guneak ia guztiak desordenaturik, zaharkituak eta gutxi erakargarriak dira, eta
honen ondorioz, bere eskaintza desadostasunean dago XXI.mendeko gizarte eibartarraren eskaintza
eta eskakizun orokorrekin.

Osotasunean erreformatu beharra dago, eta hau jokaerarik konplexuena da.Ekonomikoki baita ere,
baina batez ere oraingo zerbitzuen prestazioen jarraitasuna aurrera eraman behar delako, hilabete
asko obrak dela eta zerbitzuak gelditzeak ikaragarriko mina egingo lukeelako abonatuak diren 9 mila
pertsonei eta izena eman duten beste milaka pertsonei ere (erabiltzaile publiko) eta orokorrean,
mugimendu gutxikoaren kontrako borrokan.

Konbentuaren partzelan kirol zentru bat handitzean pentsatu behar da, oraingo polikiroldegiarekin
loturik dagoena, zentralizatuak dauden sarbide zuzen baten antolamenduarekin, aldagelekin eta kirol
guneekin eta laguntzaileekin programaren hutsuneak gainditzeko beharrezkoak diren diru-
kopuruarerkin, batez ere kirolaren pertsona guztientzat herritar guztientzat.

Pabeloi nagusiena bere kokalekuan mantentzea saiatu behar da-aukera kosteagatik batez ere-, baina
nahitaez bere segurtasuna hobetuz eta funtzionaltasuna, nahiz eta edukieraren ahalmenaren zati bati
uko egin behar zaion.

Igerileku klimatizatuari dagokionez, bere kokalekua eta sarbidea dela eta, bere espazioaren aukerak
eta bere instalazio teknikoen mantentzearen egoera orokorra bere bizitza baliagarritik gertu dagonlez,
gune akuatiko berri bat eraikitzen denean desmontatzean pentsatu behar da nahiz eta geratzen den
konplexu berdinean ezinbestean izan behar den, sartzeko erraza izan dadin,zabala, modernua eta
erakargarria. Ipuruako Polikiroldegiaren emaitza erreformatua denean, ekipamendu guztiz sartzeko
erraza dena eta segurua, nahikoa, modernoa eta erakargarria, Eibar herriaren beharrak eta desioak
asetzeko gai dena, baina batez ere, kirol erakundeenak (klubak)hurrengo hamarkadetarako.
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1. atala: BIZTANLERIAREN KIROL BEHARRAK ETA 
BETETZEKO INSTALAZIOAK

IPURUAKO KIROL HERRIA

KONTZEPZIO KONBENTUAREN PARTZELA:

Aipatu izan denez, Eibar 2017-2027 kirol Estrategikodun Planaren talde erredektorearen iritziz,
Ipuruako Polikiroldegiaren alboan dagoen lursailaren existentziak polikiroldegiaren erreforma osoa
eta handiagotzea aurrera eramateko aukera ona dela jarduera eten barik.

8.500 m2ko partzela bat da, 2009.etik erabiltzen ez dena, SD Eibarrek desiatua ere bai, uneren baten,
Ipuruako Estadioaren alboan dagoen futbol zelaiarekin batera, futbolera zuzendua izateko.

Gure ustez, futbol zaleen behar nagusiak Unben eta Ipuruan dauden dotazioekin ondo konponduak
daudela. Gogo hauei erreparatzeko interesa orokorrarako aukera konponduezina litzateke. Nahiz eta
Plan honen helburua ez izan SD Eibarren entrenamendu zelaietako behar zehatzei erreparatzea
heburua ez izan, kategoria handienean erakunde bezala, futbola hiria eraikitzearen ideia konpartitzen
badugu, seinalatzen den lursailetan, SAD-en kirol egoera, soziala eta ekonomiko-finantziero ederra
aprobetxatuz.

Hala ere, gune akuatikoaren, gimnasio aretoen, -fitness eta eskaera altuko clase kolektiboak-
aldagelak eta dependentziak-harrera-lekua, bulegoak osasun zentrua, aula, kafetegia, garajea, etab.-
guzti hauen premiarik nagusienak aurrera eramatea lehentasuna deritzogu.

Eta nahiz eta bere ordenazio funtzional logikorako eta polikiroldegiaren oraingo eraikinarekin
loturarako ikerketa sakonago bat behar den arren, lursail honetan eraikin berri bat eraiki behar dela
uste dugu (edo eraikin multzoa) igerileku klimatizatu batzuk dauzkatenak, 700 m2ko fitness areto
nagusi bat eta beste hiru edo lau areto (aerobic bezalako talde klaseak, yoga, pilates, spinn bike,
zumba,…) 800 m2ko azalera totalarekin, harrera leku eta abegi hall- zabala eta erakargarria; aldagelak
eta komuna gehiago, ordenatuak, funtzionalak eta modernuak egungo gizartearen ekintza nagusien
beharrak asetzeko, emakumeenganako,talde sensiblenganako eta adinenganako arreta bereziarekin.
Konpondu beharko lirateke, kasuz kasu, aparkaleku beharrak.
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1. atala: BIZTANLERIAREN KIROL BEHARRAK ETA 
BETETZEKO INSTALAZIOAK

INSTALAZIO ETA UDAL KIROLGUNEEN ONDORIOAK ETA PROPOSAMENAK

1. Dauden udal futbol zelaiak logikoak dira, kirol honen adin guztietako eskaerak direla eta. SD Eibarrek, berak, bere kategoriak eskatzen
duen kirol hiriaren garapena proiektatzen du.

2. Unbeko Polikiroldegiak, kirol federatuaren beharrei ongi erantzuten dio (futbola, atletismoa eta errugbia) nahiz eta padelaren 2 pistak eta
tenisarenak eskasak izan, hori dela eta, ekimen publiko-pribatua edo pribatua sustatu beharlo litzateke, diru-kopuru handitzeko.

3. Astelena Frontoiari dagokionez, bere zehaztasunagatik murriztua izan arren, ordu zehatz batzuetan aukera batzuk eskaintzen ditu guztien
kirolerako (mota guztietako dantzak). Beste frontoirn programak oso interesgarriak dira, auzoen bizitzan kirol guneak baino gehiago
direnak eta Hiriaren osotasunareko

4. Orbeako polikiroldegia, bere aretoak eta spa-k sortua izan denagatik modu arrazoituan erantzuten dute, nahiz eta igeritokiaren
edalontziak sakontasun handiegia izan (Water Poloaren beharrei guztiz ez erantzutearren)

5. Unibertsitte Laboralaren intalazioak hobetu beharko lirateke, honako hau ez da oso konplikatua teknikoki ezta garesteegia. Edozein
jokaerak Hezkuntza Sailaren onarpena eskatzen du. Zentzu berean, Armeria Eskolaren frontoia hobetzea interesgarria litzateke.

6. Beste eskola zentruenak balorazio desberdina: hauetariko 6-k instalazio egokiak dituzte eta 4-kin hobetu daitezkeen instalazioekin.

7. Outdoor gune nauralak, BTT-rako ibilbideak eta aukerak bereziki nabarmen daitezke eta interesgarriak lirateke, nahiz eta balorean jarri
behar dira baita ere bolera, skate parkeak, tiro zelaia, probaderoa

8. Gazteentzat eta adinekoentzat parkeen eraketa behar den neurrian erakargarriak eta dinamizatuak.

9. Hiri Kirolgune eta naturaletan informazio kartelak diseinatu eta jarri behar dira, kirol praktikaren aholkuekin.

10. Nahiz eta udal konpetentziarena ez izan, segurtasuna hobetzea interesgarria litzateke eta N-634 errepidearen aspektu orokorra
Unibertsitate Laboralatik San Lorentzora.
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1. atala: BIZTANLERIAREN KIROL BEHARRAK ETA 
BETETZEKO INSTALAZIOAK

INSTALAZIO ETA UDAL KIROLGUNEEN ONDORIOAK ETA PROPOSAMENAK

IPURUAKO POLIKIROLDEGIA

Nahiz eta eibartar kirol eragileen artean pizten duen interes eta itxaropen gehien duena dudarik ez dugun Ipuruako polikiroldegiarn erreforma osoa nola
aurrera eraman eta alboko lursailaren ustiapen posiblea (konbentuarena), gai hau ezin anteproiektu baten sakontasunez aztertua izan,-seinalatu den planaren
garrantzia- baizik eta apunte batzuen kirol guneen beharren definizioa orientatzen dituenak orain eta etorkizuna adierazten digutena eta proiektu honi aurre
egiteko iradokizun batzuk, jarraian aurkezten ditugunak:

1. Ipuruako Polikiroldegia hurrengo hamarkadetarako osotasunean erreformatu behar da. Hau ekintzarik konplexuena eta garestiena da. Kirol
gune Berri batean pentsatu behar da, sarbide antolaketa zuzen batekin, aldagelak eta kirol guneak eta osagarriak beharrezkoak diren diru-
kopuruekin.

2. Emaitza guztiz kirol ekipamendu bat izan beharko da, eskuragarri, segurua, nahikoa, modernoa eta erakargarria, Eibar herriaren beharrak eta
itxaropenak asetzeko hurrengo hamarkadeetarako. Horretarako alboko lursail dotazionalaren okupazioa nahitaezkoa da.

3. Hurrengo ildoak proposatzen ditugu, guzti hau kontuan harturik:

1. Pabeloi nagusia bere lekuan mantentzean sartu behar gara,-aukera dela eta batez ere- baina bere segurtasuna eta funtzionaltasuna
hobetuz nahitaez, nahiz eta bere edukieraren zati bat sakrifikatu izan arren.

2. Igerileku estaliei buruz, kokapen Berri batean pentsatu behar da, nahitaez soberan dagoen toki berean, eskuragarriagoak izan da,
zabalagoak, modernoagoak eta erakargarriagoak izan daitezen.

3. Oraingo Saskibaloi kantxa areto erritmiko batera molda daiteke, beste aukera posible artean.

4. Gimnasio, aldagela eta bulegoen areto behar desberdinek- bere antolaketa funtzional logikoaren ikerketa sakon bat behar du eta gaur
egungo gizarte ekintzen eskaintzei egokitasuna: 600 m2 fitness areto nagsi bat eta beste hiru edo lau areto (aerobikc bezalako taldeko
klaseak, yoga, pilates, spinn bike, zumba,…) 800 m2 azalera totalarekin, harrera tokia eta harrera hall-a zabala eta erakargarria;
aldagelak eta komunak, ordenatuak, funtzionalak eta modernoa.

5. Aparkaleku nahiko bat izan behar du auzoaren premiak osatzeko.
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1. atala: BIZTANLERIAREN KIROL BEHARRAK ETA 
BETETZEKO INSTALAZIOAK

INSTALAZIO ETA UDAL KIROLGUNEEN ONDORIOAK ETA PROPOSAMENAK

Plan honen garrantziari dagokion seinalatutako ohartarazpen dela eta:

1. Konbentuaren lursaila ezinbestekoa da. Udalak erreforma osoa aurrera
eramateko erabilgarritasun osoa izaten saiatu behar da eta Ipuruako
Polikiroldegia handitzea zerbitzuak modu esanguratsuan eten barik eta
eskola taldeen kirol praktika, federatuak eta ia 9 mila herritar Eibar Kirol
Txartela daukatenek eta beste 1400 ekintzetan abonaturik. Bi partzelek
bien arteko transito peatonalaren ardatz bat egiteko aukera eskaintzen
dute (laguntza mekanikoen bidez) Santa Iñes Kalea eta Elgeta Errepidea
lotzeko. Ardatz hau sarbide guztiak berantolatzeko toki on batera
ailegatzeko asmoz (edo ia bere osotasunean) puntu nagusi baten
ikuspuntutik soberan dagoen instalazioarena, altueran eta
sakontasunean. Bi partzelen zeharkako komunikazio nagusia erantzuna
aurkitu behar du ere bai, puntu neuralgikoa honegatik. Ekipamendu
berri bat eraikitzeko anteproiektu bat idatzi pertsona guztiei zuzendurik
dagoen beharren programa bat, izan daiteke: harrera hall zentralizatua,
aldagelak eta abonatuentzat komunak, igerileku klimatizatu berriak,
behr dien fitness areto guztiak, (Nagusia, eta clase kolektoboena),
oasun zentrua, garajeak, instalazio teknikorako lokalak eta biltegiak eta
agian kafetegiak, etab…Guzti hau Ipuruk Polikiroldegian oraingo kirol
zerbitzurekin.

2. Obra anteproiektu edo proiektu bat idatzi (nahi den bezala) Ipuruako
Polikiroldegiaren erreforma integrala, eskola kirola eta kirol
federatuaren eta lehiaketa beharrei erantzuna on bat emateko: pabeloi
gradetara sarbide publikoak hobetzeko eta kirolariena pistetara,
kirolarientzat aldagelak, oraingo igerileku klimatizatuaren desmontai
osoa (edalontziak eta andenak) eta alboan dauden gune guztiak,
frontoiarenak eta sakibaloi pistak egokia den alibereko erabilerarekin,
areto erritmiko bat egin. Soberan dauden beste guneetan, kluben
sedeentzako guneak sortzea, instalazio zehatz batzuk (arkuarekin tiro,
esgrima, mahaiako tenisa,… Edo kulturalak (beharrezkoa balitz) edo
beste erabilera bat. Oraingo beheko solairuko hall-a beste kirol
beharrentzako tokiak izang lirateke edo Hiriko behar sozio-kulturalak.
Guzti hau eraikinen edo kubiertaren estrukturei etekina ateratzeko.
Emaitza kirol instalazio moderno bat izan daiteke hurrengo
hamarkadetarako herriaren zati garrantzitsu baten beharrak eta gainera
Eibarri irudi potente eta abangoardazkoa emango diona. Ipuruako Kirol
tokia (Estadioa, Eranskina, Kirol eta osaun Zentrua, Ipuruako
Polikiroldegia, udal igerileua) kirol munduan erreferentzia nabarmen
bat izango litzateke berriro.
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0 solairua
165.30

1go 
solairua
169.50

-1solairua 
161.50

-2solairua 

1 2500 m2

2 1800 m2

-1

-2

Atari orokor 1, sarbideak, 
erabiltzaileen eta 
langileen aldagelak, 
igerileku klimatizatu
berriak, administrazioa, 
komunikazio bertikalak
eta igogailuak

2 banaketa orokorraren hall-ak,  
fitness aretoa, talde klaseetarako
beste aretoak eta espezializatuak, 
komunikazio bertikalak eta 
igogailuak

-1 y -2 depurazio
instalazioak, 
klimatizazioa, tailerra, 
terraza, aparkalekua, 
komunikazio bertikalak
eta igogailuak

1  Pabeloi pistaren maila eta taldeen
aldagelak

2 grada altuko maila, kafetegia, osasun zentrua, 
aulak, ikasketa gela, bilera gelak

3 frontoi eta erritmika areto
espezializatua (Saskibaloi pista)

4 aukera guneak (oraingo igerileku
klimatizatuak) 

-1  aukera gunea (hall Nagusia eta 
oraingo bulegoak)

-2  aukera gunea (gimnasioa eta 
oraingo squash pistak) 

USTIAPEN ESKEMA  ETA POLIKIROLDEGIAREN LOTURA ETA KONBENTUAREN 
LURSAILA

Santa Iñes Kalea eta Elgeta Errepidearen arteko
komunikazio ardatz publikoa, neurri mekaniko zehatzak
gaindituz

1. atala: BIZTANLERIAREN KIROL BEHARRAK ETA 
BETETZEKO INSTALAZIOAK
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KIROLA, OSASUNA 

ETA HEZKUNTZA

2.ARLOA



2.ATALAREN HELBURUA: 

Saila honek oraingo gizartearen kirola kontzeptua aztertzen

du osasunari eta hezkuntzari zuzendua, eta eskolako

kirolaren programak ebaluatzen saiatzen da, Kirola Udal

Patronatoarena eta helduen gimnasio pribatuena; eta kirola

federatuarekin harremana daukaten klubekin.

KIROLA, 

OSASUNA 

ETA 

HEZKUNTZA
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2. atala: KIROLA, OSASUNA ETA HEZKUNTZA

Sarrera

1go sailean emandako kirolaren definizioak, “kirola”-ren oraingo esanahiaren ideia bat ematen du, lehiaketa esklusibitatea gainditu duena, eta protagonismo
garrantzitsua jasotzen dute erlazio sozialek eta baldintza pertsonalen hobetze aukerek ere, edozein asmoarekin, egitura administratiboetatik barne edo kanpo.

Honek esan nahi du gaur egun kirolak gizarte osoan eragina duela, eskubide eta baldintza berdintasunean, eta kirol gauzatzerako arrazoi nagusiak pertsonalak
dira edo partekatutako interesak dauzkaten talde sozialei erantuten die, maiztasunez, erakundeen leiaketarekin zerikusirik ez duena. Erlazio soziala, osasuna,
terapia edo hedonismoak, kirolaren aukera pertsonalki edo sozialki arrazoituko dituzte, aisialdi pertsonalen artean. Kirolaren konteptuak, bere helburuaz
aparte, hiru kontzeptu nahasten ditu: mugimendua, jokua eta agonismoa.

▪ Mugimendua, kirolan hiru kontzeptuei loturik doa: haurtzaroko
askatasun sindromera, lehiaketa teknikari kirolan eta mugimendu
gutxikoaren kontrako borroka, edo berdina dena osasunarena, kirola
guztientzat.

▪ Jokua, errealitatetik ihes egiteko bere funtzio kulturala mantentzen
duena, haurtzaroan garapen kognitiborako funtsezkoa dena eta
helduetan oreka izateko.

▪ Agonismoak, edo borrokak,eskolako kirolan hezkuntza osagai
garrantzitsu bat du eta kirolaren esentzia osatzen du.

▪ Gaur egun kirolak gizarte osoan eragina du bere garrantzia kualitatibo
eta kuantitatibogatik: kalitate ikuspuntutik, kirolak hezkuntza
prozesuetan funtsezko paper bat jokatzen du (garapen kognitiboa
mugimenduaren bitartez, ohitura iraunkorren jabetasuna eta arautua
den konpetentziaren onarpena). Kantitatearen ikuspuntutik, kirola behin
eta berriz agertzen den ebidentzia zintifikoarekin agertzen da jarduera
aerobikoaren prozesu inbolutiboen atzerapenaren eragin
positibarengatik, eta berriena dena, anaerobikoa, helduetan (OMS
erakundeak bere aholkuetan agertzen duenez) Honen ondorioz,
administrazioaren edozein mailaren kirol politika, lokala nagusiki, beste
eremuekin adostea komeni da, hezkuntzarekin, osasunarekin,
turismoarekin, insdustriarekin, ekonomiarekin, urbanismoarekin, hiri
segurtasunarekin, eta zerbitzu sozialekin.
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2. atala: KIROLA, OSASUNA ETA HEZKUNTZA

HIRI MARKA
Irudi internazionala

Turismoa eta  Esportazioak

OSASUNA
Mugimendu gutxi

Osasun koste gutxiago

HEZKUNTZA
Baloreen jabekuntza

Eskola porrota gutxiago

INTEGRAZIOA
Kohesio soziala

Herritarren zentzua

EKONOMIA
Zirrara ekonomikoa

Inbertsioa eta enplegua

SEGURTASUNA
Biolentzia, delinkuentzia, 

“pandilleo”, etab.

KIROLAREN 
ZEHARKAKO 
IKUSPUNTUA

Kirolak, pertsonen eta gizarteen bizitza osatzen duen aspektu bezala, adostasunean dauden programekin egin behar dituzten zeregin administrazio desberdinei
buruz eragin handia izan dezake: hezkuntza, Osasuna, turismo, industria, aldundia, urbanismo, hiri segurtasuna edo zerbitzu sozialekin. Plan Saila honen ikerketaren
helburu eremuak gorriz apatzen ditugu:
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2. atala: KIROLA, OSASUNA ETA HEZKUNTZA

KIROLA 
OSASUNAREN 

SUSTAPEN 
ESTRATEGIA 

GISA    

KIROLA 
BALIABIDE 

HEZITZAILE ETA 
PEDAGOKIKOA

KIROLA 
EKONOMIA 

ETA 
ENPLEGUARE

N MOTORE 
BEZALA

ORAINGO 

KIROLAREN 

BALOREAK EDO 

EIBARREKO KIROL 

PARADIGMA 

BERRIA

BIZITZA 

KALITATEA

Eibarreko Udalak lan honetarako definitutako garrantzitasunean gunea gehiago arreta jarriz, gure ustez, udal politika publikoen baloreak inspiratu behar dutenak
interbentzio paradigma berri bati ekin: kirol jarduera guztiari ekin egiten diona osasun publikoaren sustapen estrategia bezala, hezkuntzaren zerbitzuko baliabide
gisa eta herritarren pedagogia eta industria berri eta arrakastatsu baten bezala aberastasuna eta enplegua sortarazten duena (nahiz eta azken honek Plan honen
garrantzitasunean sartzen ez dena). Guzti hau ardatz estrategikoekin alienaturik pertsonentzako herri bat egiteko. Esparru honetan, eibartar pertsonen bizitza
kalitatea errazionalizatu eta parametrizatu ahal dena
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2. atala: KIROLA, OSASUNA ETA HEZKUNTZA

Europako kirol praktika.

Nahiz eta kontraesanezko emaitzak dauzkaten ikerketak egon, baiezta dezakegu herritarren erdia baino gehiago ez dela nahiko aktiboa, Euskadin, Gipuzkoa
eta Eibarren ere bai, nahiz eta ikerketa enpirikorik ez izan.Europar herritarren %60-a baino gutxiagok ekintza fisiko nahikoa egiten du zuzenean osasunerako
onurak jasotzeko.

Lurraldea % Lurradea %

Suezia 70 Alemania 48

Dinamarka 68 Belgika 47

Finlandia 66
Erresuma

Batua.
46

Holanda 58 Espainia 46

Luxemburgo 54 Austria 45

Irlanda 52 Frantzia 43

Eslobenia 51 Estonia 39
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2. atala: KIROLA, OSASUNA ETA HEZKUNTZA

Garai guztietan, Grezia zaharra, Erdi Aroa, Berpizkundea eta Aro Modernoatik, ume eta helduentzat ekintza fisikoa bultzatu egin da mugimendu gutxiaren

gaixotasuna prebenitzeko. Coubertinek XIX.mendeko amaieran eta XX.mendeko hasieran adin guztietarako kirol bat sustatzen zuen eta klase sozial guztietara

heltzeko.

1.948.ean, ONU-k”giza eskubideen adierazpen unibertsalan”aldarrikatu zuen, deskantsua hartzeko eskubidea eta aisialdirako denbora librea” eta hortik

Aurrera, aurrerapen politikoak agertuko dira guztientzat kirola iritzi positivo horretan, 1945.ean amaituko dira, Bruselas-en “Guztientzat Kirolaren europear

Gutunan”. Dokumentuak, 22 europar ministrok sinatua, kirolaren eskubidea aldarrikatuko du. Honez gain, pertsona guztientzat botere publikoek kirola

sustatzeko premian inplikatzen du. Gutun honek, herri kirolaren fisionomia aldatzeko pribilegioa izango luke Mendebaldeko Europaren inguru geografikoan.

Hamazazpi urte geroago, kirolaren ministro arduradunek VII.biltzarrean, 1992.ean Rodas-en ospaturikoa, “Kirolaren Europar Gutuna” idatzi eta sinatuko du.

Gutun Berri honek, 1975.etatik bilakaera bat izatea nahi du, europear ingurunean agertzen diren aldaketa sozio-ekonomikoen arabera, Europaren

konfigurazio politikoaren aldaketa bezala, Ekialde-Mendebalde harremanetan.

6.Artikulua nabarmenduko dugu, berriz ere “guztientzat kirola” helburu soziala gisa aldarrikatzen duena:

“Herrialde osoan kirolaren praktika sustatzea komenigarria izango da,
aisialdirako, osasunerako, edo etekinen hobekuntzarako, eskuragarri utziz
instalazio egokiak, programa desberdinak eta monitoreak, zuzendariak edo
“animatzaile” kualifikatuak.

Pertsona guztientzako kirola
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2. atala: KIROLA, OSASUNA ETA HEZKUNTZA

Kirol Udal Patronatuaren abonatuen izena ematea, adinez adin, 2016

Eibar herria Abonatuak E.K.T. % %

Adina G E G E G E

0-6 764 753 235 233 %30,76 %30,94

7-12 762 751 535 520 %70,21 %69,24

13-16 508 501 433 382 %85,24 %76,25

17-19 381 376 273 208 %71,65 %55,32

20-39 3.880 3.750 1.065 792 %27,45 %21,12

40-59 3.520 3.550 1.605 1.434 %45,60 %40,39

60-79 2.800 3.260 449 410 %16,04 %12,58

80-100 489 1.113 38 46 %7,77 %4,13

Totales 13.104 14.054 4.633 4.029 %35,36 %28,64

27.158 8.662 %31,88

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

 0-6  7-12 13-16 17-19 20-39 40-59 60-79 80-100

H M

Gizonak
4.633
%54

Emakumeak
4.025
%46

ABONATUEN TOTALA

Kirola guztientzat Eibarren. Balorazioa (I)

KIROLAREN ESKAINTZA PUBLIKOA
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2. atala: KIROLA, OSASUNA ETA HEZKUNTZA

Kirola guztientzat Eibarren. Balorazioa (I)

LABURPENA 16 - 19 20 - 39 40 - 59 60 - 79 80 - 100 TOTALA

Emakumeak 51 135 349 266 39 840 %73,68

Gizonak 9 63 130 92 6 300 %26,32

TOTALAK 
%

60 198 479 358 45
1.140 pertsona

%5,26 %17,37 %42,02 %31,40 %3,95

Jarduerak

Onarpen oneko 13 ekintza. Gainera Patronatuak, talde klaseen 19 aukera eskaintzen du: Acua-bike, GM.BI, 1,2,3 en forma, Yogilates, Estudio Pilates, Runin+Pilates, 
Just Pump, Acuaruning, GAP,  Bosu,igeriketa egokitua, Sen egokitua, V, D Aerobik egokitua, D. egokitua, Aerobik, GM, Kárate, Tenisa, Igeriketa Pertsonalizatua eta 

Erlajazioa.
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2. atala: KIROLA, OSASUNA ETA HEZKUNTZA

Kirola guztientzat Eibarren. Balorazioa (II)

ESKAINTZA PRIBATU KOMRTZIALA, EIBARREN

Zentrua Eskaitza nagusia G E Totala

Fit Corpore Lan pertsonalizatua _____ _____ _____

Juanito Indoor ziklo, zumba, fitness y masaje _____ _____ _____

Ifarsport gym Indoor zikloa, Body Pump, Pilates, Balance, Aerobic, Step, GAP _____ _____ _____

Kalamua Arte martzialak, judo eta  karate, haurrak eta helduentzat _____ _____ _____

Ugan klub
Ekintza akuatikoak 4 hilabetetik 6 urtetara. Indoor zikloa, TRX, Jumpfit, GAP, Pilates, 

seniors, kardio totala etab. Entrenamendu pertsonalizatua
127 287 414

Ttatt Wushu, Tai chi, ABS, indoor zikloa. B. Training, Hitt, Step,  Yogilate, Combat. _____ _____ _____

Totala

Ez da posible izan laukia betetzeko beharrezkoa den informazioa Eibarren dagoen oferta komertziala. Edonola ere, balorazio orokor bat egin dezakegu,
gimnasioak kanpo erreferentziengatik ezagutzen ditugu. Eskaintza honek beharbada ez du 1000 abonatuen karnetak gaindituko, honen artean 414 Ugan
Klubera dagokie. Orokorren, instalazio txikiak dira, espezializazio graduarekin, ikerketa mota edo Boutiue gym kontzeptua hurbil. Datuek ikerketa
betetzeko interesa gehiago dute ondorioak ateratzeko baino edo egiteko dauden aholkuen joera aldatzea.

ESKAINTZA KOMERTIALA, 2016.
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2. atala: KIROLA, OSASUNA ETA HEZKUNTZA

Kirola guztientzat Eibarren. Balorazioa (II)

Eibarreko kirol Patronatua, AURREKONTU LIKIDATUA, 2016
INGRESUAK (JASOTAKO ESKUBIDE NETOAK)

3.kapitulua Tasak eta beste ingresuak 1.501.715,09 € %59,28

4.Kapitulua Transferentzia Korrienteak 977.202,21 € %38,57

5.kapitulua Ingresu Patrimonialak 54.414,55 € %2,15

Ingresuen batuketa totala 2.533.331,85 € 

AUTOFINANTZIAZIOA (3+5) / (1+2) 63,29%

GASTUAK (JASOTAKO BETEBEHAR NETOAK)

1.kap Langileen gastuak 698.424,24 € %27,99

2.Kap Ondasuna eta Zerbitzuak 1.760.237,72 € %70,53

3.kap Transferentzia korrienteak 37.032,72 € %1,48

Ingresuen batuketa totala 2.495.694,68 € 

2016 ariketan likidaturiko zifra ekonomikoak Eibarreko Kirol Patronatuak aurkeztutakoa, oso zentzuzkoak dira bere tamainuko Euskadiko beste
udalerriekin konparatuz eta bere ekipamendu eta eskaintza mailak.

Kirolari udal ekarpen totala, transferentzia korrientea PMD-ra+ dirulaguntza nominatiboak, 1,1 miloi urteroko euro baino gehiago, eta
kontsolidatua dagoen udal aurrekontuarekin bat dator (38,5 M € 2016an) eta %3,1 da.
Eibarreko Kirol Udal Patronatuaren Autofinantziazio maila, % 63´29 zuzena bezala har daiteke. Inguruko hiri gehienek 30.000 biztanle dauzka
eta kopuru honen behetik daude.

KIROLAREN UDAL ESFORTZU EKONOMIKOA, 2016
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Eibarren kirola federatua.Balorazioa (I)

Modalidad Club Categorías Inferiores Juveniles Sénior Veteranos Total

H M H M H M H M

Balonmano Eibar Eskubaloia 88   79   26   12   34   12   - - 251   

Natación Club Urbat 6   28   3   5   6   3   9   6   66   

Fútbol 

S.D. Eibar 112   38   40   - 20   18   25   - 253   

Urki 120   15   40   - 20   - - - 195   

Eibatarrak 76   - - - 20   - - - 96   

Futbol sala C.D.Debabarreba 12   - - - 14   - - - 26   

Rugby Rugby Taldea - 0 - 0 29   23   0 0 52   

Montaña C.D. Eibar 12   11   4   1   248   97   75   21   469   

Atletismo C.D.Eibar 6   7   7   14   3   1   8   - 46   

Baloncesto 
Katu Kaleka - - - - 13   - - - 13   

C.D. KA-1173 Saski Baloia 0 - - - 14   - - - 14   

Waterpolo Club Urbat 30   12   7   1   22   11   13   - 96   

Judo Club Kalamua 6   - - - 4   4   14   4   32   

Jiu Jitsu Club Kalamua - - 2   3   10   3   - - 18   

Defensa Personal Club Kalamua - - - - 9   6   - - 15   

Eski C.D.Eibar - - 2   4   1   - - - 7   

Pelota mano C.D.Eibar 5   - 4   - 4   - - - 13   

G.Rítmica C. IPURUA - 67   - 4   - 8   - - 79   

Ajedrez C.D.Eibar - - 6   - 16   - - - 22   

Ciclismo
Clis.Eibarrés 0 - - - 2   70   - - 72   

C.D.Eibar - - 13   - - - - - 13   

Squash C.D.Eibar - - - - 10   - - - 10   

Triatlon C.Eibar triatlon Taldea 0 0 0 - 20   0 22   0 42   

Actv. subact C.D.Eibar 1   - 1   - 60   8   - - 70   

Bolos C.Casa Cantabria - - - - 10   - - - 10   

Tiro con arco C.Arqueros Urko 5   1   - - 12   2   - - 20   

TOTAL DEPORTISTAS 479   258   155   44   601   266   166   31   2.000   

KLUBEN, KATEGORIEN ETA GENEROAREN  ARABERAKO PARTAIDETZA 
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Eibarren kirola federatua.Balorazioa (II)

MoTA
KIROLARI 
KOPURU

Futbola 544
Mendia 469

Eskubaloia 251
Waterpoloa 96

Txirrindularitza 85
G.Erritmikoa 79

Ekintza subakutikoa. 70
Igeriketa 66
Errugbia 52

Atletismoa 46
Triatloia 42
Judoa 32

Saskibaloia 27
Futbol aretoa 26

Xakea 22
Arkuarekin tiro 20

Jiu Jitsu 18
Defentsa P. 15

Eskupilota 13

Boloak 10
Squash 10
Eskia 7

Totala 2.000
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63,20%

36,80%

Fúbol, Montaña y Balonmano Resto

Eibarreko 2000 kirolari federatuek %7,3-a suposatzen dute, CSD-ak ematen dituen zifren baino apur bat gehiago,
Estatuaren totalak (7,1%). Praktikatutako modalidade kopuruek (22) eta klubena (17) aberastasun handia erakusten
dute eta eibartar biztanleriarentzat baztertzekoak ez diren aukerak. Futbolaz gain, eskubaloiaren arreta, igeriketa,
errugbia, saskibaloia, atletismoa, judo eta erritmikoa, eskola kirolan daukan partaidetza handia dela eta. Genero
desberdintasuna konpontzeko (70/30), Estatuan baino gutxiagokoa (79/21)

MOTEN ARABERAKO PARTAIDETZA
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Kluba Licencias Presupuesto Subvención del Patronato

C.D. Eibar 650 161.300 12.574,65 7,80%

Eibar Eskubaloia 251 103.419 14.057,24 13,59%

Urki 196 39.451 6.137,70 15,56%

Club Urbat 162 68.199 9.415,83 13,81%

Eibatarrak 96 28.523 3.591,08 12,59%

Ipurua 79 64.597 6.092,71 9,43%

Kalamua 65 36.806 4.000,00 10,87%

Rugby Taldea 52 90.604 13.945,76 15,39%

C.Eibar Triatlon Taldea 42 8.869 1.009,26 11,38%

C.D.Debabarrena 26 86.453

C. Arqueros Urko 20 4.894

C.D. KA-1173 Saski Baloia 14 3.390 857,28 25,29%

BERTAKO KLUBEN FEDERATUEN KOPURUA 1.653 696.505 71.682 10,29%

Taula honetan SD Eibarren datuak kanpo geratzen dira,itxuraldatzen dituelako modu esanguratsuan bere tamaina handiarengatik.Hala ere, 43,6€ baino
gehiagoko aurrekontu bat duela seinalatu behar dugu, eta bertako klubei Udalaren diru-laguntzen kantitate berdinarekin diru-laguntzak ematen die

Eibarreko 2000 kirolari federatuek %7,3-a suposatzen dute, CSD-ak ematen dituen zifren baino apur bat gehiago, Estatuaren totalak (7,1%). Praktikatutako
modalidade kopurua (22) eta klubena (17) aberastasun handia erakusten dute eta eibartar biztanleriarentzat baztertzekoak ez diren aukerak. Futbolaz gain,
eskubaloiaren arreta, igeriketa, errugbia, saskibaloia, atletismoa, judo eta erritmikoa, eskola kirolan daukan partaidetza handia dela eta. Genero desberdintasuna
konpontzeko (70/30), Estatuan baino gutxiagokoa (79/21)

EIBARREKO KIROL FEDERATUAREN ASPEKTU EKONOMIKOAK 

Eibarren kirola federatua.Balorazioa (III)
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Eibarren kirola federatua.Balorazioa (I)

Benjamina     288 Alebina      270 Infantila     254 Kadetea     67 Totala    879

Mutilak Neskak Mutilak  Neskak  Mutilak Neskak Totala Mutila Neskak Totala

13 19 32 0 0 0 atletismoa

31 28 59 16 26 42 Eskubaloia

75 1 76 0 0 0 Futbola

0 16 16 0 0 0 futbol 8

14 0 14 0 0 0 futbol sala

0 12 12 0 11 11 gimnasia 

1 1 2 0 0 0 karate

4 0 4 4 0 4 Mendia

3 11 14 3 7 10 Igeriketa

5 4 9 0 0 0 Errugby-a

10 6 16 0 0 0 Waterpolo-a

200 88 184 86 156 98 254 23 44 67
Generoz eta 
kategoriaz

Zentruak lehen hezkuntzako 3ºeta 6º eskaintzen dute,

(Benjamin eta Alebin Kategoriak, astero bi sesioen kiol

programa, lehiaketa 3.bat gehiago,kirol klubak parte

hartzen dute bertan)

20 asteburu dira. Eskubaloia, Futbola eta Errugbia 15

jardunaldietan banatzen dira. Soberan dauden 4

horietan 2 kirol mota aukeratzen dira 2 astez

praktikatzeko eta amaierako jaia bat. Aukerak: Xakea,

atletismo, saskibaloia, errugbia, txirrindularitza,

gimnasia aerbikoa, aretoko hockey-a, judo eta

eskupilota.Igeriketa eta mendiak tratamendu berezia

dute.
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(Eibarren kirola federatua.Balorazioa (II)
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Eibarren kirola federatua.Balorazioa (III).Orokorra

Benjaminen, alebinen, infantilen eta kadeteei buruz hitz egiterakoan, 2008 eta 2001 urteren bitartean jaiotako neska eta mutilez ari gara, urte biak barne.
Urte horietan, Eibarren 995 mutil jaio ziren eta 996 neska, hau da, 1.991. Hori dela eta, 879 neska eta mutilen partaidetza izaterakoan, biztanleriaren
%44,1-a posiblea, eskola kirola egiten dutela Eibarren esan genezake.Eibar Zarautz baino apur bat beherago dago mutiletan, baina nesketan gehago da.
Arrasaterekin parean dago, mutiletan apur bt beherago baian neskekn partaidetzan gehiago.

Eibarreko eskolarako kirol panorama zeharo betea dago.

Eibarreko eskola kirola tankera mistokoa da modu argian. Aretoko futbola soilik kirola maskulina dirudi, gimnasia bitartean, hockeysala,karate eta gimnasia
aerbikoa neskentzako esparruak direla dirudi. Edonola ere, eskola kirola egiten duten %36-a soilik neskak dira. Oso interesgarria litzateke partaidetza
eskasa honen arrazoi objektiboak ezagutzea eta Infantiletatik Kadeterak partaidetza erorketa hori baita ere.

Mutilak Neskak Totala

Benjamineak 200 88 288

Alebinak 184 86 270

Infantilak 156 98 254

Kadeteak 23 44 67

Totalak 563 316 879 0
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Eskola kirola, federatua eta pertsna guztientzat Eibarren

Eibar
Eskola
kirola

Alebin, infantila
eta kadete
biztanleria

%aukerak 1-a 
da

Kirol
federatua

17- 39 urte
bitarteko

biztanleria

%posibleen
artean 2-a

Guztientat
kirola

Biztanleria
%biztanleri

aren 3-a

Emakume
ak

316 996 %31´72 599 4.126 %14´5 4.029 14.054 %28´6 

Gizonak 563 995 %56´6 1.401 4.261 %32´8 4.633 13.104 %35´3 

Totalak 879 1.991 %44´1 2.000 8.387 %23´8 8.662 27.158 %31´8 

Oharrak

1 Alebin, infantila eta kadeteen adinetan eskolako biztanleriaren gaineko kalkulua (995 mutil eta 996 neskato, hau da, 1.991) 
2 Kirola federatuan, kalkulua biztanleriaren 17 eta 39 urteren artekoa (4.261 gizon eta 4.126 emakume. Guztira 8.387)
3 Kirola guztientzat, zifra biztanlriaren totalarekin aurka jartzen dugu (13.104 gizon eta  14.054 emakume. Totala 27.158)

Iradokizunak:  
Eskolako kirolak biztanleriaren %44,1-ari dagokio, federatua aldiz, %23,8an dago eta kirola guztientzat %31,8-an legoke. Hau horrela izanda, eskolako adinean
kirola gehiago barneratua dago. Eskolako kirolaren arrazoirik naguiena bizitza osorako kirola ohituren eraketa dela esan beharra dugu, beharrezkoa da kirolari
itsaspena kontzeptuan sakontzea.

Gazteen artean kirolaren bazterketa eta helduen artean kirolara bueltatzea, osasunarekin harremana duen beharrekin erantzuten dion egoera da eta ez eskolako
garaian hartutako ohiturekin.

Emakumearen partaidetza baxuak kirolaren hiru eremuetan, Patronatuan helduentzat antolatutako jardueretan inplikizioarekin talka egiten du, honek ere kirol
praktikaren desberdintasun kultural bat adierazten du eta hau ezin da eskolako formakuntza mistoan azaldu.

BALORAZIO KONPARATIBOA
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Eskola kirola, federatua eta pertsona guztientzat Eibarren

Gizartearen osasun arazoaeta bitanleriaren osasuna

Munduko gizarte guztietan inteberbentziko sustrai ekonomikoa,
euskaldunean baita ere:

Euskadin osasunaren gastua per kapita 2009.ean bere zifra altuenera heldu
zen, 1.625€kin. Hemendik aurrera zifra honen azpitik mantentzen da. Joera
honen balaztada PIB-aren jeitsieraren emaitza da, 2008.ean bere gailurrera
heldu zena, urte honetan 31.000€ak gainditu ziren. Hau da, osasun gastua
PIB-ra guztiz egokitu egin zen. Osasun gastuaren joeraren mantentzeak
azken 8 urteetan bere bolumena bikoiztu egingo luke. EAEan osasuna
lehenengo postuetan legoke %30 batekin, baina gora doan joera

bideraezina litzateke, PIB-aren geratzea eta jeitsierarekin..
Osasun zerbitzuek prebentziko osasun politiketan zirrara egin beharko lukete
aukera leungarri bezala.

Eta hemen guztiz kirola estrategia efektiboa eta merkearen gisa sartuko
litzateke, osasunaren sustapenerako estrategia moduan, mugimendu
ezaren indikatzaile altuen aurrean bereziki, pisu eta loditasunari buruzkoa
(batez ere haurretan), igorpenik ez duten gaixotasunak ekiditzeko,
biztanleriaren zahartasuna eta bizitza itxaropena eta azken urteotako
dependentzia.

Osasun gastuaren bilakaera erreala eta estimaturiko proiekzioa, per kapita

Euskadin

24.000 €

25.000 €

26.000 €

27.000 €

28.000 €

29.000 €

30.000 €

31.000 €

32.000 €

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolución del PIB per cápita en Euskadi 
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Gizartearen osasun arazoa eta biztanleriaren osasuna

Euskadirako 2013-2020 Osasun Politiken dokumentuak, ekintza 5 eremu nagusi
adierazten ditu. Gure ustez kirolak eragin positibo bat eragin behar duela uste dugu, bate
ere, eremuetan: 3.- Zahartze osasuntsuari buruz; 4.- Haur eta gazteen osasunari
buruzkoa eta 5.- Ingurune eta jokaera osasuntsuei buruz

Egoera Euskadin Gizonak Emakumeak

Loditasuna eta gizentasuna %56´9 %40´8 

Tabakismoa %24´1 %18´7 

Ohiturazko edaleak %63´3 %37´6 

Mugimendu gutxi %26´6 %34 

3.eremua.Zahartze osasuntsua.

Planak zahartze osasuntsu bat aurreikusten du
bere lehenengo fasean, zahartze aktibo batekin
hasten da eta neurri hauek dauzka:
3.1. Euskadiko Pertsona Nagusien
Adiskidetasunezko Hirin Programaren garapena
sustatu, Eudelekin elkarlanean eta Eusko
Jaurlaritzako saila desberdinekin.
3.2. Pertsona nagusiak bertako eremuan ekintza
fisikoan sartzeko ekimenak garatu

4.eremua Haur eta gazteen osasuna
Modu ulertezinean, gure ustez, adin
honetarako ekintza fisiko-kirolarerako ez da
agindurik agertzen. Egia da, suposatu
daitekeela mugikortasunerako joera duen
adina dela, egia da ere bizitza ohituren
jabekuntzaren adina dela.
Hori dela eta, haur-gazteen adinean
preskripzio guztien ahazteak akats
garrantzitsua dela Euskadiko prebentzio
medikuntza politiketan.

5.eremua  Inguruneak eta jokaera osasuntsuak
Loditasun eta gizentasunaren kontrako kirolaren
eraginkortasuna, zientziak aztertuak dira. Osasun
ohiturei buruzko eragina, tabakoaren bazterketa
edo alkoholaren edatearen erregulazioa baita
ere. Gizarte honetan kirolaren praktikaren
orokortasuna aurrera eramaten duen estrategia
eraginkorrak eta bideragarriak aurkitzea zailagoa
litzateke.
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50 urte baino gehigoko osasun arazo bereziak

50 urte gorako autonomía funtzionalaren beherapenaren mailakako faseak

ATLETIKOA INDEPENDENTZIA SARKOPENIA HAUSKORTASUNA DEPENDENTZIA

Dependentziak 200 mila pertsona baino gehiagori eragiten die Euskadin. Kasu gehienetan, mailakako moduan ailegatzen den egoera bat da, fasez-fase.
Dependentziak edo desgaitasun funtzionala biztanleriaren %10-a ri dagokio gure gizartean eta prozesuetan bakarrik %30ean itzulgarria da. Honek aurretiko
faseetan parte hartzeko beharra planteatuko du.
Eibarreko herriaren piramideak %27,45-ak 65 urte baino gehiago dituela erakusten du, eta honek pertsona nagusien munduko errankinean toki seinalatu
batean kokatzen gaitu.
Egoera hauetan, eta bere ikuspuntuak kontuan hartuz, eskaintza zehatz bat diseinatu beharko lirateke sarkopenia saihesteko programa multifuntzionalekin,
hauek errisistentzia aerobikoa martxan jartzeko, indarreko lana, koordinazioa eta oreka dinamikoa, bizitza aktibodun estiloaz gain eta elikadura
osasuntsuarekin batera.

“ Indarreko entrenamendu programak pertsona helduengan, beraiek bakarrik, sarkopeniaren agerpena atzeratzeko prebentzio neurririk
eraginkorrena suposatuko luke”
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Gizartearen osasunezk arazoa eta Osasuna biztanlerian.

Jarduera aerobikoa Jarduera anaerobikoa Jarduera motak Onura nagusiak

Gazteak
5-17 urte

•60 minutuko jarduera 
fisikoa moderatua edo 

arina
Kirola

•Kirola
•Jokuak

Garapena:
•Aparatu lokmotorea
•Sistema kardiobaskularra
•Sistema neuromuskularra 
•Pisuaren kontrola
•Autoestima

Heldua
18-64
urte

•150’ astero intentsitate 
moderatuena

Talde muskular nagusien 
ariketa lanak bi aldiz 
astean

•Aisialdietarako jarduerak 
(paseoak, bizikleta)
•Jarduera okupazionalak 
etxeko lanak
•Jarduera programatuak

Hobetzeko:
•Kardiopatia koronarioa
•Hipertentsioa
•Zerebro baskularren istripuak
• II.motako diabetesa
•Kolon eta titiaren minbizia
•Aparatu kardioarnasketa aktibatu
•Gehiarrak indartu eta eroretak saihestu, osasun 
funtzionala hobetuz
•Funtzio kognitiboak hobetu 
•Depresioa hobetu
•Autostima indartu

Heldua 
65 +

•150’ intentsitate 
moderatua astero edo 
jarduera arinaren 75´

•Oreka lana astero hiru 
egun
•Bi edo muskular talde 
gehiagotan

•Jard errekreatiboak edo
aisia
•Jard ocupazionalak
•Etxeko lanak
•Ariketa programatuak

Mugimendu eza eta sedentarismoaren kontrako borrokak Euskal Osasun Sisteman dauden estrategiak dira, Osasun Ministeritzan, Zerbitzu Sozialetan eta
Berdintasunean. Baina borroka honek izaera unibertsala du eta jarrian bere preskipzio minimoa azalduko dugu berriro
ere:(www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_reommendations/es/) .

Jarduera fisiko moderatuaz 3-6 MET-eko intentsitatea bezala ulertu behar da, eta honen ondorioz, ez da nahikoa paseoan joatea. Eta jarduera arina
edo indartsua >6MET-ekoa (MET=metabolismo basala edo atsedenaldian)

http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_reommendations/es/
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Kirola eta osasunaren binomioaren zehaztapena Eibarren

Kirola eta osasunaren binomioaren zehaztapena Eibarren

Erakunde inplikatuak Interbentzio maila Interbentzio mota nagusia

Osasuna Komunitatea Preventiboa

Osakidetza Pertsonak Paliatiboa

Udal Kirol Patronatua Kirolariak Orientatiboa

Multzo soziala:27.158 pertsona

Kirolari
kontrolatuak;: 

11.000 
petsona gutxi
gora behera

Eibarren, Osakidetzak duen medikuntza paliatiboaz aparte, Eusko
Jaurlaritzako Osasun Sailaren bulego bat dago, beraien arteko funtzioen
artean praktika onen sustapena dago, gizartearen bizitza kalitatea
hobetzeari zuzendua, hau da, medikuntza prebentiboa eta bertan
sustatzeko bizitzeko ohiturak katalogoa duena: guztien jarduera fisiko-
kirolariena.

Bestaldetik, Eibarreko kirol biztanleri kontrolatuak 11.000 persona gutxi
gora behera suposatzen du. Egia da behar desberdinekin, baina aurrera
eramateko gai direnak, aukera desberdinak direla medio, Udal Kirol
Patronatuaren zerbitzu medikuarengatik.
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2. atala: KIROLA, OSASUNA ETA HEZKUNTZA

Hezkuntza eta hezkuntza baloreetan

Kirolaren baloreak. Kirola balore eskola bezala

Balore 
klasikoak
“Pedagogía 
deportiboa”

Coubertin 
1925

Ekimena Erabakiak hartzeko gaitasuna, edo liderazgo funtzioa.

Iraunkortasuna Zoritxarraren errisistentziaren sinonimoa, erabaki eta aukeretan fedea

Etika Zintzotasuna, ez da dena balio. Ez edozein preziora.

Gainditzea Hobetzeko borroka iraunkorra, egoera lehiakideenak, baina batez ere, limiteenak

Arriskuen 
balorazioa

Arriskuen kalkulua, arduraz, ausardia hasunartua bezala, beldurraren ihesa bezala mugatzeko gai dena.

Oraingo 
baloreak

2017

Diziplina Pedagogoaren, entrenatzailearen, monitorearen aginduen onarpena

Solidaritatea Indartsua ez denarekin. Aurrerapen edo taldean bilakaerarekin konpromisoa.

Arauen onarpena
Helburu-balore hau nahas genezake, diziplinarekin, baina ez dugu hori egin behar: barne arauen onarpena
diziplinara loturik daude. Hemen barne-taldeen harremanen arauei edo antisozialez ari gara.

Osasuna
Osasuna giza balore bezala, ez medikuntza propietate lez. Entrenamendua, deskantsua, elikadura eta beste bizitza
ohiturak, hezkuntza bat osatu behar dute osasunerako kirol pedagogian oinarritua.

Erlazio soziala

Gure gizarteak bakardadea bere arazorik nagusienetariko bat bezala beregain hartzen du, honen ondorioz konpainia
eta erlazio sozialak baloratzen ditu. Kirola, batez ere, antolatua dagoena edo instituzionalizatua, betidanik
errebelatu egin dira harreman pertsonalak eta autoestimaren sustapena errazteko ezenatoki gisa ezagutarazten da.
Gaur osasun kontzeptuaren ostean pentsa genezake, edo oasunaren maila berdintsuan, pertsonak erlazionatzeko
gaitasuna, kirol berriaren “balore handia” da..
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2. atala: KIROLA, OSASUNA ETA HEZKUNTZA

Ondorioak

1. Eibar, kirola bizitzen den herri bat da, eskubaloiaren ohitura
garrantzitsu bat duena, futbolarietan orainean, aurrekaririk gabe,
Espainian.Eskolako kirol potentea eta era askotarikoa eta Udal
Kirol Patronatu bat, masa sozial handi bati zerbitzua ematen
diona, zentzuzko koste ekonomiko batekin. Bere kirol sarea,
mota askotako klubez osatua kirolari talde ikaragarri batekin.
Eibar, orduan, orokorrean, kirol herri bat da.

2. Bigarren saila honen ikuspuntutik, “Kirol, Osasuna eta
hezkuntza”, egiaztatu nahi dugu desiagarria izango litzatekeela:

• Pertsona nagusientzat ildo estrategikoak definitu
• Garrantzia historikoa duen kirolaren apostu estrategikoa

Eibarren, txirrindularitza bezala, eta tradizio kulturala
duen kirolak Esku Pilota eta Herrik Kirolak moduan.

• Mahaietan edo Foroetan kirolaren eragileak barneratu
Eskola Kirolera edo osasun Kirolera, ekintza ildoak
gauzatzeko, interesatuak dauden sektoreen inplikazioaz.
Kirolaren sustapen ekintzak aktibatu.Sustapen ekintzak
aktibatu kirolarenak, osasun zerbitzuen eremutik, Udal
Kirol Patronatuarekin koordinatuz. Infraestuktura berriei
aukera eman kirol sustapen elementu gisa, Aurrera
eraman nahi diren ildo estrategikoekin lotuz. Pertsona
nagusien kirol jardueretan partaidetza bideak aktibatu.
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2. atala: KIROLA, OSASUNA ETA HEZKUNTZA

Kirol programak hobetzeko estrategiak osasunarekin eta hezkuntzarekin erlazionaturik

Osasun komunitariorako Kirol Fooroa sortu Zerbitzu Sozialen, Udalaren, Eibarreko osasun bulegoa, OSI (Osakidetza) arduraduna eta Udal Kirol
Patronatuaren partaidetzarekin, foro hau lideratu behar duena.

Edukien eta kirol programen berrikusketa

heduentzat

Arrazoituak izan behar dira eta ezagutzera emanakoak, ikasleek maila bakoitzaren zergatia

jakin behar dute eta programa bakoitzeko jarduera.(pedagogia egin)

Kirol orientazioaren zerbitzua
Patronatuak Orientazio Zerbitzu bat sor dezake baldintza fisikoetan eta adinean adierazita dauden
jarduerei buruz informazio emateko.

Pertsona helduentzat edukien eta kirol

programen berrikusketa
Guztiak sarkopenia prebenitzeko indar lana izan behar dute nahitaez.

Bide osasuntsuen sarea
Patronatuak, Udala eta Eusko Jaurlaritzako Zerbitzuekin batera, bide eta ibilbide osasuntsuen
erabilera baten eguneko programazioa sortu, batez ere Pertsona nagusiei zuzendua.

Eskola Kirolaren udal mahaia sortu
GFA-aren partaidetzarekin, Gurasoen Elkarteekin batera, Udal Kirol Patronatuaren eta Eusko
Jaurlaritzako osasun zerbitzuena.
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KIROL EKITALDIAK

3. ATALA



3. Ataleko helburua: 

Atal honek egungo kirol ekitaldien inpaktu

sozioekonomikoaren ebaluazioa egitea eta udalak zeintzuk

bultzatu, norekin eta zer nola egin beharko lukeen

gomendatzea du helburu.
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Kirol ekitaldien inpaktu sozioekonomikoaren analisirako eskema kontzeptuala 

Ekitaldi terminoa baliatu gizartean gehien
erabiltzen dena baita. Zentzugabeko eztabaida
kontzeptualetan galdu gabe, ekitaldiak, oro har,
honela definituko genituzke: “aisialdikoak,
kulturalak, pertsonalak edo eta erakundezko
helburuak dituzten errutinazko abaguneetatik
eratortzen diren fenomenoak, eguneroko
jarduera normaletik aparte daudenak eta jomuga
pertsona talde bat eragitea, ospatzea,
entretenitzea edo eta desafiatzea dutenak”.

Ikuspuntu soziologiko, ekonomiko, marketineko,
eta abarretik, inpaktu sozial handi bat duten, ala
izan dezaketen, antolaturiko jarduerak soilik
kontsidera litezke egiazko ekitaldiak

Hargatik, Eibarko Kirolaren Plan Estrategiko
honetan, egiaz inpaktu sozial handia duen, ala
izan dezakeen fenomeno hori bakarrik
kontsideratuko dugu ekitaldi bezala.
Bestelakoetan, ikuspuntu honetatik,
antolaturiko jarduera bezala ulertuko dugu.

Sintesi Exekutiboaren Txostena

3. Atala: KIROL EKITALDIAK
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Sintesi Exekutibo Txostena

3. Atala: KIROL EKITALDIAK

Eventos deportivos en EibarEkitaldi profesionalak, afizionatuak eta garrantzi 
gutxiagoko beste batzuk

1. Euskal Herriko Itzulia/Euskal Bizikleta. UCI pro. 

2. Santander Liga/La Liga de 1. Mailako Liga: S.D. Eibar

3. Eskuz eskuko, binakako eta lauterdiko Pilota 

Txapelketa Profesionala.

4. Txirrindularitzako Balenziaga Memoriala.

5. Bolumburu Kros Memoriala

6. Arrateko Automobilismo igoera

7. Gimnasia Erritmikoko San Andrés Sari Nagusia

8. Judoko San Andrés Sari Nagusia

9. Hapkidoko Españako Kopa

10. 2. maila Estataleko futbol liga femeninoa S.D. Eibar

11. Eskubaloi ligak  

12. Federaturiko saskibaloi liga

13. Saskibaloi afizionatu eskualdeko liga

14. Estatuko bigarren mailako Errugbi liga

15. Euskadiko 1. mailako Waterpolo liga

16. Futbol afizionatu liga

Ekitaldiei aurre egiteko planteamendu orokorra

Kirol ekitaldi batek, zentzu zabalean ulertua, hainbat mailatan inpaktu

positiboak zein negatiboak izan ditzake. Bere ebaluaziorako ezinbestekoa da:

1. helburuak, bitartekoak eta hauek lortzeko moduak espresuki adierazten

direneko aurreko planifikazioa eta, noski,

2. helburu horien lorpena aztertzen ari garen ekitaldiaren ondorio direla

erakusten duten ebidentzi zientifikoak jasotzea.

Gobernantza ikuspuntu batetik, ebaluazio ereduak zera dute helburu:

1. esperientziatik ikaste eta, honela,

2. gestore publikoei erabaki informatuak hartzen laguntzea.

Eskasak dira kirol ekitaldi baten ostean egiten direneko ebaluazio

objektiboak. Datuen falta da ebaluagarritasunaren arazoa. Ez da bakarrik

inpaktuak ez ditugula ezagutzen, ez ditugu ezta antolakuntza ez eta

ospakizunaren oinarrizko datuak ezagutzen.

Ez nola ez zenbat ez badakigu, nola jakin ekitaldi batek balorerik ekartzen

dion ala ez hiriari? Hargatik, Eibarreko kirol ekitaldien ebaluagarritasunean

eta gobernantzan lagunduko duten gomendioak egingo ditugu.
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3. Atala: KIROL EKITALDIAK

Eibarreko kirol ekitaldien ebaluaziorako irizpide orokorrak

Ekitaldiak inpaktu 
positiboa ala 

negatiboa eragiten du 
ondorengo 

dimentsioetan

Ingurumaria 
eta Habitata

Ekonomia, 
komertzioa 

eta industria

Teknologia 
eta 

berrikuntza

Eskualdeko 
hiriburutza

Gobernantza

Kultura 
inklusiboan, 

parte-
hartzailean

Parte 
izatearen 

harrotasuna

Bestelakoak

Bultzatu: hiriko proiektu estrategikoekin bat egiten duten ekitaldiak
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3. Atala: KIROL EKITALDIAK

Kirol ekitaldiek Eibar Hiriko estrategiarekin zenbateraino bat egiten

duten zehazteko galdera matrizea

IGAROTZE EKOLOGIKOAN DAGOEN HIRIA

Zein kontsumo energetiko dute?

Ze nolako kutsadura sortzen dute (zaborra, CO2 emisioak, akustikoa, 
paisajistikoa,…)?

Ze inpaktu du ingurune naturalean? Eta  ingurune urbanoan?

Zein pisu dute energia berriztagarriek ekitaldia aurrera ateratzeko 
behar den energian? 

Zein garraio eredu sortzen - sustatzen du (Nor bere kotxean 
bidaiatzea, garraiobide publikoan,…)?

PERTSONENTZAKO HIRI BAT: INKLUSIBOA ETA 
LAGUNKOIA

Kirol ekitaldiak irisgarriak dira (maila ekonomikoan, urbanistikoan, 
kulturalean,…)?

Kohesioa eta elkarbizitza sustatzen dute?

Interesgarriak eta egokiak dira gazte zein haurrentzako?

Bizi ohitura aktibo eta osasungarriak sustatzen dituzte?

Zein paper dute euskarak eta Eibarreko ondare kultural eta sozialak?

Genero perspektiba txertatzen da gizon eta emakumeen arteko 
berdintasuna sustatuz?

TESTUINGURU TEKNOLOGIKO BERRIAN BERE
JARDUERA EKONOMIKOAK BERRITZEN DITUEN HIRIA

Zein jarduera ekonomiko sortzen dute kirol ekitaldiek?

Zenbat enpresa proiektu berritzaile, eta ze motatakoak, sortu –
erakartzen dituzte kirol ekitaldiek?

Zenbat lanpostu eta ze motatakoak sortzen dituzte (ikasketa maila,
iraupena, ….)?

Ze eragin dute kirol ekitaldiek eskualdeko ekosisteman?

KUDEAKETA PUBLIKO AURRERATUA: GOBERNANTZA 
EREDU BERRIA

Zein kontsentsu politiko maila lortzen du kirol ekitaldi  bakoitzak?

Zein mailatan egiten da partaide hiritargoa kirol ekitaldiaren 
aktibazioan, egitean, eta ondorengo legatuan?

Publikoak al dira aktibazio, ospakizun, zein legatuaren gaineko 
datuak? Edo bestela esanda, ebaluagarriak al dira kirol ekitaldiak?

Ekitaldia
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3. Atala: KIROL EKITALDIAK

Jarraipen eta ebaluazio sistema batentzako eredu sinplifikatua

Kirol ekitaldia bere aktibazio (prestakuntza), burutze eta oihartzun faseak kontuan izanda abordatu behar da, eta guztiek bat egin behar dute Eibarreko

PErekin eta honen balioen arabera kudeatuak eta planifikatuak izan behar dira ezinbestean. Hargatik, zentzu orokor batean hitz eginda, Eibarreko udaletik

bere proiektu estrategikoekin fase guztietan bat egiten duten kirol ekitaldiak bultzatu beharko lirateke, baina bereziki, ekitaldiaren aktibazioan, burutzean eta

oihartzunenan, gobernantza, gardentasuna, ezagutza eta herritarren parte hartzea sustatzen duten horiek. Halaber, diruz lagunduriko ekitaldien eragile

antolatzaile denei esfortzu erantsi bat eskatu beharko litzaieke ebaluazioaren eta gardentasunaren alde.
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Eibarko Udalak bere Plan Estrategikoan kirolaren gainean jasotako aipamenak kontuan izanda, uste dugu ekitaldi hauek aipamen berezia behar d

utela:

1. Eibarko Klub Deportiboak: Asier Cuevas Herri Lasterketa antolatzea, Bolunbururen Oroimenezko Krossa eta Jose Mari Kruzertaren

Oroimenezko Txapelketa; eta ez bakarrik askotan egindako ekitaldiak izateagatik, baizik eta, bertako atleta askok parte hartzen dut

elak, adin eta sexu guztietakoak.

2. Ipurua Gimnasia Erritmiko Taldeak: Gimnasia Ritmikaren San Andres Saria. Talde honek lan egiten du Eibarren eta bere inguruan,

300 neska baino gehiago daude izen emanda, horregatik merezi du aipamen berezia, emakumezkoen kirolean erreferentea izateag

atik.

3. Aixola-Eibar San Silbestre Lasterketa, Eibarko Korrikalriek antolatutako ekitaldi mistoa, eta ez lehiaketa, herrikoia, parte hartzaile a

sko biltzen dituena izateagatik; horregatik lortzen da edozein eibartarrek parte hartzea era ludiko batean.

4. Bizikletaren eguna, Eibarko Txirrindulari Elkarteak antolatua; egun horretan umeentzako ekitaldiak prestatzen dira, besteak beste.

Hala nola, Balentziagaren Oroimenezko Txirrindularitza Proba, tradizio eta oihartzun handikoa estatu osoan.

5. Euskal Herriko Itzulia Euskal Bizikletak antolatua, estatu eta naiozarte mailan oihartzun handikoa, eta urte askoan etapa bat Eibarr

en duena.

EKITALDI ESANGURATSUEN  BALORAZIOA

3. Atala: KIROL EKITALDIAK
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EKITALDIAK BALORATZEKO KOADROA

Ahulguneak

Eibartarren parte hartze baxua kirol ekitaldietan.

Guztientzako ekitaldi gutxi. 

Ekitaldien txosten/memoria eza. 

Klubetako zuzendarien profesionaltasun baxua.

Kluben, Patronatuaren eta Udalaren arteko komunikazio eskasa.

Egin ezin diren kirolak azpiegitura ezagatik. 

Ekitaldietan aldi bereko jarduera eza. 

Ostatu falta Eibarren bertan. 

Mehatxuak 

Babesleak gutxitxea.

Ekitaldiak zaharkitzea.

Krisi ekonomikoa. 

Ekitaldiek onarpena galtzea belaunaldi Berrien artean. 

Lehiakortasun handia bertako eta inguruko sektoreen artean. 

Indarguneak

Hiriarekin bat egitea.

Edizio askotako ekitaldiak.

Ekitaldietarako bolondresak. 

Paisaje ederretako inguru eta ibilbideak.  

Ekitaldi berrien antolatzaileak eibartarrak dira. 

Aukerak

Ekitaldi herrikoiak zabaltzea. 

Etorkizuneko harreman komertzialak sortzea hazten ari diren sektoreekin. 

Sinergiak beste antolatzaile batzuekin. 

Ekitaldietarako jarduera paraleloak sortzea horiek osatzeko. 

3. Atala: KIROL EKITALDIAK
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1. Araudia ezartzea ekitaldiak antolazeko laguntza eskatu ahal izateko, hiriaren helburu eta oinarri objetiboetan oinar

rituta.

2. Bereziki laguntzea honako proiektuak: objetibo horiekin bat egiten dutenak, berrikuntza teknologikoa, elkartasuna,

gizarteratzea eta berdintasuna sustatzen dituztenak; komertziioan eta lurraldeko hiriburutzan positiboki eragiten d

utenak…

3. Eskatzea, a posteriori, memoria bat honakoak jasotzen dituena: antolakuntzaren deskripzio argia, lortu nahi ziren

helburuak eta lortutako eragin sozioekonomikoak, sarreren eta kitatutako gastuen aurrekontua eta bere jistifikazi

o zorrotz eta gardena.

4. Parte hartze popularra duten ekitaldiak sustatzea biztanleriaren hainbat sektorei begira eta klubek antolatuak Patr

onatuaren laguntzarekin (Herri Krosa, familia giroko kirola,…).

3. ATALEKO BEHIN BEHINEKO ONDORIO ETA PROPOSAMENAK.

3. Atala: KIROL EKITALDIAK
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1. Esku artean dugun informazioarekin, ezin da ebaluazio objetiborik egin, ez kirol ekitaldien eragin sozio-ekonomikoaren

gainean, ezta esanguratsuenarena ere.

2. Ekitaldien eraginen balorazioak egin behar dira ahalik eta zehatzenak eta objetiboenak, gutxienez garrantzitsuenenak.

3. Egokia litzateke araudiren bat bultzatzea ekitaldiak antolatzeko laguntza eskatu ahal izateko, hiriaren printzipio eta

helburu estrategikoetan oinarrituta.

4. Bereziki laguntzea honako proiektuak: objetibo horiekin bat egiten dutenak, berrikuntza teknologikoa, elkartasuna,

gizarteratzea eta berdintasuna sustatzen dituztenak; komertziioan eta lurraldeko hiriburutzan positiboki eragiten

dutenak…

5. Eskatzea, a posteriori, memoria bat honakoak jasotzen dituena: antolakuntzaren deskripzio argia, lortu nahi ziren

helburuak eta lortutako eragin sozioekonomikoak, sarreren eta kitatutako gastuen aurrekontua eta bere jistifikazio

zorrotz eta gardena.

3. ATALEKO BEHIN BEHINEKO ONDORIO ETA PROPOSAMENAK. 

3. Atala: KIROL EKITALDIAK
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EMAKUMEA ETA 
KIROLA

4. ATALA



4. atalaren helburua: 

Atal honen helburua emakumearen egoera aztertzea da

bere kirol beharren eta kirol guneen ikuspuntutik, jardueren

eskaintza eta irisgarritasuna, eta dauden kirol ekitaldiak,

oztopo nagusiak eta nola gainditu identifikatu ahal izateko;

horrela, lortuko litzateke erabateko inkorporazio

progresiboa, berdintasunaren ikuspuntutik, gizartearen

esparru guztietan.

EMAKUMEA ETA 
KIROLA
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4. Atala: EMAKUMEA ETA KIROLA

Sarrera

Atal honen helburua emakumearen egoera aztertzea da bere kirol beharren
eta kirol guneen ikuspuntutik, jardueren eskaintza eta irisgarritasuna, eta
dauden kirol ekitaldiak, oztopo nagusiak eta nola gainditu identifikatu ahal
izateko; horrela, lortuko litzateke erabateko inkorporazio progresiboa,
berdintasunaren ikuspuntutik, gizartearen esparru guztietan.

Kirolak sexuaren, arrazaren, nazionalitatearen eta erlijioaren harresiak
gainditzen ditu. Emakume kirolariek, neurri handi batean estereotipo hauek
apurtzen dituzte, baina bada oraindik ibili beharreko bide luze bat kirolean
berdintasuna lortu arte. Kirolaren bidez emakumeek gutxitu ahal dituzte
aldeak, mugikortasunari egindako murrizketak, gizarte bakardadea, eta
loturak zein sare sozialak sortu ditzakete euren garapenerako;
pertsonalitatea eta izaera garatu, aukera berriak lortu eta komunitatearekin
lotura handiagoa izan.

Genero berdintasuna sustatzea administrazioen plan operatiboetako
helburu nagusietakoa da, eta kirolak potentzial handia du baloreak
transmititzeko eragile bezala, kolektibo batzuen integrazioa sustatzen duena,
kidekotasun sentimenduak, komunikazioa, esfortzua edo hobetzea, eta
horregatik, bera sustatzeak bere biziko garrantzia du berdintasuna
bultzatzeko. Emakumeen artean sustatzean parte hartze handiagoa bilatzen
da, eta horrekin batera trebetasunak eskuratzea emakumea gizarte,
ekonomia eta profesional arloetan integra dadin maila guztietan.

Europako Batzordeak 2014-2020 plan estrategikoa garatu du helburu hauek
dituena:
1. Erabakiak hartzean berdintasunezko ordezkaritza lortzea (gutxienez %40

egon behar da kirolaren gobernu organoetan eta genero
berdintasunerako politika bat, ekiteko plana duena, kirolaren gobernu
organo guztietan)

2. Genero berdintasuna eta ordezkaritza lortzea kirolaren entrenamendu
eta irakaskuntzan, izan ere, horrela argi ikusten da emakume gutxi
daudela bai kirolean, bai talde teknikoetan (entrenatzaileak, direktiboak
eta arbitroak)

3. Genero biolentziaren aurkako borroka, eta honen prebentzioa kirolaren
bidez.

4. Genero estereotipo negatiboen kontrako borroka kirolean, eredu
positiboak sustatzea eta arlo honetan komunikabideen lana
ezinbestekoak dira, oihartzun handiko komunikabideetan argi ikusten
baita askoz ere denbora eta garrantzi txikiagoak ematen zaizkiela
emakumeen kirolei, emakumezkoen kirol ekitaldiek apenas lortzen dute
ikusgarritasuna.
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4. Atala: EMAKUMEA ETA KIROLA

Emakumezkoen kirol jarduera

Nahiago dituzten kirol jarduerak:

1. Igeriketa %23
2. Aisialdirako kirol jarduera suabea %21
3. Korrika egitea %15,5
4. Kirol jarduera fisiko gogorra %14
5. Aisialdirako txirrindularitza %12

Kirol egiteko arrazoiak:

1. Jarduera fisikoa egitea %76
2. Osasuna %55
3. Jolasa %45
4. Argal egotea %41
5. Gustoko duelako %23

Kirol guneei dagokienez: Emakumeek nahiago dituzte hurbil eta seguruak diren guneak; barnekoak (fitness zentroak, mentimendu aretoak, elkarteen guneak,
etab…) edo etxetik hurbil dituzten gune publikoak (ez dute parkerik nahi izaten, eta are gutxiago gauez); garraio publikoa erabili ohi dute, eta askotan seme-
alabek lagunduta joaten dira; izan ere, gizon (%19,2) baino emakume (%27,7) gehiago joaten dira gimnasio pribatuetara.

Urteko sasoia Asteko momentua Lugar de práctica

Oporrak
Lan egteko 

sasoiak
Berdin dio

Astelehenetik 

ostiralera

Asteburu eta 

jaiegunak
Berdin dio Kanpoan Barruan Berdin dio

Gizonak 11,1 17,2 71,7 30,3 22,8 46,8 55,6 14,9 29,5

Emakumeak 9,7 30,8 59,5 53,2 11,4 35,4 34,3 34,9 30,8

Emakumezkoek kirolean jartzen duten interesa gehienbat kirol egiteari begira dago, eta ez hainbeste kirol ekitaldietara joateari, 
edo telebistan ikusteari. 
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4. Atala: Emakumea eta kirola

Eskola kirola generoaren ikuspuntutik.

EIBARREKO ESKOLA KIROLEAN DIHARDUTENAK GUZTIRA: 879 ESKOLAKO UME

Benjaminak 288 Kimuak 270 Haurrak 254 Kadeteak 67

Mutilak Neskak Aldea Mutilak Neskak Aldea Mutilak Neskak Aldea Mutilak Neskak Aldea 

200 88 -122 184 86 -98 156 98 -58 23 44 +21

Mutilak Neskak

GUZTIRA 563 316

879 64,05% 35,95%

LABURPENA.

1. Genero aldea, parte hartzaileei begira: nesken %31,7k baino ez dute eskola kirola egiten. Mutilen kasuan, %56k.

2. Genero aldea, kategoriei begira: neskek mutilek baino gutxiago egiten dute kadete mailan izan ezik. Izan ere, nesken parte hartzea, 14 eta 16

urte bitartean, mutilena baino handiagoa da, horrela desagertzen da erreala baino aparentea den aldea.

3. Genero aldea, modalitateari begira: futbola, aretoko futbola eta mendizaletasuna mutilek aukeratzen dute, gimnasia eta 8ko futbola neskek

baino ez dituzte aukeratzen. Eskubaloia, atletismoa eta igeriketa mistoak dira.

4. Genero aldea, uzteari begira: neskek kadete mailan eskubaloia eta igeriketa egiten jarraitzen dute, horrela emakumezkoen presentzia nahiko

altua izaten da.
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4. Atala: EMAKUMEA ETA KIROLA

Guztientzako kirola genero ikuspuntutik.

PATRONATUAN ABONATUTAKO 

PERTSONAK GUZTIRA: 8.662

PATRONATUAREN JARDUERETAN 

IZEN EMANDAKO PERTSONAK GUZTIRA: 1.140 

Udal Patronatuan abonatutako pertsonen banaketa, genero ikuspuntutik

Eibarko biztanleria Eibar Kirol Txartelaren erabiltzaileak Genero aldea

H M H M H M

13.104 14.054 4.633 4.029 35´3% %28´6 %-6,7

GUZTIRA 27.158 8.662 %31,9

G E ALDEA

BIZTANLERIA %48,25 %51,75 %3,50

KIROL 
TXARTELA

%53,49 %46,51
%-6,97

ACTIVIDADES %26,30 %73,60 %47,30
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4. Atala: EMAKUMEA ETA KIROLA

Guztientzako kirola genero ikuspuntutik. 

Eibarko Udal kiroldegiak eskainitako jarduerak, adin eta generoaren arabera. 

LABURPENA 16 - 19 20 - 39 40 - 59 60 - 79 80 - 100 GUZTIRA

Zk. % Zk. % Zk. % Zk. % Zk. % Zk. % Kirol egitea guztira

Emakumeak 51 85 135 68,2 349 72,9 266 74,3 39 86,7 840 %73,6

Gizonak 9 15 63 31,8 130 27,1 92 25,7 6 13,3 300 %26,3

GUZTIRA 60 198 479 358 45 1.140

Oro har: Eibarren gizonak baino ia 1.000 emakume gehiago bizi diren arren, 600 emagume gutxiago daude izen emanda UKPn
Antolatutako kirol jardueretan emakumezkoen parte hartzea gizonezkoena ia halako 3 izaten da.
40-59 eta 60-79 adin tarteetan ematen da emakumeen parte hartze handiena.UKPk antolatutako jarduera guztietan emakume gehiagok parte hartzen dute, baina
bereziki 16-19 eta 80-100 adin tarteetan.

Emekumeen onarpen handiena duten jarduerak, adin tarteen araberak, honako hauek dira:
1.16-19 urte bitartean: Jazz Dantza da jarduera nagusia. Gizon batek ere ez du egiten.
2.20-39 urte bitartean: Zumba, Jazz Dantza, Fitness y Spinning-a. Bakarrik Fitnessa eta Spining, gutxiago bada ere, giznoezkoekin batera egiten dituzten
jarduerak dira; eta horregatik, jarduera neutroak, generoaren ikuspuntutik.
3.40-59 urte bitartean: Pilates, Zumba y Fitnessa. Hainbat emakumek bestelako jarduerak egiten dituzte.
4.60-79 urte bitartean: Senior Gimnasia. Uretako jarduerek garrantzi handiagoa izaten dute adin tarte honetan.
5.80-100 urte bitartean: Senior Gimnasia izaten da egiten duten jarduera bakarra.
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4. Atala: EMAKUMEA ETA KIROLA

Kirol federatua genero ikuspuntutik.

GUZTIRA: 2.000 PERTSONA FEDERATUTA, 1.437 GIZONEZKO ETA 599 EMAKUMEZKO
GUZTIRA
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Emakumeek egiten dituzten kirol
modalitateak

H M

1. Oro har, kirol federatua, Eibarren ere, gizonezkoen esparrua da. 10 kirolaritik 3 baino ez dira
emakumezkoak. Hori onartezina da, nahiz eta bertan emandako datua testuinguru espainiarrean
emandakoa baino apur bat altuagoa izan (lizentzia federatiboen %78,5 gizonezkoak dira eta %21,5
emakumezkoak, Kirol Kontseilu Gorenak 2015ean emandako datuen arabera)

2. Gizonezkoen presentzia kirol federatuan emakumezkoena halako 2 edo 3 da kategoria
desberdinetan. Alde hau bereziki nabarmena da beterano eta gazte mailetan. Horrek pentsarazten
dut lehiatzea emakumeentzat ez dela hain erakargarria.

3. Emakumeek parte hartzen dute dauden 22 modalitateetatik 14tan eta herrian dauden 26 klubetatik
9tan. Parte hartze hau bakarrik da gizonena berdina edo handiagoa 3 modalitatetan: Eski, Igeriketa
eta Gimnasia Erritmikoan. Azken hau emakumezkoek bakarrik egiten dute. Emakume gehiago daude
bakarrik Igeriketan eta Gimnasia Erritmikoan. Eskubaloia, Atletismoa, Defentsa pertsonala eta Eskia
gizonek zein emakumeek egiten dute, gizon gehiago badaude ere.

4. Nesken parte hartzea Futbolean, Mendian edo Waterpoloan, garrantzitsua, edo mutilenaren
antzekoa federatu aurretik, izan ere, desagertzen da kirol federatuaren esparruan. Eskola kirolan
ematen den Gimnasia Erritmikoaren gorakada, desegiten da federatuan.

5. Etorkizuna duten modalitateak genero ikuspuntutik: Igeriketa, Futbola, Gimnasia Erritmikoa,
Errugbia eta Saskibaloia.

6. Waterpolo eta Errugbia bezalako modalitate estrategikoak, Eibarren federazio egitura sendoak
dituztenak, Eskola Kirolaren bultzada bat behar dute generoaren ikuspuntutik.

Bestelako iritziak: emakumeen parte hartzearen aldetik, garrantzi handiagoa eman beharko litzaieke
Saskibaloi eta triatloiari.
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4. Atala: EMAKUMEA ETA KIROLA 

Kirola genero ikuspuntutik.

Bukaerako ondorioak:  

1. Kontraesankorra da eskolako garaia izanik kirol gehien egiten den garaia (%44,1), sasoi horretan ematen den genero aldea %25ekoa izatea; alde hori 
%19,2ra jaisten da kirol federatua denean eta %6,7ra guztientzako kirolean. Datu horiek halabeharrez hobetu behar dira. Baliabide egokiak eskura jartzen 
badira, emakumeen parte hartzea kirolean datozen urteetan altuagoa izango da, kontuan hartuta gaur egun kirola egiten duten emakume gehienek ez zutela 
ezagutu kirolaren eragin positiboa, ez eskola kirolean, ez federatuan. Gazte garaian kirol egiteari uztea eta kirol egitera itzultzea helduak direnean bizitzaren 
aldi bakoitzarenak bereak diren inguruabarrekin zerikusia duen fenomeno bat dela ematen du; itzultzearen arrazoi nagusiak honakoak izan litezke: denbora 
gehiago izatea helduak direnean, eta osasunarekin eta bizitza sozialarekin erlazionatutako proposamen eta beharrak. 

2. Emakumezkoek identifikatutako 25 ekitaldietatik bakarrik hartzen dute parte 11etan, eta inoiz ere ez profesionaletan. Gimnasia erritmikoetan 
gizonezkoek ez dute parterik hartzen, ez kirolarien artean, ez antolatzaileen artean. Kirolaren Sarietan, …eta Kitto! Euskera Elkarteak antolatuak, kirol 
ibilbideagatik emandako sarien artean, 21 aldietatik bakarrik 2tan izan da emakumeentzat.

Eskola

Kirola

Eskola-adina

duten umeak
%

Kirol

Federatua

17-39 urte bitarteko

biztanleak
%

Guztientzatko

kirola

Eibarko

biztanleri

a guztira

%

Emakumeak 316 996 %31´72 599 4.126 %14´5 4.029 14.054 %28´6

Gizonak 563 995 %56´6 1437 4.261 %33,7 4.633 13.104 %35´3

Guztira 879 1.991 %44´1 2036 8.387 %24,2 8.662 27.158 %31´8

Genero 

Aldea
%24,9 %19,2 6,7%
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4. Atala: EMAKUMEA ETA KIROLA

Kirol oztopoak Eibarren

KIROL OZTOPO ETA BEHARRAK, GUNEAK ETA 
INSTALAZAIOAK

1. Segurtasuna, eta horregatik, hiriaren
diseinua, ezinbestekoak dira emakumezkoen
kirol jarduera bermatzeko. Eibarren genero
ikuspuntutik egindako hiriaren diagnosi
txostenak (HiriaKolektiboa 2010) 3 gune
arriskutsu identifikatzen du argitasun eta
irisgarritasun ezagatik; horri gehitu behar
zaio garraio publikoaren maiztasun eskasa
(Ipurua Kiroldegiko sarrera Ipurua kaletik,
Unbeko instalazioen ibilbidea eta emakume
askok korrika egiteko erabiltzen dituzten
bestelako bideak). Horiek guztiak emakume
eibartarrek identifikatutako eta adostutako
oztopoak.

2. Gizonezkoen nagusitasunak kirolean badu
bere isla kirol instalazio eta guneen
diseinuan, ikuspuntu maskulinotik
pentsatuta baitaude. Emakumeen behar eta
lehentasunen aurreko sentsibilitate eza
oztopo izan daitezke kirol egiteko.

OZTOPOAK ESKOLA KIROLEAN

1. Eskola kirola gehienbat gizonezkoen esparrua
da gaur egun. Modalitate batzuk aukeratzean
kasu bakoitzean zein den egokiena adierazten
duten generoari lotutako estereotipoek
eragiten dute.

2. Kasu gutxitan jarraitzen dute gero kirol
federatuan, nesken artean arrakasta duten
modalitateetan, atletismoan eta 8ko
futbolean, besteak bete.

1. Modalitate neutroetako konkista bide
bakarrekoa da: nahiz eta gero eta emakume
gehiagok praktikatzen duten gizonezkoenak
izan diren modalitateak (futbola, kasu), mutilek
ez dut kontrako bidea egiten; adibidez, ez dago
Gimnasia Erritmikoa praktikatzen duen mutilik.

OZTOPOAK KIROL FEDERATUAN 

1. Ez daude kirol egiteko aukera berdinak
emakumezkoentzat eta gizonezkoentzat.
Emakumezkoen klubak edota taldeak izatea
eskatutako modalitatea dutenak, edo beste
herri batera joan behar izatea oztopo batzuk
dira, epe luzean, emakumeek kirol egitea
arriskuan jarri dezaketenak. Eskubaloian
jokatzen duten neskak Elgoibarrera joan
behar dira, mutilek Eibarren jokatzen duten
bitartean; gauza bera gertatzen da
saskibaloiarekin, kasu honetan neskak
Durangora joan behar dira entrenatzera eta
jokatzera.

2. Era berean, entrenatzera joateko egin behar
dituzten desplazamenduek, edo horien
bukatzeko orduek eragin handia izan
dezakete emakumeek kirol egiteari uzteko
orduan. Eibarren, egoera hau bizi dute
Errugbian jokatzen duten neskek Unbe
gunean (HiriaKolektiboa 2010)
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4. Atala: EMAKUMEA ETA KIROLA

Kirol oztopoak Eibarren

GUZTIENTZAKO KIROLARI OZTOPOAK

1. EKTn jasotako eskaeren igoerak 40-60 urte
bitartean, eta aurreko adin tartean jasotako
jaitsiera nabarmenak (20-39), pentsarazten du
kanpoko faktore batzuk daudela (denbora falta,
familia eta lan erantzukizunengatik, etab.) kirol
egitea adin tarte horretan (20-39) oztopa
dezaketenak. Horrela balitz, eskaintza bera
birplanteatu beharko litzateke adin tarte
horretan (ordutegiak, edo zerbitzu osagarriak
eskainiko beharko lirateke, haurtzaindegiak,
kasu).

2. Aipagarria da ematen den emakumearen irudia.
Patronatuaren logoa maskulinoa den irudi batek
osatzen du, web orrian ez da irudi femeninorik
agertzen ez bada gizon eta emakumeen irudiak
dituzten jardueren orrietan, eta dantzatxikin
(neska dantzari baten irudia), estereotipoa
indartzen duena.

3. Hizkuntzari dagokienez, gaztelaniaz, behintzat ez
da genero ikuspuntua zaintzen, eta honelakoak
ikus daitezke: “precio para abonados”,
“profesores”... (ez dago abonadas ni
profesoras?).

TALDE BEREZIEN KIROL 
OZTOPOAK

1. Etorkina izateak, langabezian egoteak
edo desgaitasunen bat izateak
dakartzan zailtasunak izugarri
areagotzen dira kirol egiteko, zer
esanik ez, emakumea izanda. Bereziki
sentibera izan behar da esklusio
anitzeko talde hauekin.

2. Emakume etorkinen kasuan,
emakumeek kirol egiten duten ohiko
baldintzak (talde mistoak, arropa)
oztopo izan daitezke zenbait
kolektiborentzat, Magrebetik
etorritako emakumeentzat kasu.

3. Eibarren kirol egiten duten
desgaitasunen bat duten emakumeak
oso gutxi dira.

OZTOPOAK KIROL EKITALDIETAN

1. Eibarren egiten diren kirol ekitaldien artean, ez
dago bat bera ere emakume kirolariak ordezkatzen
dituena..

2. Eibarren egiten diren kirol zaleentzako 20
ekitaldietatik emakumeek 11tan hartzen dute parte.
Horietako gehienak guztientzako kirol ekitaldiak
dira. Bi baino ez daude parte hartze mugatua
dutenak eta emakume kirolariek esparru Nagusia
dutenak: emakumezkoen Futbol Txapelketa eta
Gimnasia Erritmikoaren San Andres Sari Nagusia.
Datu honek baieztatzen du, nahiz eta aurrerapauso
handiak eman diren irisgarritasun eta parte
hartzearen arloetan, oraindik ere badaudela
oztopoak Eibarreko emakume kirolariren
ikusgarritasuna eta mirespena zailtzen dituztenak.
Horregatik gaur egun indarra dute Eibarko
Emakume eta Gizonen Berdintasunerako III. 2011-
2014 Udal Planean egiten diren aldarrikapenek..
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Área 4: MUJER Y DEPORTE

Deporte en Eibar desde la perspectiva de género.

PROPUESTAS

PROSAMEN OROKORRAK

• Kirolaren eta osasunaren arteko koordinazioa indartzea, prozesu
parte hartzaileen bidez; horietan mediku eta herriko emakumeek
hitz egin ahalko dute euren behar eta eskaerei buruz, eta bide
batez, proposamen eta iradokizunak egin osasunaren eta kirolaren
gainekoak.

• Herriko osasun profesionalen eskura ipini Patronatuaren kirol
eskaintza; horrela eskaintza hori kontuan hartu ahalko dute
emakumeen osasuna eta ongizatea zaintzeko estrategia moduan.

• “Label” bat sortzea Eibarko kirol eragileen lana publikoki
egiazatatu eta onetsiko duena (federazioak, klubak,
elkarteak, eskola zentroak, etab.) genero berdintasunaren
lanean aurrerapausoak ematen dituztenak.

• Label hori Batzorde Paritario batek emango luke Kirol
Patronatuak eta Eibarko Udalaren Emakume Mahaiak
osatua, dagozkion adierazleak kontuan izanda.
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4- Atala: EMAKUMEA ETA KIROLA

Kirola Eibarren genero ikuspuntutik.

BEREN BEREGIKO PROPOSAMENAK

BEHARRAK, INSTALAZIOAK ETA KIROL GUNEAK

• Estrategiak abiatzea herriko emakumeei aukera emateko beharrak, iradokizunak eta instalazio eta kirol gunei
buruzko hausnarketak adieraz ditzaten. Emakume Abonatuaren Buzoia, Informazio eta Komunikazio Teknologiak
(IKT) erabiltzea eskuragarritasuna errazteko.

• Instalazioen eta kirol guneen maskulinizazioari aurre egitea, emakumeen kirol nahi, lehentasun, eta beharrak
aintzat hartuz, hauek ere baitira udal kirol zerbitzuen erabiltzaileak. Emakumeen parte hartzea erraztuko duten
ekipamenduez (beren beregiko makinak gimnasioetan, etab.) hornitzea instalazio publikoak

• Emakumeei eta euren beharrei egokitutako gune eta aldagelak eskura izatea, baita familia aisialdiari ere.

• Emakumeen agerpena sustatzea kirolaren maila tekniko guztietan (direktibak, kudeatzaileak, entrenatzaileak,
bolondresak), gizarte erreferentearen rola zabalduz, eta eredu bezala ekinez datozen belaunaldientzat.

• Eibarko eta Lurraldeko komunikabideetan kirolean adituak diren emakume ahotsen presentzia bermatzea.

• Behar diren estrategiak abiatzea era sistematiko eta aldizkakoan Eibarko talde tekniko eta direktiboetan
emakumeen agerpena neurtzen dituzten zifrak eskura izateko.
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4. Atala. EMAKUMEA ETA KIROLA

Kirola Eibarren genero ikuspuntutik.

BEREN BEREGIKO PROPOSAMENAK

ESKOLA KIROLA

• Nesken parte hartzea sustatzea eskola kirolean (benjaminak eta kimuak),
eta eskaintzan neskentzat ere erakargarriak diren kirol modalitateak sartu.
Eskola kirolen egiten den eskaintzaren jarraitutasuna bermatzea kirol
federatuan guztientzako kiroletan (Zentroak, Patronatua, Klubak,
Elkarteak…)

• Genero berdintasunari buruzko trebakuntza ekintzak bultzatzea eskola
kirolean dauden eragile guztientzat (monitoreak, familiak, eskola umeak…)
genero estereotipoen eragin txarra desagerrarazteko.

• Kirol neutroak egitea sustatzea parte hartze mistoa erraztuko dutenak;
horretarako, neska-mutilen txapelketak antolatuko dira eta kirol guneetan
bi sexuen presentzia igualitarioa bultzatuko da, baita patioetan, plazetan,
eta abarretan.

• Hezkuntza zentroetan eta UKPrekin koordinatuta, txapelketak edo
esperientzia ludiko-deportiboak antolatzea natura inguruetan eta eremu
publikoetan, zeinetan gurasoek eta eskola-umeek parte hartuko baitute.

KIROL FEDERATUA

• Emakumeek kirol federatuaren kategoria guztietan parte hartzea
sustatzea, ekiditeko gizonen parte hartzea emakumeena halako 2
edo 3 izatea (genero aldea)

• Emakumeen kirol jarduerari jarraitutasuna ematea kirol federatuan,
batez ere, eskola garaian neskek bereziki aukeratzen zituzten
modalitateetan.

• Kirol federatuan ematen diren emakumeen bajak murriztea.
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4. Atala: EMAKUMEA ETA KIROLA

Kirola Eibarren genero ikuspuntutik.

BEREN BEREGIKO PROPOSAMENAK

GUZTIENTZAKO KIROLA

• EKTa erabiltzea sustatzea neska gazte eta nerabeen artean (17-19 urte
bitartean); horretarako Kirol Patronatuaren kirol eskaintzan sartu beharko
dira beraiek nahiago dituzten jarduerak, sektore pribatura alde egitea
ekiditeko (low cost gimnasioak)

• Zerbitzu osagarriak sartzea eta emakume gazteentzat (20-39 urte
bitartean) dagoen kirol eskaintza birplanteatzea, ikusita kirol egiteko izaten
dituzten oztopoak (goizago zabaldu, haurtzaindegiak izatea, guraso eta
seme-alabek elkarrekin egiteko moduko kirol jarduerak izatea, ludotekak,
etab.)

• Emakumeen arteko gizarte harremanak eta lotura afektiboak sustatzea,
jarduera kolektiboak (taldeka geratzea korrika, senderismoa egiteko, etab.)
indartuz, aldi berean, Eibarko gizarte sare femeninoa sendotuko duena.

• Hiriaren esparru publikoaren berdintasunezko okupazio eta bereganatzea
sustatzea, inguru atseginak, seguruak eta irisgarriak bultzatuz..

DEPORTE Y MINORÍAS:

• Kolektibo minoritarioen (langabetuak, DSBEren jasotzaileak,
etorkinak eta desgaitasunen bat duten pertsonak) behar
espezifikoak aztertzea genero ikuspuntutik eta kirol eskaintza
hobetzea, kasu bakoitzen hautemandako behar esanguratsuenei
erreparatuta.

• Desgaitasunen bat duten emakumeek EKT gero eta gehiago
erabiltzea bultzatzea, Patronatuak eskainitako egokitutako
jardueretan parte hartuz.

• Langabezian dauden edota DSBE jasotzen duten emakumeek EKT
gero eta gehiago erabiltzea, eta Patronatuak egiten duen kirol
eskaintzan parte hartze handiagoa lortzea, horrela Patronatuak
kolektibo horiekin dituen neurri bereziak mantendu ahalko dira.

• Emakume etorkinentzat kirol eskaintza berezia bultzatzea, Patronatu
eta udalerrian dauden elkarteen arteko kolaborazioaren ondorioa
izango dena.
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4. Atala: EMAKUMEA ETA KIROLA 

Kirola Eibarren genero ikuspuntutik.

BEREN BEREGIKO PROPOSAMENAK

KIROL EKITALDIAK

Birplanteatu behar dira herrian dauden kirol ekitaldiak, profesionalak batez ere, genero ikuspuntutik. Ekitaldi horiek, emakumeen interesak eta kirol
jardueren arteko adostasuna bilatu behar da etapa desberdinetan (EK, KF, GK).

• Sortu behar da emakumezkoen kirol ekitaldi bat, oihartzun mediatikoa izango duena, marka irudia emango diona udalari eremu honetan.
Honakoa izan liteke aukera bat: emakumezkoen triangeluar bat antolatzea, 3 asteburutan zehar, modalitate batzuetako (atletismoa, saskibaloia,
eskubaloia) goi-mailako taldeek parte har dezaten aurredenboraldian.

• Errentagarri egitea dagoeneko kirol zaletuentzat dauden ekitaldiak eta bestelako ekimenak, hala nola, Sariak, etab. Eibarko kirolariei
ikusgarritasuna emateko eta esparru honetan erreferente izateko gizarte onarpena bultzatu.

• Sustatzea, Udalaren diru-laguntzen bidez, emakumearen parte hartzea kontuan hartzen duten kirol ekitaldiak afizionatu mailan.
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KIROLA ETA 

EUSKARA

5.atala



5.atalaren helburua: 

Kirola eta euskara atal honen azterketarekin, eibartar

kirolean euskara nola dagoen ezarria aztertu nahi da,

eta ahulezia eta mehatxu nagusienak ezagutzea nahi

dira, eta kirolaren eremu guztietan bere erabilera

handitzeko bideratuak dauden proposamenak egitea

nahi da ere.

KIROLA 

ETA 

EUSKARA
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5.atala: KIROLA ETA EUSKARA

Sarrera

Euskararen erabilera 1989-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2014

Haurren biztanleria %33.43 %39.08 %39.53 %40.78

Gazteen biztanleria %16.01 %27.56 %29.87 %25.88

Helduen biztanleria %14.28 %17.68 %19.90 %17.65

Nagusien biztanleria %27.11 %21.25 %21.60 %17.78

Batez bestekoa %20.59 %23.70 %24.58 %22.18

• 2011.urtean herri eibartarra %51a euskalduna zen, %23 a ia

euskalduna eta %25 ak, euskara ez du hitz egiten ezta ulertzen

ere.

• D eredua, euskarazko irakaskuntza hizkuntza ibiltzaile moduan,

gaztelerazko ikasgaiarekin, Eibarreko eskola zentruetan lehena da,

gaur egun haur hezkuntzako %100ak aukeratzen du, lehen

hezkuntzan %90ak, bigarren hezkuntzan %80a eta batxilerren

%61ak.

• Biztanleriaren %88a 2-14 urte bitarteko euskara hitz egiteko gai

da, eta % 68-a 15-34 urte bitartean.

• Euskaldunen portzentaiak hobetu egin dira, baina euskararen

erabilera gelditu egin da eta behera egin du.
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5.atala: KIROLA ETA EUSKARA

Eremu desberdinetako euskararen egoeraren azterketa

• Herriko zentroetan eskainitakoa, astero bi sesio dauzka, euskalduna den
monitore adituekin.

• 2016-17 kurtsoko datuak parte hartzen duten talde partehartzaileen
%59-ek bere barne komunikaziorako euskara erabiltzen dute, eta %79-ek
monitoreekin hitz egiteko erabiltzen dute. Orain dela 10 urte, %44-ak
barne komunikaziorako erabiltzen zuen eta%69-a monitoreekin
komunikatzeko.

• Hizkuntzarik nagusiena gaztelera da. Nahiz eta talde federatuak
entrenatzen dituzten %80a euskalduna den. 2 eta 14 urte
bitarteko %88-a Euskara hitz egiteko gai dira, eta 15-34 urte
bitartekoak %68a.

• Txirrindularitza, mendia edo xakeko klubetan euskararen
erabilera nagusi da. Errugbyan, eskubaloian, waterpoloan
euskarak agerrera gehien duten kirolak dira.

MONITOREEK ERABILTZEN 
DUTEN HIZKUNTZA, beraien

artean

MONITOREEK ERABILTZEN 
DUTEN HIZKUNTZA, ikasleekin

JOKU ZELAIAN ERABILTZEN 
DEN HIZKUNTZA

FUTBOLA Gaztelera Euskara Biak

ERRUGBYA Euskara Euskara Batez ere euskara

ESKUBALOIA Gaztelera Euskara Batez ere euskara

ESKOLAKO KIROLAN
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5.atala: KIROLA ETA EUSKARA 

Eremu desberdinetako euskararen egoeraren azterketa

SD Eibarrek, aipamen berezia merezi du,
euskara sustatzeko plan bat egin duelako eta
hurrengo helburuak planteatuko ditu:
• Euskararen erabileraren normalkuntza

(gaztelera bezala erabiltzeko)
• Euskararen erabileran erraztasuna izatea
• Eguneroko jarduera elebiduna izatea.

Plan honetan klubetako euskararen
erabileraren diagnostikoa garatu dute, eta
eremu desberdinetarako helburuak planteatu
dituzte.

Kirol Udal Patronatuak berezko euskara Plana
du eta Patronatuaren langileetan, aurrerapen
garrantzitsuak ematen ari dira; kartelak eta
seinaleak EAEko bi hizkuntza ofizialetan daude.

Harreran lan egiten duten pertsonak eta
administrazioan lan egiten dutenak elebidunak
dira.

Kirol zerbitzuei buruz, gehienak
azpikontratatutako enpresek eskainitakoak:

Haurren ekintza akuatikoak euskaraz egiten
dira, dantza eta erritmokoak, batzuk euskaraz
eta besteak gazteleraz, karatea gazteleraz
ematen da.

Helduen ekintzak gehienetan, gazteleraz dira.
Irakasle guztia euskara eta gazteleraz irakasteko
gai ez da.

Gimnasio pribatuetan, euskararen agerpena
baxua da, edo batzuetan ez da agertzen.

KIROL KLUBETAN
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5.atala: KIROLA ETA EUSKARA

Eremu desberdinetako euskararen egoeraren azterketa

2016-2025 EUSKARAREN PLAN ESTRATEGIKOA

• 2003.urtetik Udala euskararen erabilera sustatzeko plan desberdinak gauzatzen joan da.

• Lortutako aurrerapenak garrantzitsuak izanda, euskararen desiatuko ezarpena ez dute lortu,
kirolaren eremuan, aisialdia edo familian. Lan egiten jarraitu behar dugu.

• Eibarreko Udalak 2016.ean euskara onartu duen sustapenerako bere laugarren plana onartu
zuen.

• Plan hau 2025.urterarte proiektatu zen.

• Planak, ekintza eremu desberdinak aurrera eramaten ditu: familia, industria edo komertzioa, haur
eta gazteen biztanlerian mugitzen den garrantzitasun kapitala nabarmentzen ditu. Eremu hauen
artean kirola dago, eta eremu hauek biriki bezala planteatuko da, euskararako.

• Plan honen bidez, haur eta gazteen guneetan euskararen erabilera normalizatzea nahi dute.
• Eragileak sareetan antolatzea proiektatu nahi dute euskararen sustapenetzaileetan bihurtzeko,

euskararen erabilerari ospea emateko asmoz.

• Euskaraz kurtsoen eta helduentzat ekintzetan kirola eskaintza handitzea nahi da

• Gakoak hauexek dira:

• Kirol eremua euskarazko biriki bezala.
• Sareetan lana
• Euskararen erabilerari prestigioa ematea.
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5.atala: KIROLA ETA EUSKARA

Eremu desberdinetako euskararen egoeraren azterketa

HOBETZEKO ONDORIOAK ETA PROPOSAMENAK

Eremu desberdinetako euskararen egoeraren azterketa Eibarreko Kirolan

Puntu indartsuak Ahuleziak

• Zentruen eta enpresen zalantzagabea den apostua eskola kirolaren programa garatzen dutena, 
euskararen alde. Eskola Kirolan egiten duten Euskararen erabileraren jarraipena

• Kirol klub batzuetan gaztelera hitz egiteko ohitura
haurrak eta gazteak erakargatzeko.

• Kirol klubetako taldeak entrenatzen dituzten pertsonen %80-a elebidunak dira.

• Herriko kirol klub nagusien konpromisoa euskararen alde: SD Eibar, Eibar kirol kluba, Eibar 
errugby taldea, Urbat, Eibarko eskubaloi...

• SD Eibarreko Euskara Plana
• Patronatuaren irakasleen zati bat (propioak eta 

azpi kontratuak) euskarazko klaseak emateko gai 
ez da.

• Euskararen plan estrategikoa 2016-2025, eta eman ahal duten baliabideak.
• Patronatuaren jardueretan semaforoaren

sistematika ez da guztiz ezartzen

• Euskararen erabilererako erregulaziorako udal ordenantza. Kiroleko Patronatuaren Euskara 
Plana , eta Kiroleko Patronatuaren langile gehienak profil linguistikoa du.

• Gimnasio pribatu gehienek beraien jarduera
gazteleraz garatzen dute

• .Semaforoaren sistematika hizkuntzaren determinaziorak klaseetan erabiltzeko.
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5.atala: KIROLA ETA EUSKARA

Eremu desberdinetako euskararen egoeraren azterketa

HOBETZEKO PROPOSAMENAK

1. Semaforoaren sistematika sustatu, eta jarraipen zehatza gauzatu.

2. Patronatuaren jarduerak inpartitzeko kontratatutako enpresetan profil linguistikoak eskatu.

3. Kirol klubetan euskararen erabilerak saritu eta kirola eremuaren diru-laguntzen bitartez

sustatu. 

4. Kirol klubetako konpromisoa berriztu, euskararen erabileraren alde. 

5. Euskararen erabilera sustatzeko gimnasio pribatuekin plan bat formalizatu.
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GIZARTE 

IRISGARRITASUNA 

6.atala



6.Atalaren helburua

Atal honek, 4 eta 5.sailen zeharkako ildo berean,

sarbiderako egoera eta kirol guneen barneratzea, jardueren

eskaintza eta kirol gertaeren egoera aztertzeko asmoa du,

talde sozial bereziek dauzkaten oztopo nagusienak

ezagutzeko, eta eragiteko orientabidek proposatu eta

berdintasunezko hitzetan pixkana-pixkanakoko barneratze

bat izatera heltzeko.

GIZARTE 

IRISGARRITASUNA
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Desgaitasuna duen biztanleriaren kuantifikazioa iturriaren arabera kontraesanezko gaia da. Euskadin Foru Aldundiek ematen dituzten

Desgaitasun Ziurtagiri Ofizialak kontuan harzen baditugu, Estadistika Nazional Institutuaren Dependentziaren Inkestak eskaintzen digun

datuarekin desberdintasun esanguratsuak egiazta ditzakegu.

Seinalatu behar dugu, desgaitasuna identifikatzea ziurtagiri baten bidez, baloratzen duen tribunal batek egina, pertsonala den ekintza boluntario

bat suposatzen du, eta pertsona guztiek , ez daude prest prozesu honetarako, edo eskaera hau egiteko tramite guztiak ez dituzte ezagutzen.

Aldiz, desgaitasuna objetibizaturik dagoen eta erreala den egoera bat da, nahiz eta herri administrazioak ziurtatu edo ez. Ñabardura honekin

estandarrak bezala emandako datuen konplexutasuna nabarmendu nahi dugu, horregatik saila honetan hiru iturri mota eskaintzen ditugu. ENI,

GFA eta Hezkuntza Sailarena eskola biztanleriari zuzendua.

6.Atala: GIZARTE IRISGARRITASUNA

Desgaitasuna duen biztanleria

AURRETIKO IRITZIAK
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Desgaitasun, 2013.eko Pertsonala eta Dependentzia Egoeraren Inkestaren

ustez, Euskadin 169.400 desgaitasuna daukaten pertsona daude (etxeetan)

eta 14.745 zentruetan. Bi kasuetan, 6 edo gehiagoko urte dauzkatenak dira.

Inkesta honek desgaitasunezko kontzeptu zabala erabiltzen du: eguneroko

bizitzako jarduerak egiteko limitazioak dauzkaten pertsonak dira, urte beteko

iraupena dutenak edo urte bat iraungo dutela aurreikusten badute eta

urritasun batean jatorria daukatenak. Hau da, desgaitasun ziurtagiri bat

daukaten pertsonak ez dira albo batera uzten baizik eta jardueran mugatuak

eta partaidetzan murrizketak daukaten beste pertsonak kontuan hartzen dira.

Totala Gizonak Emakumeak

EUSKADI 169,4 68,2 101,2

ARABA 22,8 10,7 12,1

GIPUZKOA 54,5 20,4 34,1

BIZKAIA 92,1 37,1 55

Fuente: Elaboración propia a partir de datos EDAD 2013. INE.

6 - 44 urte bitartean 45 -65 urte bitartean 65- 79 urte bitartean 80 edo urte gehiagokoak

Gizonak Emakumeak Gizonak Emakumeak Gizonak Emakumeak Gizonak Emakumeak

EUSKADI 13 9,1 19,9 23,2 21,2 31,6 14,1 37,3

Araba 1,7 1,8 3,9 2,6 2,7 3,7 2,4 4

Gipuzkoa 3,4 2,2 5,1 6,9 7,6 11,3 4,3 13,7

Bizkaia 7,9 5,1 10,8 13,7 10,9 16,6 7,5 19,7

22,1 43,1 52,8 51,4

%13,05 %25,44 %31,17 %30,349,1

Taula 1 – Lurraldearen, sexuaren eta adinaren  araberako Euskadin 

desgaitasuna daukaten pertsonak (unitatea:  6 edo urte gehiagoko 

pertsonak, etxeetan

6.Atala: GIZARTE IRISGARRITASUNA

Desgaitasuna duen biztanleria

DESGAITASUNAREN DATUAK: EUSKADI
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Beste EEAA-kin konparatuz,Euskadi desgaitasun gutxien daukaten artean dago.

Tasarik altuena Galizia da (112,9 mila biztanleriko). Errioxak tasarik baxuena dueNa

Kantabriarekin batera (61,6 eta 70,0 mila biztanleriko hurrenez hurren)

Adina kontuan hartuz, desgaitsuna daukaten %40-a gizonak dira eta %60a

emakumeak. Lurraldeen arabera %13 a Araban dago, %32 a Gipuzkoan eta %54 a

Bizkaian.

Etxeetako desgaitasun biztanleriak Euskadiko %7,85 a suposatzen du:

-% 7,6 a Arabako biztanleri tolarekin konparatuz.

- % 7,77 a Gipuzkoako biztanleri tolarekin konparatuz.

- % 8,03 a Bizkaiko biztanleria tolarekin konparatuz.

Adina kontuan hartuz, desgaitasuna daukaten pertsona gehienak (%61,51) 65 edo

urte gehiagoko pertsonak dira. %25,44 a 45 eta 64 urte bitarteko pertsonak dira.

%13,04 a 6 eta 44 urte bitarteko pertsona.

6.Atala: GIZARTE IRISGARRITASUNA

Desgaitasuna duen biztanleria

DESGAITASUNEZKO DATUAK: EUSKADI
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Gipuzkoako Foru Aldundiaren Ziurtagiri Ofizialaren errolda kontuan
harturik nabarmen genezake:

- Desgaitasunak alderantzizko piramide baten logikari erantzute
dio. Hau da, denboraren igarotzeak desgaitasunaren egoerak
errazten ditu.

- Desgaitasun ziurtagiri ofizialarekin dauden 1.949 pertsonen erdia
Eibarren 65 urte baino gehiagoko pertsonak dira.

- 18 urte baino gutxiagoko pertonak 46 dira. Datu hau Eibarren
erroldaturik dauden ikasle kopuruarekin kontrajarriko dugu,
Hezkuntza sailaren ustez Behar Hezitzaile Bereziak dauzkatenak.

- Desgaitasun hau daukaten pertsona gehienak murritze fisiko
bategatik da. Bigarren taldea tipologiaren arabera jatorri psikikoa
du ziurtatutako biztanleriaren ¼ a.

- Labur esanda, biztanleriaren kuantifikazioak adierazten digu
gutxienez Eibarrek %7 ak desgaitasun egoera bat duela
gehiengoaren jatorria fisikoa izanik.

DEFIZIENTZIA MOTAK %

FISIKOAK 51

PSIKIKOAK 24

SENTSORAIALAK 15

ESPRESIBOAK 3

NAHASIAK 1

BESTEAK 6

100

6.Atala: GIZARTE IRISGARRITASUNA

Desgaitasuna duen biztanleria

DESGAITASUN DUEN BIZTANLERIA
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Eusko Jaurlaritzako Sailaren arabera, behar hezitzaile bereziak dauzkaten ikasleak 106 dira, eta tipología eta adinaren arabera lauki

honi erantzuten diote:.

ETIOLOGIA 0-5 urte 6-18 urte Totala

ENTZUMENAREN DESGAITASUNA 0 5 5

DESGAITASUN INTELEKTUALA 5 43 48

IKUSIZKO DESGAITASUNA 0 3 3

DESGAITASUN MOTOREAK 4 7 11

PLURIGAITASUNA 1 1 2

GOR-ITSUAK 0 0 0

ASPERGER TRASTORNOA 0 2 2

JOKAERA ALDAKETEI LOTURIK DOAZEN TRASTORNOAK 0 9 9

TRASTORNO KONGENITUAK ETA JATORRI GENETIKODUNAK 0 4 4

GARAPENAREN TRASTORNO OROKORRAK 3 19 22

Totala 13 93 106

6.Atala: GIZARTE IRISGARRITASUNA

Desgaitasuna duen biztanleria

EIBAR. BEHAR HEZITZAILE BEREZIAK DAUZKATEN ESKOLA BIZTANLERIA.
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Potentzialitateak Ekintza Fisikoa eta Kirola praktikari atxikirik doaz
biztanleria orokorrean, fisiko mailan soziologikoan eta psikologikoan,
aurrean daukagun kasuan, handituak daude desgaitasuna daukaten
pertsonen inklusioan laguntzeagatik.

Motibazio intrinsekoak (Jarduera Fisiko Egokitua eta Kirola Egokituaren
praktikaten duen ezgaitasuna duen pertsona)onura fisiko hauek
bultzatuko dituzte (sistema kardiobaskularra, arnasketa, lokomotorea eta
metaboliko-endokrinoa), soziologikoak eta psikologikoak. Baina beste
potentzialitate batzuk adieraz ditzakegu zehatz-mehatz hauetan zirrara
piztu ditzakeenak:

Bizitza kalitatearen hobetze orokorra duen gaitasun aurkikuntza:

• Autonomia funtzionala eta sozialaren handiagotzea.

• Egoera psikologiko orokorraren hobekuntza

• Beregokitutasun funtzionalaren ekarpena

• Mugimendu ezaren efektuei aurre egiteari eta
dependentzia egoeraren prebentzio eta hobekuntzekin
laguntzen du.

• Ingresuen eta hospitalen egonaldien beherakaden joera
eta gastu asistentzialen eta osasunen gastuen murrizketa
ekartzen du.

Jarduera fisikoa eta Kirol kapital sozialaren sortzaileak dira
praktikak harreman sozialak handiagotzen duelako topaketa
tokien bidez. Sare sozialen garapena errazten dituzte jarduerak
ematen diren inguruari esker. Jarduera Fisikoa eta Kirolaren
praktika komunitatea gauzatzeko motorea da, oso baliotsua den
lotura sozialaren tresna bat delako.

6.Atala: GIZARTE IRISGARRITASUNA

Desgaitasuna duen biztanleria

POTENTZIALITATEAK
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Biztanleriaren enpatia ahalmenaren handitzea
guneak eta jarduerak konpartitzeagatik
desgaitasuna daukaten pertsonekin. Gertaera
honek herriaren begirada aldatzera laguntzen du
desgaitasunak osatzen dituzten mugez gain.

Kirolari paralinpikoen arrakastaK maila altuko
leihaketetan eta honen hedapen mediatikoak
desgaitasuna daukaten haurrak eta gazteak diren
kirolarietan motibazioa sor ditzake.

LABURBILDUZ:

Giza eskubideen bultzada justizia soziala
eta aukeren berdintasuna sustatzen
dituzte.

6.Atala: GIZARTE IRISGARRITASUNA

Desgaitasuna duen biztanleria

POTENTZIALITATEAK
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Ekintza Fisikoaren eta Kirolaren praktika desgaitasuna daukaten pertsonei

egokitua, testuinguru barneratzaile baten edo talde zehatz batean, limitazio

handiak dauzkate.

Ulergarritasuna errazteko zati desberdinetan sailkatu dira:

6.Atala: GIZARTE IRISGARRITASUNA

Desgaitasuna duen biztanleria

LIMITAZIOAK

BALDINTZA SOZIALAK

BALDINTZA  INFRAESTRUKTURALAK

TALDE BERAREN BALDINTZAK 
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1. Biztanleriaren ezezagutza; beldurra, saihespena, solidaritate eza eta sentsibilizazio falta.

2. Gure gizartea oraindik ez dago nahiko sentsibilizatua, eta desgaitasuna duen pertsonen ezaugarriei buruzko informazio errealik ez

daukate. Desinformazio honek aurrejasotako ideiak, topikoak eta aurreritziak sortzen ditu, sinismen faltsuetan oinarrituak, jokaera

txarrak eragiten dutenak eta inklusio soziala errazten ez dutenak. Jarrera hauek desgaitasuna daukan pertsona kirol jarduerak inguru

inklusiboak egitea nahi dugunean. Desgaitasuna duten pertsona askok diskurtso hau onar dezakete bere eskubideak ez dituztelako

ezagutzen.

3. Errentabilitate sozialaren ezagutza eskasa:

Erakunde bat, bere jatorria edozein izanda ere, desgaitasuna daukaten talde hauen bizitza baldintzak hobetu nahi duenean ekintza bat aurrera

eramanez, tamalez talde txiki bati medioak bidaltzeko ideia kritikatzen duten sektoreak aurkitzen ditugu, handiagok diren eremuen arazoak

oraindik konpondurik ez daudelako. Taldeari zuzentzen zaien medioak arrazoitzea ez da gakoa, bazik eta gizarte justuago bat lortzearena da,

aukera berdintasuna lortzeko asmoz.

6.Atala: GIZARTE IRISGARRITASUNA

Desgaitasuna duen biztanleria

LIMITAZIOAK: BALDINTZA SOZIALAK
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• Kirol teknikarien formakuntza gabezia

Heziketa Fisikoaren irakasleen, lizentziatuen eta etorkizuneko kirol teknikarien Jarduera Fisikoa Egokituaren materia zehatzen ezagupenen
gabeziak formakuntza programetan, ezezagutzagatik beldurra sortarazten du, udal ekintzaren jarduera fisikoaren eta kirolean, jarrera
baztertzaileak sortzeko gai direnak.

• Kirol Sustapenaren eta Jarduera Fisikoaren programetako kudeaketaren ildoak

Kirola edo Jarduera Fisikoaren sustapenerako arduradunen, inkllusiboak diren aurretiko ideiek edo banatzaileak diren garatzeko programen
lotura sozialen edo baztertzaileen izaera zehazten dituzte.

• Desgaitasuna daukatenen familien jarrera

Jarduera Fisikoa era Kirola Egokituaren eskaintzan ineteresatuen partaidetza familiaren jarrerak garrantzia handia du, onuren ezezagutzea
dela eta, beldurra dela eta, sarritan, praktika horren informazio ezagatik edo denbora faltagatik haurren eta gazteen kasuan instalazioetara
laguntzeko.

• Sareko lana gabezia eta erakundeen koordinazio falta:

Behar hezitzaile bereziak dauzkaten eskola zentruen eta Kirola eta Jarduera Fisikoa sustatzen duten erakundeen artean, bereziki Gipuzkoan,
Gipuzkoako Kirola Egokituaren Federazio dagokionak, erabiltzaile posibleen topaketa zaila egiten du. Kooordinazio eza ere somatzen da
sustatu nahi duten erakundeen artean: munizipala, territoriala, autonomikoa.

6.Atala: GIZARTE IRISGARRITASUNA

Desgaitasuna duen biztanleria

LIMITAZIOAK: BALDINTZA SOZIALAK
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•Heredatua den erakundeen ahaztea :

Desgaitasuna daukaten pertsonak denbora askoz beste hiritarrengandik aparte bizi izan dira. Nahiz eta azken urteotan aldaketak eta 

aurrerapenak egon, oraindik ongizate egoera bat lortzetik urrun gaude denok baldintza berdintsuetan egon gaitezen

• Informazio eza desgaitasuna daukaten pertsonetan eta ez daukatenen artean:

Orokorrean, biztanleriak desgaitasuna daukaten pertsonen kirol praktikaren aukerak ez ditu ezagutzen, informazio kanalen gabeziagatik. 

Paraleloki, erakundeak eta arduradunak direnak publiko objetibora heltzeko zailtasunak dauzkate.

• Hesi arkitektonikoak, komunikaziozkoak eta garraio egokituaren gabezia:

Desgaitasuna pertsonen inklusioa arautzen duten arauez aparte, Eibar ez dago sarbide unibertsala bezalako ikuspuntu batekin. Hau da, 

mugikortasun murriztua daukatenentzat, itsuak edo ikusmen gutxikoak, gorrak edo gortasun limitazioekin daudenentzat, edo ta

murrizpen intelektualak dituztenak .

Hiri mobiliarioa, kaleen diseinua eta erabilera publikoko kanpoko guneak, kirola instalazioak, zerbitzu publikoak orokorrean, etxebizitza, 

garraioa, besteak beste, desgaitasuna daukaten pertsonen autonomia mugatzen dituzte.

6.Atala: GIZARTE IRISGARRITASUNA

Desgaitasuna duen biztanleria

LIMITAZIOAK: BALDINTZA INFRAESTRUKTURALAK I
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• Baliabide ekonomikoen eskasia

Eskola zentru eta kirol instalazio gehienek dibertsitateari aurre egiteko nahiko baliabiderik ez daukate, irakasleen kalitatea ziurtatzeko eta
planteatzen duen beharrak asetzeko, materialki, beharrezkoak diren giza baliabideenak eta Kirola eta Jarduera Fisikoaren praktika desgaitasuna
daukaten pertsonak egiteko, inklusio egoera daukatenak edo talde zehatzenak

• Jarduera Fisikoa Egokituaren programen ausentzia

Dibertsitate sozialarako programen gabezia somatzen dugu, inklusiboa den egoeran edo kirol eskaintza zehatzetan

6.Atala: GIZARTE IRISGARRITASUNA

Desgaitasuna duen biztanleria

LIMITAZIOAK: BALDINTZA INFRAESTRUKTURALAK II
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• Elkarteen bertebrazioan desorekak kirolaren eremuan:

Nahiz eta interesatuak dauden pertsona gehienak elkarteen sareek aglutinatu, kirola eremuari dagokion desgaitasun motaren
araberako desberdintasunak antzematen dira. Ez dago transferentzia proportzionalarik sare honen potentziaren eta bere
ezarpenaren artean eremu honetan, honek arazoak indibidualizatzera eraman dezake eta pertsona bakoitzak ere bere
mailaren arabera moldatzeko, beraien giro familiarra, beraien lagunengan jaso dezakeen laguntza,besteak beste.

• Automarginazio arazoak eta herritar bezala beraien eskubideen errekonozimendu falta:

Aipatutako ahazte endemikoa dela eta, autonomia falta dela eta eta eskaintzaren informazio gabezia dela eta, desgaitasuna
daukaten pertsonek automarginazioa izan dezakete edo Kirola eta jarduera Fisikoa praktikatzeko lehentasuna talde
zehatzetan, aukera errealen aukeren ezezagutasunagatik zein aurretiko esperientzia txarrengatik.

• Desgaitasuna daukaten pertsonen heterogeneitatea

Taldean dagoen dibertsitate handiak desgaitasun beretsuarekin teknikarien eta irakasleen kalitatearen arreta oztopatzen du.
Dibertsitate hau pertsonaren interesengatik sortzen dira eta beraien beharrengatik, pertsonetan desberdinak izanda, patroi
fijo bakarra ez dutenak dira.

6.Atala: GIZARTE IRISGARRITASUNA

Desgaitasuna duen biztanleria

LIMITAZIOAK: TALDEAREN BALDINTZAK
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Mugarik gabeko kirola bat lortzea planteatzen dugu,
inklusiboa den kirola, mundu guztia lekua izan dadin,
bere ezaugarrien, zailtasunen eta baldintza sozialen
arabera, mundu guztia parte hartzeko eskubidea duela
argi izanda, lotura soziala sortuz.

Inklusiboa den kirola gune bat da, kirola ulertzeko
modu bat da eta kapitala soziala eragiten duen kirol
instalazioen funtzio soziala eta planteamendu
komunitario batetik, dibertsitatea errealitate aberasgarri
bat bezala onartzen du.

Salbuespenik gabeko kalitatezko praktika bati buruz ari
garela adierazi nahi dugu, eta kirol instalazioa aldaketa
sozialaren motore bezala ikusten duen filosofía bat
aukera berdintasunean eta demokrazia partehartzailean
oinarriturik, dibertsitatea taldea lotuko duen balorea
izan dadin. Esperientziak erakusten digu komunitate
batekoa izatea edo talde sozial batena izatea faktore
erabakigarria dela bazterketa soziala gainditzeko.

6.Atala: GIZARTE IRISGARRITASUNA

Desgaitasuna duen biztanleria

ETORKIZUNERAKO IKUSPEGIA
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Honez gain, kirola egokituaren praktikak
praktikateentzat topaketa puntu bat
suposatzen du kapitala soziala sortarazten
duena. Haurrek, gazteek, helduek, aukera
daukate desgaitasuna daukaten pertsonekin
beraien gaitasunak kokatzeko aukera izateko,
esperientziak kontrastatuz eta beste kideekin
egoera berdintsuetan berdinduz jarduera
fisikoa edo kirol ekintzaren zehar.

Beharrezkoa da, bi aukeretan, “hurbileko
kirola” erraztea, sektorizazio hastapenaren
barne, normalizazio geografikoa ezarriz,
desgaitasuna daukan pertsona bizi den tokian,
komunitatearen zerbitzuak emateko
helburuekin ingurune sozialari eta familiari
hurbilezko ikuspegia emanez.

6.Atala: GIZARTE IRISGARRITASUNA

Desgaitasuna duen biztanleria

ETORKIZUNERAKO IKUSPEGIA
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Zentzu honetan, animazio sozio kulturalaren gune gisa kirol
zentruen onarpena interesgarria deritzogu, sarbide osoarekin
desgaitasun guztietarako, barnelotura sozialak bultzatzeko.

Herri Administrazioek, kirol eremuan eta udal eremuan bereziki
Jarduera fisikoa eta Kirola egokituaren sarbidea eta praktika
bermatzeko bi helburu nagusi finkatzen dira etorkizunari begira:

1.- Jarduera Fisikoa eta Kirolaren praktika generalizatu
desgaitasuna daukaten pertsonei, niguru inklusiboak eta
beraien inguru soziala eta familiarretik hurbil daudenei
lehentasuna emanez..

2.- Kirol instalazioen diseinuan sarbidearen eta erabilera eta
aisialdia bermatzeko.

6.Atala: GIZARTE IRISGARRITASUNA

Desgaitasuna duen biztanleria

ETORKIZUNERAKO IKUSPEGIA: HELBURU NAGUSIAK
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Helburu orokorrak kontuan izanik ekintza estrategikoaren ardatz nagusienak lotzen dira segidan

1.- Desgaitasuna duten pertsonentzat Jarduera Fisikoa eta Kirolaren praktika orokortzea, ingurune inklusiboan eta bere inguru soziala eta familatik gertu
daudenei lehentasuna emanez..

• Jarduera extra-eskolarretan desgaitasuna daukaten pertsonen inklusiozko baldintzak ezarri, hala nola udal kirol programetan ere eta
osasunezkoetan.

• Udal eremuan, kirol praktika erraztean datza edo desgaitasuna daukaten pertsonen eskaintza egokituari aukera ematen, talde arruntetan
(inklusioa) edo talde zehatzetan, dauden kirol instalazioetan.

• Osasunaren eremuan, Jarduera Fisikoa Egokituaren praktika sustatzea nahi izango litzateke funtzional beregokitzapen programetan.

• Kirolaren eremuan, Gipuzkoako Kirol Egoituaren Federazioa, kirolaren sustapenerako motore bezala eta lehiaketaren sustapena
bezala.Desgaitasuna daukaten pertsonentzat dagoen eskaintza handitzea suposatuko luke, testuinguru inklusiboan zein talde zehatzetan,
eskaintzaren araberakoa.

• Planu orokorra batetik. Informazio kanalak hobetu eta komunikazioa desgiatasuna daukaten pertsonengan eta veste sare sozialari, dagoen
eskaintzari buruz kirola praktika egokituan eta inklusiboan. Komunitateari informatzea eta sentsibilizatzea orokorrean, eta desgaitasuna daukaten
pertsonei ere kirola praktikatzearen eskubideari buruz edo inguru komunitario baten jarduera fisikoa, desgaitasuna daukaten beste pertsonekin
(talde zehatza) edo desgaitsunik gabeko pertsonekin (inklusioa).

6.Atala: GIZARTE IRISGARRITASUNA

Desgaitasuna duen biztanleria

EKINTZA ARDATZA I
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HELBURUARI BURUZ

2.- Kirol instalazioen sarbidea eta erabilera eta diseinua bermatu

• Sarbidea eta diseinuari buruzko dokumentazio teknikoa egin
kirol instalazio osorako. Hau da, kirol instalazioen sarbidearen
Legeen betetzea ziurtatu titularitate publikoa daukaten
instalazioetan eta bere erabilgarritasuna egiaztatu. Arauen
ezarpena ziurtatzea izango litzateke, sarbidea erraztuz, behar den
kasuetan, hesi arkitektonikoak ezabatuz, desgaitasuna daukaten
pertsonen autonomia osoa lortzeko eta paraleloki “diseinu
unibertsalaren” kontzeptua jarraitu, mugikortasun edo
komunikazio zailtasuna duen, denborala edo behin betikoa
izanda, edozein komunitateko partaideari sarbidea erraztuz.

• Egokitutako materiala eta laguntza teknikoak erraztu

• Desgaitasuna daukaten pertsonentzat udalerrian garraioaren
flota handitu, era honetan, bere falta edo kosteak oztopoa izan
ez dadin kirol instalazioetarako (Unbeko polikiroldegiaren lineari
arreta berezia)

6.Atala: GIZARTE IRISGARRITASUNA

Desgaitasuna duen biztanleria

EKINTZA ARDATZA II
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• Desgaitasuna daukaten pertsonei arreta modu inklusiboan udal kirolaren eskaintzan. Udalerriaren Ondasun sozialaren Sailarekin elkarlana eta Gaituz Sport
Fundazioa Kirola Egokituaren Euskal Federazioa

• Egokituak dauden eta inklusiboak diren jarduera fisikoen Programa

• Aholkularitza zerbitzua eta balorazio funtzionala

• Laguntzarako kirol monitore zerbitzua

• Aldagelan autonomia izateko laguntza monitore zerbitzua

• Kirol eskaintza orokorrean lehentasuna daukaten partaideen kupoen ezarpena

Eskola Kirola Plan baten gauzapena udalerrian, desgaitasuna daukaten gazteentzat espezializatuak dauden eragileekin ( Gipuzkoako Kirola Egokituaren
Federazioa, Gipuzkoako Foru Aldundia, desgaitasunaren elkarteen sarea, Eibarreko Berritzegune)

• Jarduera Fisikoa Egokituaren eta Inklusiozko formakuntza Plana laguntzaileentzat (jarduerak eta instalazioak)

• Kirol instalazioen sarbide gidaren gauzaketa (hesi arkitektonikoen ezabaketa ta komunikazioan)

• Udalerriaren Jarduera Fisikoaren sentsibilizazioa, informazio eta animazio kanpainetako dibertsitate sozialaren inklusioa

• Udalerriaren kirol klub arruntei diru-laguntzak sustatu desgaitasuna daukaten kirolariak dauzkatenak eta inklusiboa den kirola Aurrera eramaten dutenak.

• Desgaitasuna daukaten kirolariek parte hartzen dituzten kirol ospakizunetarako diru-laguntzak sustatu, inklusioko partaidetzari lehentasuna emanez.

6.Atala: GIZARTE IRISGARRITASUNA

Desgaitasuna duen biztanleria

NEURRIEN LEHENTASUNEZKO ZERRENDA
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8. PROZESU PARTE-HARTZAILEAREN 
LABURPENA



Planean aurrekusitako Prozesu Partehartzailea bi
ekintza ildoz osaturik dago.

a) “Barneko” prozesua bi talde konkretuei
zuzendua:

- Komunikabide idatzien, web eta audioetakoen
kirolan adituak diren bertoko kazetariek
osaturiko taldea.

- Kirola eremuarekin lotura duten edo ez duten
“erreferente lokalen” pertsonek osaturiko
taldea. 

b)”Kanpoko” prozesua eta irekia bertako kirol
sistemarekin loturiko pertsonei zuzendua (klubak, 
kirol erakundeak, elkarte, kirol programen 
erabiltzaileak, etab..) eta deialdi irekira joango
diren pertsona interesatuak.



Kazetariei aurkezpena
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Portalean aurkezpena
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Parte hartzera gonbidatzen duen kartela



Bileren lekua eta datak:

1.Kazetariekin, maiatzaren 24an 12:00etan Portalea kurtso aretoan

Planaren hizlariak: María Jesús Monteagudo, Luis Solar, Iñaki Ugarteburu, 
Patxi Pescador, Boni Teruelo y Julián Gómez.

Iraupena: 80 minutu
Partehartzaileak: 7 kazetari

4 idatzizko baliabideak
web 1

2. Erreferentziazko pertsonak, maiatzaren 24ª 18:30etan Portalea kurtsoen
aretoan.

Planaren Hizlariak:  Luis Solar, Iñaki Ugarteburu, Patxi Pescador, Boni 
Teruelo y Julián Gómez.

Iraupena: 2 ordu
Partaideak: hezkuntzarekin, kirol kudeaketarekin, kudeaketa
industrialarekin, kudeaketa turistikoa eta kudeaketa sozialarekin
harremana daukaten 21 pertsona.

3. Prozesu irekiko pertsonekin, ekainaren 5-a 19:0etan Portalea areto
Nagusian.

Planaren hizlariak: María Luisa  Garcia, Iñaki Ugarteburu, Patxi Pescador, 
Boni Teruelo y Julián Gómez.

Iraupena:  2:30  ordu
Partaideak: bertoko kirol 7 klubekin loturik dauden 16 pertsona eta 
gimnasio pribatu bat. 
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Xepe Gallastegi.Entrenadorea

Patxi Mutiloa. EJaren kirolaren zuzendari ohia

Jose Luis Tellería. BFAko Kultura eta Kirola diputatu ohia

Maria Gallastegi. Soraluzeko Kirola Zerbitzuaren Zuzendaria

Leire Barriuso. GEOPARKEko zuzendaria

Jose Iriarte. DebabarrenaFS enpresarioa eta zuzendaria

Jose Mª Ulzia. Kontsultorea. AAEArmeria

Julián Eraso. Euskal Bizikletaren zuzendaria

Javi Riaño. Euskal Bizikleta zuzendaria

Aitor Elorza. OJMARen zuzendari komertziala

Olalla Gallastegi. ASPE

Alejandro Bengoa. IKA4-Tekniker-ren Zuzendari orokorra.



Klubei eta beste erakundei gonbidapenen zerrenda

A.D. Euskal Bizikleta
Eibarres Txirrindularitza Kluba
C. Ipuria Gimnasia erritmikoa
Judo Club Kalamua
C. Arkeroak Urko Eibar
Eibarko Urbat Igeriketa K.E.
C.D. Eibar
S.A.D. Eibar
C.D. KA1173 Saskibaloia
Eibar Eskubaloia
C.D. Urki
C.D. Eibartarrak
C.D. Debabarrena FS
C.Eibar Triatloi Taldea

C. Kantabria Etxea
Asola Berri. Bolatoki K.E.
Gimnasioa Fit Corpore
Ifarsport Gym
Gimnasioa Juanito
Gimnasioa Kalamua
Ugan Kluba
Gimnasioa Ttatt
Eibarreko Merkatarien
Elkartea
Eibarreko Hosteleria Elkartea



Ekarpenak jaso dira bide hauetatik:

E-maila:  5 

Talde partehartzaileak: 18

Web bidea: 0

Wb idatzia: 7
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PROZESU PARTEHARTZAILEAN JASOTAK PROPOSAMENEN DEKALOGOA

1. Plan estrategikoaren eta bere ekintza eremuaren garapenerako mahaia bat sortu

2. Liderazgo gehiago, koordinazioa eta Patronatoaren koordinazioa eta sostengu teknikoa herriaren kirol eragilei, klubekin bereziki,
baina eskola kirolarekin ere bai, osasunaren bulego komarkala, industriak, …kirolaren zinegotziak,…

3. Ipuruako polikiroldegian kirolaren gune osagarrien hornidura hobetzeko, bereziki materialerako biltegiak, klubentzako bulegoen
lokalak, bilera aretoak,…telekomunikaziozko sistema on eta modernoekin.

4. Kirol Etxe baten kirol kluben bulegoen zentralizazioa

5. Udal kirol instalazioetara kotxez heltzeko bidearen seinalizazio hobeago, Unbera heltzeko.

6. SD EIBAR-ek kirola orokorrean eta eskubaloia bereziki, berjaurtitzeko asmo handiko proiektuaren buru izateko eta babesteko
sustatzea

7. Herrian Euskal Dantza kirol politiketan eta kirol eremuan sartzea

8. Orbeako polikiroldegiaren SPA-rako sarrera diru-kopurua jeistea.

9. Berrikuntza polo bat sortu eta kirolaren eremuan garapen teknologikoa.

10. Pich and Putt herri zelai baten eraikuntzaren aukera sustatu (Pares 3) Deba Behean bokazio komarkalarekin, (Azitain Poligonoan
aukera moduan), Igor Vazquez-en proposamena.
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9.  SINTESI EJEKUTBOAREN TXOSTENA
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PLANAREN ERREDAKZIOAREN SARRERA ETA JUSITIFIKAZIOA

Plan estrategikoaren sintesi exekutiboaren txostena

Azken lau hamarkadetan benetako iraultza ezagutu du kirolak gure gizartean. Hiritarren eskubide

indibidual bezala ikustetik norbanakoaren beharra eta gizarte eskakizuna bezala ikustera pasatu da.

Eibarko Udakl Kirol Patronatua, 1982an sortu zena, aitzindaria izan da kirola eibartar guztiei hurbiltzeko

prozesuan. Izan da eta oraindik bada eibartarrentzat kirol zerbitzuak sustatzeko eta emateko eragile

nagusia. Hala ere, bere ikuspuntuak, Eibarko Udalarenak oro har, berrikusi behar direa errealitate berrira

hobeto egokitu daitezen.

Kirola tratatzean emandako aldaketa sakon horiek Eibarko Udalari pentsarazi diote ezinbestekoa dela

2017-2027 aldirako Kirolaren Plan Estrategikoa erredaktatzea. Hausnartzeko prozesu zabala, zeharkako

proposamenak diseinatzen lagunduko duena, Udalaren esku hartzeak koherenteagoak eta

eraginkorragoak izan daitezen, eta gaur egungo gizarteak dituen beharren asetasun maila kirolari

dagokionez.

Kirolaren kontzeptu zabala geure egiten dugu, 3600ko ikuspegia. “Kirola edozein jarduera fisikoa izango

da, parte hartzearen bidez, antolatua edota bestelakoa, helburu hauek izango dituena: egoera fisikoa

edo psikikoa hobetzea eta adieraztea, gizarte harremanak hobetzea edo maila guztietako lehiaketetan

emaitzak lortzea”. Hauxe da plan honek bere egiten duen kirolaren kontzeptua, eta plan estrategiko

honen erredakzioa gidatuko duena. Definizio modernoa, zabala eta oso onartua Europako gizarte osoan.
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PLANAREN ERREDAKZIOAREN SARRERA ETA JUSITIFIKAZIOA

Plan estrategikoaren sintesi exekutiboaren txostena

Ikuspuntu horretatik, eibartar gehienek uste dute euren kirol sistema egokitu eta berritu behar dela,

izan ere

1) Instalazio garrantzitsuenak zaharkituak geratu dira,
2) Eskaintza konbentzionala da eta erakargarritasun eskasa du
3) Eta kirolaren administrazioak modernizazio eta berrikuntza behar du. Hiritarrek, adierazpen

bide batzuetatik, eskatzen diote udalari pertsona guztientzako kirol gehiago, jarduera
modernoago eta erakargarriagoak, malguagoak eta espezifikoagoak.

Eskatzen du, azken finean, kirol zerbitzu gehiago eta hobeak, irisgarriagoak eta merkeagoak.

Uste dugu politika publikoak aurrena izan behar direla, guztion interesa kontuan hartuta, erronka

hauek pertsona guztiei berdintasuneko eskaintza egiten, adin guztietarako eta bizitza osorako.

Osasuna hobetu eta mantentzeko, hezkuntza hobetzeko, gizarteratzea sustatzeko, aukeren

berdintasuna bultzatzeko,…, aberastasuna sustatzeko eta enplegu gehiago eta hobeak sortzeko,

hiriaren marka irudia. Kirol programen zeharkako balorea lideratu behar du udalak eragile

pribatuekin batera, zeharkako politikak aurrera eramateko herritarrek kirol gehiago egin dezaten

sustatuko duena. Hauxe da mundu osoko gizarteen erronka.

Arriskuak sedentarismoan dautza eta onurak, pertsona zein gizartearentzat, bizimodu aktiboan eta

osasungarrian hiri eta natura inguruetan, eta kirol gune eta instalazio espezifikoetan.
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Ikuspegi, helburu, eta baloreak

Eibarko Hiriko 2017-2027 aldirako Kirolaren Plan Estrategiakoa
erredaktatzeko, Sport Studio enpresa, eta erredakzioan parte
hartzen duten pertsonak definituta dagoen kirolaren ikuspegi
eta jarreran oinarritu dira; eztabaidagarria bada ere,
mendebaldeko gizarteek gehien onartzen duten kontzeptua da.

Ikuspegi europar eta humanista da, gizartearen eta pertsonaren
zerbitzura pentsatuta dagoena. Eta bere programek izan ahal
eta behar dute zeharkako zentzua mundu osoko gizarteek
dituzten arazo garrantzitsuenei aurre egiteko.

Plan estrategiko hau hamarkada bati begira erredaktatu da.
Datozen 10 urteetan ekin beharko litzaieke, guztiei ez bada,
arrazoituz aurkezten diren ekintza eta gomendio batzuei.
Aurrera eramanez gero, -une bakoitzeko gehiengo politikoak
ondo baderitzo, behar diren moldaketekin, egokienak irizten
dieten momentuetan, dagozkion eragileak liderrak izanik-,
aurreikusten dugu eibartarrak orain baino askoz ere
aktiboagoak izango direla.

Zeharkako ikuspegi batetik, eta uste dugu udalek oro har, eta
Eibarkoak bereziki, administrazioen arteko koordinazioarekin
eta lidergo eraginkorrarekin, bere egin behar dutela paradigma
Berri bat kirolari dagozkion politika publikoak aurrera
eramateko; beste ikuspegi garrantzitsu batzuk baztertu gabe,
kirola baliabide edukatibo eta pedagogiko ikusten dutela,
osasuna sustatzeko estrategia, eta ekonomia eta enplegurako
eragile:

• Kirol integratua ezinbesteko baliabide ikusten dugu politika edukatibo eta
kultural guztietan, eskola barruan eta eskolatik kanpo, emakume eta gizonen
arteko berdintasuna, gazteen eta adinekoen artekoa, bereziki minberak diren
taldeak garatu eta integratzeko, euskara eta bertoko adierazpen kulturalak
sustatzeko.

• Kirola eragile ordezkaezina ikusten dugu osasuna eta bizi kalitatea sustatzeko
politika guztietan, gero eta urte gehiago hobeto bizitzeko eta mendekotasun
txikiagoarekin.

• Kirola sortzen ari den eragile ikusten dugu aberastasuna eta enplegua
bultzatzeko.

Udal esparru guztien arteko kolaborazioa ikusten dugu alkatetza aitzindari
duena, bulego transbertsal batetik.

Beste erakunde batzuekin, hala Eusko Jaurlaritzarekin, nola Foru Aldundiarekin
kolaborazio leiala eta konprometitua, … Bertako beste eragile batzuekin, eskola
zentroekin, osasun publikoaren zentroekin, eragile enpresarial eta
ekonomikoekin, kirol eragileekin, sozio-kulturalekin, eta biztanleekin oro har, …

Plan hau profesionalak eta konprometituak diren pertsona taldea osatzen
dutenek idatzi dute, euren talentua eta eskarmentua ekartzeko prest daudenek
eibartarrek kirol jarduerak egin ditzaten sustatzeko. Planean sartzen diren
proposamenen bokazioa honakoa da: Eibarren gero eta pertsona gehiago
aktiboagoak eta sarriago izan daitezen.

Kirola Eibarren ezaugarri garrantzitsuenetakoa eta biztanleak harro izateko
arrazoia izango da.
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KIROLA BALIABIDE 
EDUKATIBO ETA 

PEDAGOGIKO 
BEZALA 

KIROLA 
OSASUNA 

SUSTATZEKO 
ESTRATEGIA 

BEZALA

KIROLA 
EKONOMIA ETA 
ENPLEGUAREN 
ERAGILE BEZALA

Kirola Eibarren 
ezaugarri 

garrantzitsueneta
koa eta biztanleak 

harro izateko 
arrazoia izango da

Bizo-kalitatea

Kirolari dagokionez Eibarko Udalerako honako helburua proposatzen dugu:

Ebartar guztiak motibatzea bizimodu aktibo eta osasungarria har dezaten kirola bizikide eginez.

Kirol integratua ezinbesteko baliabide
ikusten dugu politika edukatibo eta
kultural guztietan, eskola barruan eta
eskolatik kanpo, emakume eta gizonen
arteko berdintasuna, gazteen eta
adinekoen artekoa, bereziki minberak
diren taldeak garatu eta integratzeko,
euskara eta bertoko adierazpen
kulturalak sustatzeko.

Kirola eragile ordezkaezina
ikusten dugu osasuna eta
bizi kalitatea sustatzeko
politika guztietan, gero eta
urte gehiago hobeto
bizitzeko eta
mendekotasun
txikiagoarekin.

Kirola sortzen ari den eragile
bezala aberastasuna eta
enplegua bultzatzeko

LIDERGOA ETA ADIMINISTRAZIO ARTEKO KOORDINAZIOA

Ikuspegi, helburu eta baloreak
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EIBARKO BIZTANLERIA

Eibarko biztanleria

Eibarko biztanleriaren bilakaera, egonkorra azken urteotan, 10.000 biztanle gutxitu da 1982an Patronatua sortu zenetik, 27.000 biztanle baino apur bat

gehiago izan arte. Datozen 10-20 urteetan biztanleria egonkorra izango bada ere, zahartzea oso altua izango da. Azpimarratu behar da 65 urtetik gorako

biztanle gehiago dagoela (6719, %24,54) 20 urtetik beherakoak baino (4846, %17,70). 20 eta 65 urte bitartean 15.815 biztanle daude, hau da, %57,76. 20 urte

inguruan, biztanle gutxi daude. Konparatiboki biztanleria zaharkitua dugu eta 15 urte barru, %40k 65 urte baino gehiago izango du.
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Eibar
Eskola
kirola

Kimuak, 
infantilak eta 

kadeteak

Aukeren
ehunekoa

1

Kirol
federatua

17 eta 39 urte
bitarteko
biztanleak

Aukeren
ehunekoa

2

Guztien-
tzako kirola

Biztanleak

Biztanleen
ehunekoa

3

Mujeres 316 996 31´72 % 599 4.126 14´5 % 4.029 14.054 28´6 %

Hombres 563 995 56´6 % 1.401 4.261 32´8 % 4.633 13.104 35´3 %

Totales 879 1.991 44´1 % 2.000 8.387 23´8 % 8.662 27.158 31´8 %

GUZTIRA (879 ESKOLA-UMEAK + 2.000 FEDERATU + 8662 ABONATU + 1000 GIMNASIO 
PRIBATUETAN -estimatua-

11.541 PERTSONA
(biztanle guztien %42,49)

Oharrak

Jakin badakigu pertsona esparru bitan edo gehiagotan egon daitekeela aldi berean. Era berean, ezin ditugu alde batera utzi kirol jarduera era
autonomoan egiten dutenak inon izenik eman Gabe (korrikalariak, txirrindulariak, ibiltariak, mendi zaleak,…). Horregatik uste dugu kopurua
guztira adierazitakotik hurbil egon daitekeela. Erronka geratzen den %58 hori aktibatzea litzateke.

1 Eskola kirolean Kimu, infantil eta kadeteen ehunekoa (995 mutil eta 996 neska, hau da, 1.991)
2 Kirol federatuan ehunekoa ateratzen da 17-39 urte bitartekoa biztanleen artean (4.261  gizon eta  4.126 emakume. Guztira  8.387)
3 Guztientzako kirolean Patronatuaren afiliazioari erreparatzen zaio, biztanle guztien kopuruarekin konparatzen dugu (13.104 gizon eta 14.054 
emakume. Guztira 27.158)

Kirolaritzat har daiteken biztanleriaren estimazioa
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Plan estrategikoak 6 helburu proposatzen du datorren hamarkadan lortu beharrekoak

1. HELBURUA: ematea kirolari Eibarko Hiriak zehaztuta dituen helburu estrategikoak lortzeko izan ahal duen garrantzia. Ikustea kirola
baliabide edukatibo eta pedagogiko bezala, osasuna sustatzeko estrategia bezala, eta aberastasuna eta enplegua sortzeko eragile bezala,
2025erako Eibarko Plan Estrategikoak ezarrita duenarekin bat.. Kirola Eibarko Hiriaren berezko ezaugarri bezala.

2. HELBURUA: kirola egiten duten pertsonen kopurua handitzea, batez ere kirol egiteko arazoak dituzten sektoreei eraginez: kirol gehiago
guztientzat, gero eta jende aktiboagoa eta sarriago. 

3. HELBURUA: kirolaren zeharkako baloreak sustatzea (osasuna, heziketa, ekonomia, berrikuntza, ingurumena, hiriaren irudia, etab.)
Promover los valores transversales del deporte (salud, educación, economía, innovación, medioambiente, imagen de ciudad, etc.), alianza
bat osatuz ikastetxeekin, klubekin, kirolelkarte eta federazioekin, ekitaldien sustatzaileekin, gimnasio pribatuekin, hiriko industriarekin, eta
abarrekin.

4. HELBURUA: udal kirolaren antolatze egitura birplanteatzea bere lidergoa sendotzeko (Patronatua, Zinegotzitza), modernizatu eta kirol
eta gizarte garapenarekin eraginkor eta koherenteagoa egitea. 

5. HELBURUA: Ipurua kiroldegia berritzea eta handitzea, hiritarren eskaerak kontuan hartuz eta hiri eta natura guneak kirol egiteko lekuak
izan daitezen erraztu. Hiria bera ulertzea kirol gune bezala.

6. HELBURUA: bertako kirola sistema osatzen duten eragile guztiak trebatu antolakuntza prozesuak hobetzeko, eta progamak, jarduerak
eta ekitaldiak kudeatzeko; horrela ekin ahalko zaie zeharkako ikuspuntu horretatik. 

Propuesta de objetivos generales
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Ataletan ateratako diagnosian oinarritutako ondorioak

LABURPEN KOADROA

Neurketak m2

IRUZKINAKBeharren
kalkulua

Dauden
instalazioak

Aldea

1 Atletismo pistak 21.156   22.693   1.537 Kopuru egokia dago

2 Futbol eta Errugbi zelaiak 18.640   24.075   5.435 Kopuru egokia dago

3 Kanpoko igerilekuak 637   440   -197 Behar baino apur bat gutxiago

4 Barruko igerilekuak 887   637   -250 Behar baino apur bat aisialdirako lamina gutxiago

5 Termak edo spa 550   230   -320 Behar baino apur bat gutxiago

6 Pabilioiak eta auzoko aretoak 3.977   3.816   -161 Nahiko

7 Gimansia aretoak 2.160   1.552   -608 
Gutxi eta zatikatuta. Fitness eta beren beregiko

aretoak falta dira (adib. Erritmikoa)

8 Estalitako eta arauzko frontoiak 1.280   1.728   448 Nahiko

9 Estalitako tenis eta padel pistak 5.274   4.690   -584 Gutxiegi

1.- KIROL GUNE ETA INSTALAZIOAK 
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Konbentzionalak diren kirol instalazioen parkea nahikoa da eta ondo dimentsionatuta dago oraingo eta etorkizun hurbileko
biztanleen beharrak asetzeko. Hori bai, analisi kualitatiboari dagokionez:

Futbol zelaiei 
dagokienez

Eibarrek eta Eibarko Kirol elkarteak dituzten ezaugarri bereziak kontuan izanda, uste dugu udalak bultzatutako futbol zelaien
kopurua nahikoa dela, eta nekez eskatu ahalko litzaioke esfortzu handiagorik. Hori bai, denok dakigu Eibarrek kirol hiri bat
eraikitzeko asmoa duela bere behar espezifikoetarako, hala lehen taldearentzat, nola behe mailentzat. Ipurua futbol zelaiari
dagokionez, oso egoki irizten diogu ia bukatuta dagoen harmailak modernizatzeko politikari, baina oraingo kapazitatearen
handitze adierazgarria ez da lehentasunezko gaia izan behar, kontuan izanda kluben finantzen egoera, eta Eibar eta bere
lurraldeko inguruabar sozial eta urbanoak.

Ipurua eta Orbeako 
ur-berodun
igerilekuei 
dagokienez 

Birformulatu behar dira hobeto erantzuteko biztanle taldeen gaur egungo beharrei. Oso interesgarria litzateke igerileku berri bat
eraikitzea ontzi programa osatuago eta modernoago batekin, ezaugarri eta biztanle kopuru antzekoak dituzten beste udalerri
batzuetakoak bezalakoa.

Kiroldegiei
dagokienez

Azalerari dagokionez nahikoak badira ere, Ipuruako Kiroldegiak, Nagusia denak, ekimen integralak behar ditu ahalik eta azkarren
ikusleen irisgarritasun eta segurtasuna bermatzeko; halaber, guneak eta zirkulazioak hobeto ordenatuta egon behar dira. Eta
gainontzekoek –Unibertsitate Laboraleko bi aretoek, batez ere- erreforma eta hobekuntsa esanguratsuak behar dituzte.

Fitness eta 
taldekako jarduera
aretoak

Helduen eta adinekoen artean gero eta onarpen handiagoa dute jarduera hauek; areto eta horiek hornitzeko behar handia dago;
halaber, gune auxiliarrak (aldagelak bereziki), ordenazio, dimentsio eta erakargarritasunari dagokienez.

Padel eta tenis 
pistak

Edozein ikuspuntutatik gaur egun gutxi daude, komenigarria litzateke arazo hau behar bezala konponduko lukeen ekimen pribatu,
edo publiko-pribaturen bat sustatzea. Hauxe litzateke modu bideragarriena Bizkaiko eta estatu osoko udalerri askotan.

Natura eta hiri
guneak

Natura guneak erabiltzea sustatu behar da bertara sartzeko eta hurbiltzeko ibilbideen kalitate eta segurtasuna hobetuz.
Hiria, oro har, birplanteatu behar da kirol gune integratzaile bezala ulertzeko, non oinezkoak lehentasuna izango baitu eta plazak,
kaleak, etab. erabiltzea errazagoa izango baita jarduera gune bezala.

1.- KIROL GUNE ETA INSTALAZIOAK

Ataletan ateratako diganosian oinarritutako ondorioak
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1. Konbentuaren partzela ezinbestekoa da. Udala saiatu behar da

lortzen erabateko eskuragarritasuna Ipurua Polikiroldegiko

berritze eta handitze lanei ekiteko; hori lortu behar du ekiditeko

kirol jardueren zerbitzuak etetea, bestela honako kolektiboak

kaltetuko lirateke: hainbat eskolako ume, federatu, Patronatuaren

Eibar Kirol Txartela duten 9.000 inguru biztanle, eta jardueretan

izen emandako beste 1.400 pertsona

2. Partzela biek aukera paregabea eskaintzen dute oinezkoen

pasabide baten bidez elkarrekin lotzeko (behar diren laguntza

mekanikoekin) Santa Iñes Kalea eta Elgetarako errepidearen

goiko partea lotuko lituzkeena. Ardatz honek balioko luke,

gainera, sakontasun planoan eta kotan posizio ezin hobea

lortzeko, horrela berrantolatuko lirateke sarbide guztiak (gehienak

bai, gutxienez) erdigune batetik. Bi partzelen arteko zeharkako

komunikazioa, sarrera kontrol bakarra erraztuz, puntu neuralgiko

horretatik izan beharko litzateke.

3. Ondoan dagoen Partzelan ekipamendu bat eraiki liteke

guztientzako kirolari begirako beharren programarekin,

zehaztasun handirik gabe honelakoxea izan litekeena: harrerako

hall zentralizatu bat, aldagelak eta komunak abonatuentzat, ur-

berodun igerileku berriak, behar diren fitness areto guztiak

(nagusia eta taldekako saioetakoa), zentro medikua, gela,

bulegoak, garajeak, instalazio teknikoetarako lokalak eta

biltegiak, agian, kafetegia, etab. Hori guztia gaur egun dagoen

kirol zerbitzua eten egin gabe.

4. Udalak planteatu behar du epe laburrera, ondo baderitzo,

aurreproiektu bat erredaktatzea (edo exekuzio proiektua) puntu

honekin zerikusia duen guztia zehatz-mehatz garatuko duena.

5. Obra berriaren fasea behin bukatuta ekin ahalko litzaioke

eraikinen (teilatu eta fatxadak) eta eraikin zaharreko oraingo

kirol guneen erreformari aurretiaz derrigorrezko proiektu

teknikoa erredaktatu ondoren; horrela, erantzun emango litzaioke

eskola kirolaren, kirol federatuaren eta konpetizio kirolaren

beharrei: era berean, erantzungo litzaioke hiriak dituen maila

guztietako beharrei, eraikin moderno eta berrituetan.

1.- INSTALAZIOAK BERRITZEKO ETA HANDITZEKO LANEI EKITEKO ORIENTZAIO ETA IRIZPIDE TEKNIKOAK

Ataletan ateratako diagnosian oinarritutako ondorioak
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2.- KIROL PROGRAMAK

Eibarko hiriak kirola bizi du futboleko orainaldi apartarekin eta eskubaloiko tradizio handiarekin. Eskola kirola anitza eta sendoa du
(850 kirolari) eta Kirolaren Udal Patronatua, zerbitzua ematen diena eibartar askori (ia 9.000 pertsona izen emanda eta 1.400
jarduera eta programetan alta emanda) koste ekonomiko dezentearekin (udal baliabideen %2,54). Eta beste 1.000 pertsona gutxi
gorabehera gimnasio pribatuetan. Kanpoan egiten den kirola, zenbatzen zaila dena, badirudi esanguratsua dela hori ere (Ibur
Erreka, Arrate,…). 17 klub guztira eta 20 kirol modalitate baino gehiago 2.000 kirolari federatuei zerbitzua ematen diena. Eibar,
beraz, kirol hiritzat hartu daiteke. Proposamenak:

Komunitatearen Osasunerako
Kirolaren Foroa sortzea. 

Udaleko Gizarte Zerbitzuen, Eibarko Osasun Bulegoaren, OSIren (Osakidetza) ordezkari baten eta Kirolaren
Udal Patronatuaren partaidetzarekin; azken hau izan beharko litzateke foroaren aitzindaria.

Helduentzako kirol programa eta 
edukien berrikuspena. 

Justifikatuak, arrazoituak eta ezagutzera eman behar dira. Ikasleek jakin behar dute zein den ikastaro eta 
jarduera bakoitzaren zergatia (pedagogia egin behar da). 

Kirolaren orientazio zerbitzua
Patronatuak orientazio zerbitzu bat sortu ahal du honako helburuarekin: zeintzuk diren jarduera egokienak 
adin bakoitzerako eta sasoi bakoitzerako galdetzen duena bideratzea. 

Adinekoentzako kirol programa eta 
edukien berrikuspena. 

Osagai askoko programak garatzea: guztiek izan behar dute indar-lana, erresistentzia aerobikoa eta 
malgutasuna sarkopeniari aurre egiteko, 

Bide osasungarrien sarea
Patronatutik sortzea, Udalarekin eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Zerbitzuekin batera, eguneroko 
programazioa xenda eta ibilbide osasungarriena, batez ere, Adinekoei begira. 

Eskola Kirolaren Udal Mahaia sortzea
Eskola Kirolaren programa berrikustea, GFArekin, gurasoen elkarte, Kirol Patronatu eta Eusko Jaurlaritzako 
Osasun Zerbitzuekin batera, nesken parte hartzearen ehunekoa mutilenaren ehunekotik hurbil egon dadin. 

Ataletan ateratako diagnosian oinarritutako ondorioak. 
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3.- KIROL EKITALDI ETA GERTAKIZUNAK.

Eibarko Hiriak definituak ditu garapen ardatz estrategiko batzuk 2015ari begira. Sustatu beharreko ekitaldiek, beraz, erraztu behar
dituzte habitat eta ingurumena, ekonomia eta merkataritza, teknologia eta berrikuntza, lurraldeko hiriburutza, kultura inklusiboa
eta biztanleen parte hartzea, eibartarra izatearen harrotasuna, gardentasuna eta tokiko gobernantza. Horretarako, proposatzen da:

Ekitaldien berri emateko metodoak 
hobetzea, euren inpaktua neurtzeko 
ikerketa berezien bidez

Ekitaldien inpaktuaren balorazio ahalik eta objektibo eta zehatzenak egitea proposatzen da.

Dagoen informazioarekin ezin da kirol gertakizun eta ekitaldien eragin sozio-ekonomikoaren

balorazio objektiborik egin, ezta esanguratsuenena ere.

Ekitaldiak egiteko ematen diren diru-
laguntzak arautzen dituen normatiba
hobetzea. 

Egokia litzateke ekitaldiak egiteko laguntza eskatu ahal izateko araudiren bat bultzatzea, hiriaren 

printzipio eta helburu estrategikoetan oinarrituta. 

Hiriaren estrategia orokorrarekin bat 
egiten duten ekitaldiak laguntzea. 

Bereziki laguntzea helburu horiekin bat egiten duten ekitaldiak: berrikuntza teknologikoa, 

elkartasuna, gizarteratzea, berdintasuna sustatzen dituztenak, eta merkataritzan eta lurraldeko 

hiriburutzan eragin positiboa dutenak…

Ondo zehaztutako antolakuntzaren 
memoria bat eskatzea. 

Eskatzea, a posteriori, memoria bat honakoak ondo zehazten dituena: antolakuntzaren deskripzio 

argia, lortu behar ziren helburuak, lortutako eragin sozio-ekonomikoak, diru-sarrera eta likidatutako 

gastuen aurrekontua eta horren guztiaren justifikazio zorrotz eta gardena. 

Parte hartze popularra duten 
ekitaldiak sustatzea, eta beste bat, 
emakumearen ikusgarritasuna 
sustatuko duena. 

Parte hartze popularra duten ekitaldiak sustatzea biztanleriaren sektore desberdinei begira; klubek 

antolatua Patronatuaren laguntzarekin (Herri Kirola, familia giroko kirola,…) 

Ekitaldi bat sortzea emakumea erabateko protagonista izango duena. 

Ataletan ateratako diagnosian oinarritutako ondorioak
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4.- EMAKUMEA KIROLEAN 

Emakumeen %60k ez du inolako kirol jarduera osasungarririk egiten (gizonen %50); %67k baino ez du bere osasunaren gaineko
balorazio positiboa (gizonen %75)- Genero berdintasuna sustatzea ezinbesteko erronka da administrazioaren maila guztientzat, eta
kirola berdintasuna sustatzeko indar handiko eragilea da, izan ere, honako baloreak transmititzen ditu: esfortzua, superazioa,
pertenentzia sentimenduak, gizarte harremanak sendotzen ditu,… Emakumeen artean sustatzearen bidez, horien parte hartzea
bilatzen da kirolaren esparru guztietan; era berean, trebetasunak eskura jarri nahi zaizkie, gizarte, ekonomia eta profesional
mailetan euren integrazioa erraztuko dutena. Murriztu behar da bidegabea den genero aldea, eta horretarako zera proposatzen
dugu:

Kirol instalazioak hobetzea
genero ikuspuntutik

Kirol gune eta instalazioen maskulinizazioari aurre egin emakumeek kirol egin dezaten ahalbidetzen duten
ekipamenduekin (makina espezifikoak gimnasioetan, etab.)
Aldagela eta gune egokiak izatea emakumeentzat eta euren beharrentzat, baita familiaren aisialdirako ere.

Eskola Kirola
Neskentzat erakargarriak diren modalitateak sartzea eskaintzan. Kirol neutroak egitea sustatzea parte hartze mistua
erraztuko dutenak, neska eta mutilen parte hartzea indartuko duten kirol txapalketak antolatzea, eta kirol guneen
okupazio igualitarioa sustatzea. (patioak, plazak, eba.). Genero estereotipoak ezabatzea.

Kirol Federatua

Emakumeen presentzia bultzatzea kirolaren arlo guztietan (kirolariak, direktiboak, kudeatzaileak, entrenatzaileak,
bolondresak, Eibarko eta lurraldeko komunikabideak), eta (Eibarko kirolaren talde tekniko eta direktiboetan
emakumeen presentziaren zifrak jakitea aldian behin eta era sistematikoan.
Emakumeek kirolari uztea murriztu behar da eta bermatu Kirol Federatuan jarraituko dutela, batez ere, eskola
garaian ondo hartzen ziren modalitateetan.

Guztientzako kirola

17-19 urte bitarteko neskentzat programa erakargarriak sortzea Patronatuaren kirol eskaintzan.
20-39 urte bitarteko emakumeentzat dagoen kirol eskaintza hobetzea, egun dauden oztopoak gaindituko dituztenak:
ordutegiak, haurtzaindegiak, guraso eta seme-alaben arteko kirol jarduerak, ludotekak, etab.
Emakumen elkartzeko sarea indartzea, udalerriko emakumeen arteko gizarte harremanen eta lotura afektiboan
bidez.
Eremu publikoaren berdintasunezko okupazioa sustatzea, inguru atsegin, seguru eta irisgarrien bidez.

Ataletan ateratako diagnosian oinarritutako ondorioak. 
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5.- EUSKARA ETA KIROLA

Monitoreek, entrenatzaileek, eta, nola ez, neska-mutilek euskaraz badakite ere (%80 eta %100 hurrenez hurren)

erabilera normalean asko dago hobetzeko. Gainera, Patronatuaren ikasle batzuek (bereak eta azpi kontratatuak)

ikasi beharko lukete euskaraz saioak eman ahal izateko. Bukatu beharko litzateke infantil eta gazte gehien

erakartzen dituzten klubetan dagoen gaztelaniaz hitz egiteko ohiturarekin; gauza bera egin beharko litzateke

Eibarko gimnasio pribatuetan.

Semaforoaren sistematika 
bultzatzea

Bermatu behar da era sistematikoan euskararen erabilera eta jarraipen sakona egin.

Perfil linguistikoak lortzeko 
laguntzen jarraitu behar da. 

Perfil linguistikoak egiaztatzea eskatu behar zaie Patronatuak antolatutako jarduerak emateko
kontratatutako enpresei, eta bere langileek lor dezaten lagundu behar da.

Euskararen erabilera 
saritzea

Kirol atalak emandako diru-laguntzen bidez, sustatzea euskara eguneroko jardueran ohiko
hizkuntza bezala erabiltzen duten klubak.

Euskararen aldeko 
konpromezua berritzea 
erakunde pribatuetan. 

Euskararen erabilera sustatzeko hitzarmenak sinatzea kirol klubekin eta gimnasio pribatuekin.

Ataletan ateratako diagnosian oinarritutako ondorioak
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6.- GIZARTERATZEA ETA KIROLA

Oztoporik gabeko kirola lortzeko, kirol inklusiboa, non pertsona guztiak egon daitezkeen, alde batera utzita
norberaren ezaugarriak, zailtasunak eta gizarte baldintzak, non guztiek parte hartzeko eskubide berbera izango
duten, gizarte kohesioa erraztuz, non aniztasuna Eibarrentzat errealitate aberasgarri bezala ikusten den,
langabezian dauden 2.250 pertsonen, desgaitasunen bat duten 1.949 pertsonen, 2.051 etorkinen eta DSBE
jasotzen duten 852 pertsonen gizarteratzea sustatuko duten ekimenak aurrera eraman behar ditugu.

Langabezian dauden 
pertsonei begira

Patronatuaren Tasetan diskriminazio positiboa badago ere, ematen du ez dela nahikoa. %10,5ek baino ez

du EKTa. Beste estrategia batzuekin konbinatu beharko litzateke biztanleen ratioaren parean jartzeko, hiru

aldiz handiagoa.

Desgaitasunen bat duten 
pertsonen alde

Patronatuan 9 pertsona daude, eta egokitutako igeriketan, 13; hau da, guztira 22 pertsona, ia 2.000

pertsona duen kolektibo batetik.

Irisgarritasun araudia betetzea instalazio berrietan edo erreformetan.

Eskola Kirolerako plan inklusibo bat egitea, Eibar eta Gipuzkoako eragileen laguntzarekin.

Laguntzaileen trebakuntza hobetzea, informazio eta komunikazio bideak dagoen eskaintzari buruz, eta

desgaitasunen bat duten pertsonei egokitutako eskaintza handitzea:

Aukerak aztertu beharko lirateke errazteko “hurbiltasun sozial eta fisikoko kirola”.

Egokitutako materiala lortzea eta laguntza tekniko eta ekonomikoak ematea ikuspuntu inklusiboa duten

ekimenetarako.

Egokitutako ibilgailuen parkea handitzea trasladoa errazteko, bereziki Unbera.

Etorkinak integratzeko
Etorkinen kolektibo garrantzitsuenak Magreb eta Hego Amerikakoak dira; horrek aukera ematen dio

Patronatuari jasotzeko sustapen bereziei ekiteko.

DSBE jasotzen dutenei 
begira.

466 gizon eta 386 emakume, hau da, guztira 852 pertsonak jasotzen dute Diru-sarrerak Bermatzeko

Errenta. Kolektibo horrentzat Patronatuan ez badago tratu berezirik edo beren beregiko preziorik, egia da

langabezian dauden pertsonentzako tasa murriztua aplikatzen zaiela (asko, suposatzen dugu, bi taldeetan

daude)

Ataletan ateratako diagnosian oinarritutako ondorioak
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7. PROZEZU PARTE HARTZAILEAREN LABURPENA

Prozesu parte hartzailea planaren erredakzio prozesuan ezinbesteko zatia izan da.

Diagnostiko orokorra eta atal bakoitzekoa egiteko informazio biltzeko fasean, non sartzen baita bere irismena, ia kirol entitate guztiekin hitz egin

da, atal batzuetako udal teknikariekin, Eibarko gizartearen pertsona erreferenteekin, eta abarrekin.

Planaren lehenengo aurrerapena alkateari eta kirol teknikariari aurkeztu zitzaien; 2017ko maiatzaren 23an udal talde politikoen bozeramaileei,

prentsa idatzi, irrati eta bertoko telebistei eta Eibarko gizartearen pertsona erreferente batzuei; bi aurkezpenak Eibarko udaletxean bertan eta

Portalean egin ziren. Egun horretan eskegi zen Udalaren, Patronatuaren, eta Sport Studio enpresa esleipedunaren web orrietan; bertan

ekainaren 24ra arteko epe bat ezartzen zen dauden bideetatik iradokizun eta proposamenak egiteko.

Ekainaren 5ean Planaren aurrerapenaren aurkezpen publikoa egin zen Portalean, biztanle guztientzat, aurretik kartelen eta beste bide batzuen

bidez egindako deialdiaz.

Hurren orrian laburtuta agertzen diren proposamenak jaso dira.

Prozesu parte hartzailearen laburpena
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7.- PROZESU PARTE HARTZAILEAN JASOTAKO PROPOSAMENEN DEKALOGOA

1. Mahai bat sortzea Plan Estrategikoaren eta bere eragiteko esparruen garapen eta inplementaziorako.

2. Patronatuaren lidergo, koordinazio eta laguntza tekniko eta adminstratibo handiagoa hiriko kirol eragileei, klubei bereziki, baina
eskola kirola, lurraldeko osasun bulego, industreei ere bai,… Kirol zinegotzitza,…

3. Ipurua Polikiroldegian kirolaren osagarriak diren gune gehiago ematea, batez ere materiala gordetzeko biltegiak, klubetareko
bulegoak, bilera gelak,… komunikabide on eta modernoekin.

4. Kluben bulegoak Kirol Etxean zentralizatzea.

5. Udaleko kirol instalazioetara ibilgailuz heltzeko señalizazio hobea, bereziki Unbera.

6. Eibar Kirol Elkarteak kirola orokorrean, eta eskubaloia batez ere, bultza dezan sustatzea,.

7. Euskal Dantzak sartzea hiriaren kirol politika eta esparruetan.

8. Orbeako Polikiroldegiko SPArako sarreraren prezioa jaistea.

9. Sortzea kirolaren esparruan berrikuntza eta garapen teknologikoaren puntu bat.

10. Pich and Putt (3ko parea) landa zelai bat eraikitzeko aukera sustatzea, Deba Behe osorakoa izango litzatekeena, (Azitain Poligonoa
aukera moduan), Igor Vazquezen proposamena.

Prozesu parte hartzailearen laburpena
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Eurobarómetro sobre el deporte en Europa, Comisión Europea, 2014.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-300_es.htm

El deporte municipal en España: la revisión del modelo, 2013.
http://www.fagde.org/archivos/El-deporte-municipal-en-Espa%C3%B1a-la-
revisi%C3%B3n-del-modelo.pdf

Observatorio del deporte municipal en Euskadi, 2015
http://www.kait-kirola.org/wp-content/uploads/2016/04/OBSERVATORIO-
DEPORTE-MUNICIPAL-EUSKADI.pdf

Censo nacional de Instalaciones Deportivas, 2010.
http://www.csd.gob.es/csd/instalaciones/politicas-publicas-de-
ordenacion/consulta-del-censo-de-instalaciones-deportivas-2010/

Plan estratégico de Eibar 2015 – 2015.
http://www.eibar.eus/es/ayuntamiento/objetivos-y-proyectos/plan-
estrategico-de-eibar-2025

IV Plan de igualdad del Ayuntamiento de Eibar, 2016 – 2019
http://www.eibar.eus/es/ayuntamiento/areas/servicios-sociales-
1/igualdad/IVPlandeIgualdad.pdf

Plan estratégico del Euskera Ayuntamiento de Eibar 2016 -2015.
http://www.eibar.eus/es/cultura/euskera/el-euskera-en-eibar/ciudad-de-
eibar-plan-estrategico-del-euskera-2016-2025
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10. ERANSKINA II. 
ATALEN TXOSTEN OSOAK ANEXO
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Eibarko Hiriko
2017-2027 
aldirako
Kirolaren Plan 
Estrategikoa

Plan Estratégico 
del Deporte de 
la Ciudad de 
Eibar para el 
periodo 2017-
2027


