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Nola aktibatu kirol ariketaren 
FrontON/OFF etengailua?

"Kiroletarako habitat egokiak" Udal Kirol Politiken 
X. Topaketen amaiera eta sintesia
Juan Aldaz (EHU) 

Irunen joan den martxoaren 26 
eta 27an Udal Kirol Politiken X. 
Topaketak "Kiroletarako habitat 
egokiak" programa burutu on-
doren, erabat aberasgarri eta 
erakargarriak izan diren topake-
tei amaiera eman eta sintesi la-
bur bat egitea plazer bat izan da 
niretzat zalantzarik gabe. 

Topaketak, edukien arabera, hiru bloke-
tan antolatuta egon ziren, bakoitzari ze-
gozkion ponentzia eta esperientzietan 
oinarrituta, udalerriak kirola egiteko ha-
bitat egokiak izatearen inguruko ideian 
sakontzeko asmoz. 

Enkargu honi erantzuteko proposamenak 
niregan hasiera batean poz sentsazio atse-
gina sortu zuen, bai maila profesionalean 
eta bai pertsonalean hainbeste preziatzen 
ditudan pertsona askok parte hartzen zu-
ten topaketa batzuk sintetizatu eta amaie-
ra emateko erantzukizuna betetzeko 

"aukeratua" izana nire egoarentzat pizga-
rri bikaina zelako. Hala ere, berehala, poz 
sentsazio hori zerbait deseroso bihurtu 
zen, erantzun bat ematera behartzen nin-
duena nire ezaugarrietatik abiatuta, eza-
gutzaren artisau bat bainaiz (edo soziolo-
goa, batzuk esatea nahiago duten bezala), 
uste duena pertsonak ulertu eta laguntzea 
umildadezko ariketa erradikala dela uste 
duena, errealitate soziala edozein dela 
ere azaltzerakoan autoritatea eman ordez, 
era honetako erronkak agertzen zaizkigun 
bakoitzean gure galderak eta erantzun 
posibleak berrabiaraztea exijitzen diguna. 

Horrela, topaketen laburpena eta amaie-
raren aurkezpena osatzeko lanetan ari 
nintzela, ordenagailu eramangarria fron-

toi baten itxura hartzen joan zen, izan 
ere, lanetako bakoitza irakurri eta be-
rrirakurtzen nuen bakoitzean, diskurtso 
bakar batean artikulatzeko zailak ziren 
galdera berriak itzultzen zizkidan, beraz 
ordenagailuan eginiko ekarpenen ingu-
ruan nire ikuspegi subjektibotik jo behar 
izan nuen. Berez, frontoiaren irudia eto-
rri zitzaidan partekatutako ponentzia eta 
esperientzia guztien haria bailitzan, izan 
ere, habitatak, beren dinamika, gatazka 
eta, noski, paradoxei buruz hitz egitean, 
gure espazio arketipikoaz hitz egiten 
ari ginen: Frontoia, edo hobe esanda, 
FrontON/OFF irudiaz. Ideia honi berriz 
helduko diot amaieran.

Lehenengo bloke tematikoak, Harkaitz 
Angiozar moderatzaile izan zuena eta 

Habitata inguru fisikoa bezala: pla-
neamendua, diseinua eta azpiegiturak 
kirola egiteko izenburupean, topaketen 
muinean sakontzen lagundu zigun, ale-
gia, kirol espazio (urbs) bat ez dela de-
rrigorrez kirolerako tokia (habitat=urbs/
civitas/polis) edo, alderantziz, kirole-
rako "ez" den espazio bat izan daitekee-
la kirolerako tokia, Juanma Muruak eta 
Juan Andres Hernandok egindako ekar-
penetatik eta Urban Sasoi-ren espe-
rientzietatik ondorioztatu daitekeenez: 
Hirigintza aktiboaren kodea (Naiara Za-
bala), Active Urbes hiri-ibilbideak (Patxi 
Galarraga), Hiria prestatu jardunaldi 
handiak antolatzeko (Txus Rojo), eta 
Kirol Ekipamenduetan Foru Aldundiko 
planen barruan egungo erronkak (Jose 
Luis Andueza).
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Bigarren bloke tematikoan, Kirolerako 
habitata dinamizatzea, Aitziber Mu-
ñoz moderatzaile izan zuena, civitas-ek 
kirol habitatak berreskuratzen dauka-
ten egitekoan sakondu genuen, Gaspar 
Mazaren eskutik azalpenak emanez 
espazioaren eta publikoaren arteko di-
sonantzia kreatiboaz, eta kirolaren akti-
bazio honetan funtzionatzen duten 
programen bereizgarriak Aitziber Be-
nitoren eskutik azalduz. Bloke honetako 
esperientzia praktikoak ondorengoak 
izan ziren: Ermua Mugi (Antton Garcia), 
Mugisare - Mugiment (Izaskun Uribesal-
go), Vitoria-Gasteiz: Hiria, ariketa fisikoa 
bultzatzeko elementua (Mikel Hoyos), 
eta Txirringaren erabilera sustatzeko Gi-
puzkoan eman diren udal esperientziei 
buruzko balantzea (Edorta Bergua).

Hirugarren eta azkeneko blokean, Kiro-
lerako habitata arautzea eta admi-
nistratzea izenburuarekin, Matzalen 
Laskibar moderatzaile lanetan, Ion Iriar-
te eta Jose Pelegrinen ekarpenak izan 
genituen eta polis delakoek kirol habitat 
horietan daukaten egitekoan oinarritu zi-
ren, erreferentziatzat hartuz, lehenengo 
kasuan, kirolaren kudeaketarako zer-
bitzuen diseinuak daukan garrantzia eta, 
bigarrenean, kirol jardunaldien egitekoa. 

Topaketetan ikasitakoak eguneroko la-
nean eduki dezakeen aplikagarritasu-
nari buruzko gogoetak eta bizipenak 

partekatzeko kafe goxo bat hartu ondo-
ren, jardunaldien gaiari buruz Luis Solar, 
Antton Garcia, Marian Ispizua eta Ana 
Vallejok izandako elkarrizketaz gozatu 
genuen, espero zen bezala, bi egun bizi 
horietan azaldutako argudio eta ideia 
asko erkatzen eta prozesatzen lagundu 
ziguten, kirola (gaztelerazko deporte eta 
latinezko deportare) hitzaren jatorria eta 
esanahia gogoratu eta berreskuratzeko 
garrantzia azpimarratuz, latinezko "de-
portare", atetik kanpoko zerbait, dela 
gogoratuz. 

Topaketetan egon diren ekarpene-
kin amaitzeko, Rogelio Fernandezek, 
amaierako ponentzian, kirol zerbitzuen 
kudeaketan emozioek duten garrantzia 
azpimarratu zigun, eta agian kudeaketan 
efektibitatea eta afektatibitatea konbina-
zioan pentsatu beharko litzatekeela. 

Gorago aipatutako FrontON/OFF ideia 
berreskuratuz, topaketetan egindako 
ekarpen guztiek uzten zidaten arrastoa 
zera izan zen, kirol habitataren kudeake-
tan egin behar dugula, eta berez jada 

egiten ari garela, urbs, cibitas eta polis 
adierazleen arteko elkarrizketa etengabe 
aktibatzera jotzeko aldaketa. Aldaketa 
hau, nire ustez topaketetan eginiko ekar-
penen sintesi argumentala izan daite-
keena eta ikuspegi sistematikoa baino ez 
dena, erdi-erdian pertsonak eta elkarri-
zketa honetan (urbs/civitas/polis) duten 
partaidetza jarriz, beti ere emozionatzen 
duten habitatak, seguruak eta osasunga-
rriak, sortzea helburu izanik. 

Zentzu horretan, eta azkeneko gogoe-
ta bezala, pentsatzen dut kirol habitata 
aktibatzea, edo FrontOFF espazioeta-
tik FrontON tokietara pasatzea posible 
dela, eta posible izaten jarraituko duela, 
pertsonek habitat hobeak eraikitzeko 
lanean jartzen duten grina eta interesa-
ri esker. Horregatik, kirolaren artisauek 
(kudeatzaile, ekintzaile, ikertzaile, irakas-
le eta abar) daukaten egitekoa errebin-
dikatzen amaituko dut, pasio, umildade 
eta eguneroko lanarekin habitat horie-
tara irekitzen saiatzen baitira, urratsez 
urrats, kirolarentzat eta kiroletik hobetze-
ko helburuz.

>> EGIN BEHAR DUGU urbs, cibitas eta 
polis adierazleen arteko elkarrizketa 
etengabe aktibatzera jotzeko aldaketa
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Ariketa fisikorako habitatak 
eta alderantziz
Juanma Murua

Hamarkadetan aritu gara jen-
dea konbentzitzen fisikoki akti-
boagoa izan behar duela jokabi-
de inbidibualen ikuspegietan 
oinarritutako kanpainen bitar-
tez eta azkenean nazioarteko 
agintariak konturatu dira ikus-
pegi horrek eragin mugatuak 
dituela eta jarduera fisikoari 
buruzko datuak ez direla hobe-
tu. Azken urte hauetan ariketa 
fisikoaren maila baxuaren eta 
sedentarismoaren arazoari 
erantzuteko ikuspegi berri bat, 
orientazio berri bat nagusitu 
da, bizitzeko modu aktiboagoak 
erraztu eta sustatzen dituzten 
inguruei garrantzi berezia ema-
ten diena.

Ikuspegi sozio-ekologiko honetatik, non 
inguruek garrantzia handia hartzen duten 
herritarren jarduera fisikoarekin zerikusia 
duten ohituretan, bi multzo handi bereiz-
ten dira: inguru fisikoa eta inguru soziala.

Ikuspegi hau, non inguruek eragina du-
ten eta baldintzatzen duten pertsonen 
jokabidea eta beren bizitza kalitatea, luze 
eta zabal aztertua izan da inguru sozial 
eta urbanoen (edozein tamainakoak) ku-
deaketaren esparrutik, habitat sozialaren 
izendapenaren baitan.

Víctor Pelli argentinar arkitektoak habitat 
sozial hori ulertzen du elkarren artean 
erlazionatutako sistema bat bezala, non 
baldintza fisikoak, sozialak, politikoak, 
juridikoak, ekonomikoak eta kulturalak 
elkarren artean erlazionatuta dauden, 
beraz, horietako bakoitzean egiten den 
aldaketak gainerakoetan eragina du. 
Bestalde, tokiko sistema hauek lotuta 
daude baita ere tokiko errealitatetik kan-
po dauden beste sistemekin, tokiko beste 
sistemekin eta lurralde eta politika maila 
zabalagoko sistemekin, zeinetan eragina 
duen eta haiek ere eragina duten.

Hala ere, ez dugu nahi geratu ariketa fi-
sikoa eta kirola egitea erraztuko duen ingu-

ru bat nola sortu daitekeen ideia horretan. 
Iruditzen zaigu planteamendu sektorialegia 
izango litzatekeela hori (eta neurri batean 
egoista). Komunikazioaren helburua er-
lazio hau norabide bikoitzean planteatzea 
izango da: nola sortu habitat bat bertan bizi 
diren pertsonen bizitza aktiboa erraztuko 
duena, eta nola ariketa fisikoak eta kirolak 
hobetu dezaketen jarduera horiek gau-
zatzen direneko habitat hori.

Horacio Capel geografo eta historialarik 
proposatzen du Pelli arkitektoak propo-
satzen dituen habitat-dimentsio horiek 
biltzea, eta hiriaren sustrai etimologikoe-
tan oinarritutako hiru dimentsio plan-
teatzen ditu: URBS, CIVITAS eta POLIS.

1. BLOKEA
HABITATA INGURUNE FISIKO GISA: 
PLANGINTZA, DISEINUA 
ETA KIROLERAKO AZPIEGITURAK
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URBS habitat baten inguru fisikoa da. 
Normalean eraikitako inguruan oina-
rritzen bada ere, komunikazioan inguru 
naturala ere sartuko genuke. Nola eragi-
ten du inguru fisikoak pertsonen jarduera 
fisikoaren mailan? Zer-nolako gorabehe-
rak kontuan eduki beharko lituzkete ingu-
ru hori diseinatu, eraiki edo kudeatzeko 
ardura duten pertsonek herritarrak akti-
boagoak izan daitezen? Eta beste aldetik 
begiratuta, instalazio, ekipamendu, es-
pazio eta jarduerek nola hobetu dezakete 
inguru fisikoa?

CIVITAS, beste bi dimentsioen benetako 
sustraia da, bai URBS eta bai POLIS so-
rrarazten dituen erro soziala da. Harre-
man sozialerako formak, kultura, taldeko 
balioak, tradizioak, klabeak dira herria-
ren jarduera fisikorako ohiturak ulertu 
eta aldatzeko orduan. Nola eragiten du 
inguru sozialak herritarren jarduera fi-
sikoaren mailan? Zein faktore sozial dira 
klabeak bizitza aktiboa erraztuko duen 
giroa sortzeko? Eta noski, jarduera fi-
sikoak eta kirolak nola hobetu dezakete 
inguru soziala?

POLIS, antolatzeko sistema aipatzen 
duen izendapena da, hiriaren adminis-
trazioa, boterearen banaketa, erabakiak 
nola hartzen diren, nork hartzen dituen 
eta nola hartzen diren. Zentzu horretan 
oso garrantzitsua da tokiko kirola gober-
natzeko forma desberdinen beharra kon-
tuan hartzea (aurreko KAIT Topaketetan 
jada aztertutako gaia), zeharkakotasun 
handiago baten beharra, kolaborazioa 
eta partaidetza, kirola eta jarduera fi-
sikoa gobernatzeko erak orientatzeko 
herritarren behar konplexuetara.

Azkenik, Capel-ek planteatu ez duen di-
mentsio bat aipatzea beharrezkoa da 
eta hori TEXNO da, teknologia, alegia. 
Azken bi hamarkadetan informazioaren 

teknologien garapen ikaragarriak erabat 
aldatu du orain arte bizi genuen paradig-
ma. URBS, erantzun beharreko behar 
berrien eta espazio-mota berriak behar 
dituzten praktika berrien eraginpean aur-
kitzen da, antzinako espazioak "inbaditu-
ta" aurkitzen diren bitartean planifikatu 
zirenean eman ez zitzaien praktika haien 
bidez. CIVITAS, harremanetarako eredu 
berriekin, sare sozial berriekin aurkitzen 
da, lehen kontuan hartzen ez zirenak. 
POLIS birsortu egin behar da errealitate 
berri batera egokitzeko, non herritarrek 
eta agente sozialek sarbidea duten lehen 
eskuratu ezin zituzten informazioetara 
eta parte hartzeko demanda eta aukera 
berrietara, aurreko garaietan planteatu 
ere egiten ez zirenak.

>> non inguruek garrantzia handia 
hartzen duten herritarren jarduera 
fisikoarekin zerikusia duten ohituretan

http://www.kait-kirola.org


6 www.kait-kirola.org

Ariketa fisikorako guneak 
eta instalazioak
Juan-Andrés Hernando (Hernando&Sauqué Arquitectes SLP)

Ariketa fisikoak, kirol eta jolas-
ariketak ugaritu egin dira eta 
hori izan da azkeneko 40 urte 
hauetan gizarte hazkuntzaren 
ezaugarrietako bat. Gorabehe-
ra horrek, besteak beste, egun-
go errealitateari eta datozkigun 
garai berriei erantzun egokia 
eta doitua ematera bultzatzen 
gaitu. Tresna berrien sorrera, 
adibidez, hiri-programa eta az-
piegitura berriak, beharrezkoak 
izango dira "aisialdiko denbora 
librearen kudeaketa aktiboa, 
osasungarria eta positiboa" 
eramateko, herritarrentzat eta 
gizarteko kolektibo desberdi-
nentzat habitat osasungarriak 
sustatu eta sendotuko dituena.

Hirietako urbanismoak eta diseinuak go-
rabehera horiek kontuan eduki beharko 
ditu eta hiriak eta inguruko beste tokiak, 
hiritik kanpokoak eta naturalak modu 
egokian garatzeko ezaugarririk apropo-
senak ezarri, non gizarte eramangarria-
go, aktiboago eta osasungarriago bat 
garatzea ahalbidetuko duten programak 
aplikatuko diren.

Garai berriek, oso aldakorrak izanik, ikus-
pegi berriak exijitzen dituzte eskaintzak 
hobeto egokitzeko gure gizartearen "de-
manda eta beharretara". Errealitate berri 
horien azterketak eta ezagutzak eta etor-
kizuneko erronkek irizpide eta jarrera ar-
giak edukitzea exijitzen digute, ahalik eta 
modurik egokienean erantzuteko.

Gizarteko bi fenomeno nabarmentzen 
dira garai hauetan, "transbertsalitatea 
eta konektibitatea" hain zuzen (Atenasko 
Gutun Berria, 2003). Transbertsalita-
tea baliabideak optimizatzeko ekintza 
bezala, baloreak eta errendimendu na-
bariak eta ez nabariak sortzen dituena 
(kanpo-efektuak), eta konektibitatea 
transbertsalitate hori gertatzea eragiten 
duen tresna gisa, eta aipagai dugun kasu 
honetan bideratzen gaituena "zerbitzu pu-
bliko guzien (kiroletakoak barne) eta bere 
azpiegituren eskaintza optimizatzera".

Kultura fisikoa, kirol eta jolaserako kul-
tura ez dago aldaketarako dinamika eta 

joera horietatik kanpo eta, beraz, bere 
espazioek eta instalazioek, kultura hori 
garatzeko espezifikoak direnek ere 

"Transbertsabilitate eta Konketibitate" 
joera horrekin bat egin beharko lukete.

"Kirol espazioetan" erabileren poliba-
lentzia gero eta demandatuagoa eta 
preziatuagoa izaten ari bada, erabiltzeko 
eta proiektatzeko garaian gizartearen al-
detik espazio publikoaz modu polibalen-
te/erabilera anitzean jabetzea ere gure 
garai berri hauen beste ezaugarrietako 
bat izaten ari da.

Ondorioz, bai espazio publikoek eta 
bai kirol instalazioek joera berriekin 
bat egin beharko lukete eta "erabilera 
intentsiboago eta gero eta polibalen-
teago izateko" diseinatu behar dira, to-

kiko sare eta zerbitzu multzo horretan 
sartuta egon beharko lukete horien 
errendimendua (mota guztietakoa) opti-
mizatu ahal izateko eta ingurumenaren 
errespetu handienarekin, gizartearen 
partaidetza handienarekin eta ahalik 
eta efikazia handienarekin lortu ahal 
izan daitezen. Beti ere kontuan hartuta 
eskainiko diren "zerbitzu publikoek" ez 
dezatela inoiz beren kalitatea, irisgarri-
tasun unibertsala eta oharkabekoa gal-
du, balioetan hezi dezatela eta inklusioa 
errespeta dezatela gizarte eramangarri 
eta osasungarri bat ahalbidetzeko, ingu-
ru eta programa dinamizatzaileez goza-
tuko duten pertsona eta kolektiboetan 
oinarrituta. Programa dinamizatzaile 
horiek aukera osasungarriak egitea 
ahalbidetuko duten inguruetara jotzea 
erraztu behar dute.

>> >> espazio publikoek eta bai kirol 
instalazioek joera berriekin bat 
egin beharko lukete eta "erabilera 
intentsiboago eta gero eta 
polibalenteago izateko" 
diseinatu behar dira
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Esperientziak

Urban Sasoi: 
Hirigintza aktiboaren inguruko gida
Naiara Zabala (Irungo Udaleko Hirigintzako arkitektoa)

Urban Sasoi erako Urbanismo 
Aktiboaren kode bat Irunen 
garatzeko esperientzia ez da 
bakarra izan, baizik eta hainbat 
esperientzia eman dira.

Urban Sasoi planaren lehenengo espe-
rientzia bi udal arloren arteko lan batera-
tua izan da: Kirol arloa eta Hirigintza ar-
loa. Kirola bezalako arlo batek Hirigintza 
arloaren atea jotzea eta garapen urba-
nistikorako irizpide batzuk proposatzea, 
oztopo ugari haustea esan nahi du. Gaur 
oraindik Udal askotako Hirigintza depar-

tamenduak ez dira egungo gizarteak es-
katzen dien bezain besteko hurbilekoak. 
Kontuan hartuta gainera nahiko zabaldu-
ta dagoen iritzia, alegia, kirola aisialdiari 
lotuta dagoela eta Hirigintza aldiz "zer-
bait serioa" dela.

Hurrengo esperientziak badu ze-
rikusia udal hirigintzatik jarduera fisikoa 
bultzatu daitekeela onartzearekin. Uda-
lak berak edo sektore pribatuak gara-
tutako plan urbanistikoak herritarren 
jokabiderantz proiektatu behar dira eta 
ikuspegi kontzeptual horrek ez du aur-
kitu bere tokia urbanismoaren munduan. 
Historikoki, urbanismoa estetikari lotu-
tako diziplina izan da eta dinamika inmo-
biliario eta errentagarritasun finantza-
rioaren zerbitzura dagoen erreminta gisa 
gehiegitan erabili izan da.

Eta amaitzeko, esku hartzeko irizpide eta 
proposamen zehatzen dokumentu bat 
lortzeko esperientzia. Idatzizko doku-

mentu propio bat edukitzeak esan nahi 
du agente publiko eta pribatu guztiek, be-
ren jarduerarekin hiri hau eraikitzen eta 
eraldatzen dutenek, erreminta praktiko 
eta sinple bat daukatela eta erreminta 
horrek adieraziko diela zein neurritan be-
ren jarduerak lagunduko duen integrazio 
sozialean, hezkuntza, iraunkortasunean, 
ekonomian eta berrikuntzan, herritar 
aktiboak sortuz.

Esan dezakegu Urban Sasoi Kodea-
ren emaitza, Irunen, oso dimentsio ga-
rrantzitsua duen esperientzia bat izan 
dela; ez dio soilik urbanismoari frogatu 
kirola ez dela zerbait pribatua eta aisial-
dikoa, baizik eta hiri honetan udal urba-
nismoak daukan jarduteko eran dina-
mika bat kontsolidatzen ari dela, hiriaren 
diseinuan eta eraikuntzan erantzukizun 
soziala beregain hartuz.

http://www.kait-kirola.org
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Active Urbes hiri-ibilbideak
Patxi Galarraga (PROJEKTA CONTRACT SCP)

Zahartzea. 2026an Euskadiko biztan-
leriaren erdiak 50 urte baino gehiago 
izango du eta 75 urtetik gorako pertso-
nen kopurua 16-29 bitarteko "gazteena" 
bezain bestekoa izango da. Zahartutako 
gizarte batean bizi gara, era askotako 
patologia, kronikotasun eta mendeko-
tasun maila altuekin, eta adimenaren 
trastornoak eta nerbio sistemako gaixo-
tasunak abiadura bizian hazten doaz. 
Osasun eta gizarte babeserako sistema 
mantentzea ezinezkoa dela esaten da, 
baina erronka ikaragarria da baita ere 
udaletako kirol zerbitzuentzat: zer ari 
da egiten eta zer gehiago egin daiteke 
egoera horren aurrean?

Hiribili Active Urbes programaren pro-
posamen bat da, biztanleriaren ongiza-
tea hobetzeko herriko xendazaletasuna 
praktikatuz. Alde batetik, hiri barnean 
eta inguruan ibilbideen proiektua egin, 
seinaleztatu eta ekipatuko dira, segur-
tasunez eta kalitate maila batekin oinez 
ibili eta korrika egiteko. Eta beste aldetik, 
monitorizatu, sustatu eta dinamizatzeko 
datuak lortzea ahalbidetuko duen tekno-
logia erabiliko da.

Ariketa fisikoa 50 urtetik gorakoen 
artean Euskadin. Kirol ariketarik gus-
tukoena oinez ibiltzea da eta ariketa fi-
sikoa egiteko arrazoi nagusia osasuna 
edo medikuak agindu duelako izaten da. 
Erdiak baino gehiagok ez du inongo kirol 
ariketarik egiten eta generoen arteko tar-
tea izugarria da (%43 gizonezkoak, %70 
emakumezkoak).

Ibilbidea. Biztanleriaren parte handi 
baten gustu, behar eta ahalmenei hobe-
kien egokitzen den kirol ekipamendua 
da, zahartzean eta ariketa fisikoa egite-
ko garaian profilen heterogeneotasunari 
erantzuteko gai dira. Kirola egiteko pro-
posamen inklusiboa da ikuspegi guztieta-
tik begiratuta -gaitasun edo baldintza fi-
sikoa, maila sozio-ekonomikoa, generoa 

eta belaunaldia, jatorria eta kultura- eta 
inongo kirol ariketarik egiten ez duten 
pertsona asko kirola egitera erakartzeko 
baliagarria da.

Sarearen diseinua. Ibilbideen oinarri-
zko sare zabala eta orekatua ezartzea 
proposatzen da, auzoko herrietako sa-
reekin konektatuta eta hirigunean dagoen 
edozein etxebizitzatik hamar minutuan 
iristeko modukoa. Bere trazatuaren di-
seinuak biztanleriaren ohiturekin bat 
etorri beharko luke, ondoren, alderdi 
teknikoagoekin kontrastatzeko. Horreta-
rako, nahiago dugu ibilbide bakoitza be-
rezi egiteko irizpide eta adierazle batzuk 
ezartzea, "estandar minimoak" edo "zi-
giluak" ezartzea baino. Beraz, ikusi du-
guna da modu espontaneoan ezartzen 
diren ibilbide haiek gehien partekatzen 
dituzten adierazleak ondorengoak direla:
1. Faktore erabakigarri bezala, errazta-

suna (luzerako malda), jarraipena 
eta segregazioa. Gainera, emaku-
mezkoen kasuan, zaintza natural ba-
tekin kontatzeko aukera.

>> 50 urtetik gorakoen artean Erdiak 
baino gehiagok ez du inongo kirol 
ariketarik egiten
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2. Bigarren maila batean, ibilgailuen 
trafikoarekiko segurtasuna, ibilbide-
ra dagoen distantzia eta eserlekuak 
dauden ala ez.

Erabilerari dagokionez, heterogeneota-
sun handia ikusten da (profilak, distantzia, 
erritmoa, etab.) baina azpimarratuko ge-
nukeena da lan kardiobaskularra, orokorki, 
baxua dela; adibidez, ibilbideetan pertso-
netako askok harremanak bilatzen dituzte 
ariketa fisikoa egitea baino gehiago.

Hiribili, elementuak. Ibilbideak 500-
1.500 metroko tarte bakoitzean jarritako 
balizekin ekipatzen dira: ikusgarritasuna 
ematen diote, sustatzeko seinaleen eta 
mezuen euskarri dira eta beren barnean 
detektagailuak dituzte, klabeatuaren 
beharrik gabe beren eskumuturrekoa 
balizara hurbiltzen duten pertsonak erre-
gistratzen dituzte, irakurketak gure zer-
bitzarietara bidaliz.

Hiribili, norbere burua zaintzea sus-
tatzeko. Softwareak, egindako ibilbidea 
sortzen du, distantziak, desnibelak eta 
bide-zati bakoitzeko denborak batuz, eta 
gainera, pertsona hori eskumuturrekoa 
daraman beste pertsona batekin ibili den 
detektatzen du. Pertsona erabiltzaileak 
(oinez ibiltzen denak edo zaintzaileak) 
astero estatistika-txosten bat jasotzen du 
posta elektroniko bidez eta bere datuak 
kontsulta ditzake web atarian. 

Hiribili, kontrol-panela. Kiroletako ar-
duradunak panel bat edukiko du eta hor-
tik zera egingo du:
1. Oinez ibiltzen direnen monitorizazioa, 

biztanleriako segmentuen arabera, 
sustapenean orientatzeko eta sustatze-
ko ekintzek duten eragina neurtzeko.

2. Ibilbideen zatikako erabileraren ara-
bera ateratako estatistiken bitartez 
ibilbideak monitorizatzea, sarearen 
hobekuntzan inbertsioak egiteko 
erabakietan lagungarri izateko.

Gainera, helburu hauek lortzeko tresnak 
dauzka: a) preskribitu eta jarraipena egi-
teko; b) erabiltzaileekiko komunikazioa 
pertsonalizatzeko; c) helburu pertsonalak 
ezarriz lotura luzatzeko; d) erronka ludiko 
eta partekatuen bitartez dinamizatzea, 
belaunaldi desberdinetako eta genero 
desberdinetako taldeetan oinez ibiltzea 
bultzatzeko diseinatuak; e) preskribitzeko 
eta deribatzeko agenteak kudeatzeko.

Hiribili Ermuan. Sistema hau lehen 
aldiz Ermuan ezarri da. 9 kilometroko 
ibilbideetan 3 panel informatibo eta 19 
baliza jarri dira, baliza horietako 14 
detektagailuak dauzkatenak izanik. 
Informazio gehiago: http://activeurbes.
com/2015/01/14/ermua-hiribili-walk-for-
health/

(1)  Euskadiko A.E.ko biztanleriaren 
proiekzioa lurralde historiko eta 
adin taldea kontuan hartuz, urtea-
ren arabera. 2014-2026 (Eustat, 
2014). Link: http://www.eustat.es/
estadisticas/tema_163/opt_0/temas.
html#axzz3U7YEsJ3q

(2)  ESCAV 2013: Osasunari buruzko 
inkesta EAEn (Osakidetza, 2013). 
Link: https://apps.euskadi.eus/conte-
nidos/informacion/encuesta_salud_
publicaciones/es_escav13/adjuntos/
DatosRelevantes_ESCAV2013.pdf

(3)  EDEF 2012: Heriotzen estatis-
tika EAEn (Eustat, 2014). Link: 
http://www.eustat.es/elementos/
ele0011300/ti_El_nmero_de__defun-
ciones_en_la_CA_de_Euskadi_se_
ha_incrementado_un_23_en_2012/
not0011372_c.html#axzz3U7YEsJ3q

(4)  HIRIBILI, Walk for Health hiribili.
com ACTIVE URBES, Active Cities, 
Healthy People activeurbes.com

(5)  EHD2008: Kirol ohiturei buruzko 
inkesta EAEn (Eusko Jaurlaritza, 
2008). Link: https://apps.euskadi.eus/
r46-714/es/contenidos/nota_prensa/
kirol_ohiturak_inkesta/es_kultura/ad-
juntos/Encuesta_habitos_deportivos-
es.pdf

Lotura Ermuan 
ezarritakoaren 
deskribapenera
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Hiria ekitaldi handiak hartzeko 
prestatzea
Txus Rojo (Bilboko Udala)

Azken urteotan udalerri asko 
sartu da ekitaldi handiak an-
tolatzeko lasterketan. Egia 
da krisi ekonomikoak eraman 
duela gastuaren gainean kon-
trol handiagoa egitera; baina 
hala ere garrantzitsua da gal-
detzea ea kirol ekitaldi handi 
guztiak benetan positiboak ote 
diren herri batentzat.

Kirol ekintza handitzat jo daitezke kirola 
erabiltzen dutenak ondorio ekonomiko 
garrantzitsuak lortzeko eta/edo ekintza 
burutzen den inguruan edo maila globa-
lean sozialki eragin garrantzitsu bat izateko.

Ekintza handiak, berez, ez dira ez onak 
eta ez txarrak udalerri batentzat. Ariketa 
fisikoa sustatzeko kirol alorreko ikuspe-
giak alde batera utziz, ekintza oso puntual 
eta zehatzetan justifikatzen baitira kirol 
alorretik, herri mailako ekitaldi handi bat 
antolatzeak zentzua du soilik herri ikuspe-
gitik politika eta estrategia global batean 
kokatuta badago eta beti ere bere helbu-
ruak herriarenarekin lerrokatzen badira. 

Era horretako ekitaldi bat planteatzen du-
gunean, gutxienez, bi galderari erantzun 
behar diogu:

Herri honentzako ekitaldi bat al da? Hau 
da, inguru jakin batean garatu daitekeen 
ekitaldi bat den ala ez, herritarrengan 
zer-nolako eragina izango duen, herriko 
zerbitzuek erantzun ahal izango dieten 
sortzen diren beharrei, etab.

Herriak betetzen al ditu ekitaldi hori gau-
zatzeko baldintzak? Herriak ba ote du ko-
munikazio, hotel, zerbitzu, antolakuntza, 

hornitzaile eta abarren alorrean gaitasu-
nik ekitaldi horretatik etekinak lortzeko.

Galdera horiei erantzun ondoren eta 
kirol ekitaldi handi bat bertan kokatzea 
erabaki ondoren, hurrengo urratsa da 
ekitaldiaren alderdi juridikoak eta ekono-
mikoak aztertzea.

Ikuspegi juridikotik beharrezkoa da an-
tolaketa horretan zeresana eduki de-
zaketen arautegi desberdinak aztertzea. 
Zalantzarik gabe, kirol alorreko eta kirol 
ikuskizunen alorreko arautegiak kontuan 
eduki behar dira baina baita ere gai ur-
banistiko eta/edo ingurumenekoak ere, 
hala nola eremu urbano edo landa ere-
mua erabiltzeari buruzko espezifikoak, 
egongo balira.

Maila ekonomikoan funtsezkoa da ekital-
diaren aurrekontu zehatz bat egitea. Au-
rrekontu honek gastuak eta diru-sarrerak 
ezarriko ditu eta plan finantzario bat ere 
bai. Kanon eta produkzioko zuzeneko 
gastuez gain kontuan hartu beharko dira 
baita ere beste faktore batzuk, adibidez, 
zerbitzuen kostuak, udalerritik bertatik 
egingo ditugunak, eta beste alderdi ga-
rrantzitsu bat ere bai, alegia, marketina 
eta komunikazioa. Ezin da ekitaldirik egon 
marketin eta komunikazio plan batera bi-
deratutako kontu-sail bat ez badago. 

Denok pentsatuko genuke absurdoa dela 
marka komertzial batek kirolari handi bat 
babestea eta gero hori errentagarri egi-
teko ezer ez inbertitzea; hala ere, asko-
tan erortzen gara akats batean eta zera 
da, ideia hori bera ez dugula aplikatzen 
hiriei eta ekitaldiei buruz ari garenean.

Kirol ekitaldi batek udalerri bati ekar lie-
zazkiokeen irabaziak handiak eta asko-
tarikoak dira. Hiriaren irudia nazioarte 
mailan proiektatu dezake, interes me-
diatikoa aprobetxatzeko aukera eman 
dezake, zuzeneko eta zeharkako eragin 
ekonomikoa eduki dezake edo kanpoko 
inbertsioa jasotzea ahalbidetu edo azpie-
gituretako inbertsioa, etab. Hala ere, be-
netan garrantzitsuena izango da udalerri 
bakoitzak planteatzen dituen helburuak 
zein diren eta horiek lortzeko landuko 
duen estrategia.

Ekitaldi bakoitza, hiriko politika eta es-
trategia global batean kokatuta, helburu 
zehatz, definitu eta lorgarri batzuekin 
diseinatu behar da, eta estrategia zehatz 
bat gauzatzea ahalbidetuko duten ba-
liabideekin.

Ekitaldia zehaztuta, bere egokitasuna az-
tertuta, oinarri juridiko eta ekonomikoa 
ezarrita eta helburuak definituta, hurren-
go urratsa gauzatzea litzateke. 

Orokorki, esperientziak hala frogatzen 
du, proiektu hauetan herritarrak afe-
ktatuak izaten dira eta udalerri bezala 
eskaini behar dituen zerbitzuak ere bai. 
Hori dela eta, proiektuko fase guztiak 
kudeatzeko ekipo bat edukitzeaz gaine-
ra, udalerri mailan diziplina desberdine-
tarako taldeak sortzea ezinbestekoa da, 
non segurtasuna, babes zibila, espazio 
publikoa, zirkulazioa, komunikazioa eta 
behar izango diren alor guztiak behar be-
zala inplikatuta egongo diren.

>> kirol alorreko eta kirol ikuskizunen 
alorreko arautegiak kontuan eduki 
behar dira baina baita ere gai urbanistiko 
eta/edo ingurumenekoak ere
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Egungo erronkak Kirol Ekipamenduei 
buruzko Foru Plangintzetan
José Luis Andueza (Gipuzkoako Foru Aldundia)

Berriki, Eusko Jaurlaritzak 
Euskadiko Kirol Instalazioen 
Erroldaren bertsio berri bat 
argitaratu du. Bertan ikus dai-
tekeenez, Gipuzkoako Lurralde 
Historikoan kirol azpiegiturak 
ugariak dira.

Gipuzkoako Foru Aldundiak oso rol ga-
rrantzitsua izan da horretan. 27/1983 
Legea onartu zenetik (1983ko azaroaren 
25eko 27/1983 Legea, Euskadiko Auto-
nomia Erkidegoko erakunde komunen 
eta lurralde historikoetako foru orga-
noen arteko harremanei buruzkoa), foru 
organoek bere egin zituzten, besteak 
beste, kirolaren sustapenaren eskume-
na, eskola kirolaren eskumena eta de-
nontzako kirolaren eskumena. Horren 
ondorioz, Gipuzkoako Foru Aldundiak 
kirol ekipamenduen planifikazio baten 
beharra ikusi zuen, lurralde osoari be-
gira. Ordutik hona, planifikazio horren 
metodologia eta helburuak aldatzen 
joan dira. Horrela, 1970eko eta 1980ko 
hamarkadetan, erronka zen kirol azpie-

gitura jakin batzuk sortzea kirol jardue-
ra jakin batzuei erantzuna emateko, eta 
kirol jarduera horiek oso bideratuta zeu-
den eskola kirolera eta kirol federatura. 
Horretarako, kirol instalazioak "beha-
rren kalkulu" baten arabera ezarri behar 
ziren, eta kalkulu horretan, erabiltzai-
learen araberako hainbat tipologia az-

tertzen ziren. Alabaina, Euskal Herriko 
Kirolaren 14/98 Legea onartuta, aldake-
ta handi bat izan zen planifikazioaren bi-
dez bilatu beharreko helburuei dagokie-
nez. "Oinarrizko ekipamendu sare" bat 
sortu behar zen herritar guztien jarduera 
fisikoa eta kirola ahalbideratzeko, talde 
jakin batzuetara mugatu gabe. Hori izan 
zen aurrerantzean erronka nagusia alor 
honetan Foru Aldundiarentzat. "Oina-
rrizko ekipamendu sare" horren ezau-
garriak eta jarduera eremua definitzeko, 
kontuan hartu ziren Legeak behar biltzen 
dituen proposamenak.

2004-2007 eta 2008-2011 aldietan gara-
tu ziren ekipamendu planetan, lortu zen 

"oinarrizko ekipamendu sarea" ia osorik 
izateko helburua, eta hurrengo erronka 
izan zen area berriak sortzea ariketa fi-
sikorako nahiz kirolerako, dela hirigunee-
tan, dela naturan, hartara herritar guztiek 
kirola eta ariketa fisikoa egin zezaten 
aukera zabaltzeko.

Hala ere, azken urteetan, Lurralde His-
torikoak izan duen egoera zaila dela 
eta, baliabideak kirolaren sustapenera 
bideratu dira nagusiki, eta kirol ekipa-
menduen eraikuntza oso nabarmen-
ki murriztu da. Egoera horrek jarraitu 
egingo du ziurrenik hurrengo urteetan, 
eta behartuko gaitu adi egotera, baina 
ez digu zalantzarik eragin behar ezen 
Gipuzkoako Gizarteak kirola eta ariketa 
fisikoa praktikatzea ahalbidetzea izan 
behar duela nagusi oinarrizko kirol eki-
pamendua sendotzeko orduan. 

>> kirol instalazioak "beharren kalkulu" 
baten arabera ezarri behar ziren, 
eta kalkulu horretan, 
erabiltzailearen araberako hainbat 
tipologia aztertzen ziren
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Sare sozialak eta ariketa fisikorako eta 
kirolerako hiri espazioa
Gaspar Maza (Gutiérrez. Rovira i Virgili Unibertsitatea - Tarragona)

Nire asmoa da hitzaldiari ha-
siera ematea hausnarketa 
orokor batzuk eginez izenbu-
ruan agertzen diren kontzep-
tuei buruz, hau da, "espazio 
publikoa", "sare sozialak" eta 

"kirola", eta hiru kontzeptu hauen 
artean egin daitezkeen konbina-
zio piloa. Horretarako eta lehe-
nik eta behin, Hamen de Hoop 
artistaren argazkietako bat ai-
patzen hasiko naiz, "Basketball 
court 7" izenburua darama. 

Bere edertasun plastikoaz gain, argazki 
hau nire iritziz kirol horren atzean da-
goen iceberg tontorraren sintesi txiki bat 
da, edozein hiritako kaleetan gero eta ge-
hiago egiten den kirola baita. "Basketball 
court 7" argazkiak espazio bat erakusten 
digu, aurretik ezarria duena (aparkale-
kua), baina beste bat ere ematen zaio 
(saskibaloi kantxa); argazkiak erakusten 
digu baita ere planifikatzen denaren eta 
gero jendeak egiten duenaren arteko di-
sonantzia frogatzen duen espazioa dela, 
hau da, espazioaren eta publikoaren ar-
teko disonantzia (nire ustez kreatiboa). 
Adierazten digu baita ere "tokia ez den" 
batean, Mar Augek esango lukeen be-
zala, azkenean sartu dena kirol instala-
zio bat izan dela keinu sinple eta ezagun 
bat eginez, alegia, zoruan marra batzuk 
margotze hutsez.

2. BLOKEA
LA DINAMIZACIÓN DEL HÁBITAT 
PARA EL DEPORTE
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Beste metafora interesgarria, are eta 
modernoagoa kokapen eta deskokapen 
kontzeptuei buruz eta kirola, espazioa, 
denbora eta sare sozialen arteko erla-
zioa agerian geratzen da inoizko surflari 
espainiar onenak, Aritz Aranburuk, due-
la gutxi egin zitzaion elkarrizketa batean 
esandako hitzetan:

"Beti nago munduari adi. Joan den 
urtean Zarautzen nengoen eta inter-
net bidez ikusi nuen borraska gogor 
bat hurbiltzen ari zela Tahitira. Ma-
leta egin nuen, bi egunetan surfeatu 
nuen eta orduan ikusi nuen borraska 
Mexiko aldera zihoala. Beste abioi 
bat hartu eta itsaski berean surfeatu 
nuen berriz ere, baina milaka kilome-
trotara. Erokeria, adrenalina hutsa. 
Esaten dute motibatu bat naizela. El 
Pais Semanal.

Aritzek surfarekin daukan harremanean 
espazio-denbora koordenatu batzuk 
erakusten dizkigu, Harmen de Hoop 
artistaren argazkian ageri zaizkigunak 
baino askoz ere desterritorializatua-
goak. Aritzentzat olatuak daude sortzen 
diren toki horretan, jada ez dira inongo 
hondartza zehatz batekoak. Bera tokiz 
aldatzen da, munduko edozein hon-
dartzatik beste batera joaten da natura 
kapritxosoak eskaintzen dion olaturik 
onenaren bila eta kontinente batetik bes-
tera ere joaten da olatuen atzetik. Bes-
talde, Aritzek gaur egun informazio hori 
guztia dauka, munduko beste surflari as-
kok bezala, egunero dagoelako konekta-
tuta www batera eta hortik beste www 
askorekin sintonizatzen du saguarekin 
klik bat eginez soilik.

Beraien artean hain desberdinak diren bi 
adibide hauek lagin txiki bat besterik ez dira 
ikusteko nola zabaldu den kirolaren espa-
zioa eta kirolak konektatzeko, errazteko, 
bultzatzeko eta estimulatzeko erabiltzen 
duen sare sozialena. Espazio berriak, sare 
berriak eta teknologia berriak ari dira abian 
jartzen eta aldaketa dakarte ez soilik kirole-
ra, baizik eta mundura orokorki.

Antropologia, sortu zenetik, sare sozialak 
ikertzen inplikatuta eta konprometitu-
ta egon da. Ahaidetasun erlazioak izan 
ziren bere lehen ekarpena gaur egun 
0.0. bezala dei dezakegun egoera bat 
ulertzen saiatzeko, hau da, "ego" baten 
inguruan josten diren sare sozialak, ale-
gia, familia biologiko batekin hasten dira 
eta zabaltzen joaten dira ahaide, adiskide, 
lankideak kontuan hartuz, eta espazio 
fisikora, denbora librera, futbol elkar-
tera, saskibaloi edo eskubaloi elkartera 
pasatzen buka dezake … Sare "klasikoen" 
paradigma horretatik denbora gutxian 
beste batera igaro gara, 2.0. ahaideta-
suna dei dezakegun horretara; hau da, 
ordenagailua ireki eta google, facebook 
eta twiter-era konektatzen den harena, 
ikusteko ea zer egin duten edo zer egin-
go duten laster gaur egun dauzkagun 
500 lagun horiek, beraiei begira gehiago 
egoten baikara askotan gure gurasoei 
edo bikoteari begira baino. 

Kirola, sare sozial eta espazio publikoaren 
arteko engranaje mota desberdin hauez 
hitz egiteko, lehenik eta behin hasiko naiz 
0.0. ikerketa batek eman zituen emaitzekin, 
2008an amaitua, Bartzelonako sare sozial 
eta kirol urbanoari buruzkoa. Bigarrenik, gai 
berari buruz abian dagoen beste ikerketa 
bateko lehenengo datu batzuk erabiliko ditut, 
baina oinarri hartzen du batez ere 2.0. dei-
tu dudan horretako kirola eta sare sozialen 
erlazioa, hau da, lehenik eta behin mundu 
birtualetik hasi eta ondoren espazio fisikora 
pasatzen diren horiei buruz, hain zuzen.

Hirugarren, eta denbora ematen badigu, 
gustatuko litzaidake "STKO Beos Lab" 
deitu zen proiektu baten emaitzak aur-
keztea, Santa Coloma de Gramanet-en 
egin zena 2014ko ekaina-urria bitartean, 
iruditzen zaidalako lagun diezagukeela 
ikusten bi sareak eta espazioak modu 
kreatiboan nola resintonizatu, konbinatu 
eta sanpleatzen diren.

Bukatzeko, panorama honen aurrean 
agertzen zaizkigun alternatibetako 
batzuk zehazten saiatuko naiz, hau da: 
kontsumoa edo kirola eta kreatibitatea?, 
esperientzia kolektiboa edo indibidua-
lismo hedonista?, komunitate klasikoa 
indibidualismo modernoaren aurrean?, 
espazio fisikoa espazio birtualaren au-
rrean?, etxekoak 0-bisitariak 2?

>> Espazio berriak, sare berriak eta 
teknologia berriak ari dira abian 
jartzen eta aldaketa dakarte ez soilik 
kirolera, baizik eta mundura orokorki
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Zerk funtzionatzen du ariketa 
fisikoaren sustapenari begira? 
Estrategia gomendatuak
Aitziber Benito 
(Osasun Publiko eta Adikzioen zuzendaritza. Eusko Jaurlaritza)

Ariketa fisikoari buruzko edo-
zein ekintza funtsezko printzi-
pio batzuetan oinarritu beharko 
lirateke: komunitatetik eta ko-
munitatera osasun ikuspegi bat 
eman behar du, biztanleriak 
adierazitako beharretan oina-
rrituko dira programak eta se-
ktore desberdinen partaidetza-
rekin eta maila desberdinetan; 
ariketa fisikoari buruzko defini-
zio zabala erabiliko da; ariketa 
fisikoa egiteko ingurua hobetu; 
ekitatea hobetu eta, azkenik: 
esku artean daukagun ebi-
dentziarik onena erabiliko dugu.

Kontuan hartuta osasun alorreko zein 
mailatan eragin nahi dugun, ebidentziak 
era honetan taldekatu ditzakegu: 

Inguru makroa
Ebidentzia indartsu bat dago ingurume-
naren eta ariketa fisikoa egitearen artean. 
Inguru eraikiaren ezaugarriak (kaleen ko-
nektibitatea, hiriaren diseinua eta behar 

besteko konpaktuak diren eta erabilera 
mistoa daukaten eremu urbanoak), in-
gurumen naturalekoak (berdeguneetako 
sarbidea adibidez), hala nola, kaleen es-
tetika, erosotasuna, irisgarritasuna eta 
segurtasuna dira ariketa fisikoa gehiago 
egitearekin lotuta dauden faktoreak.

Garraioak eragin handia dauka pertso-
nak fisikoki aktiboak izateko aukeretan. 
Garraio publikoko zerbitzuak bultzatu 
behar dira eta mugikortasun aktiboaren 
forma desberdinak bultzatu.

Azken helburua da bizitza aktiborako 
aukerak ematea eta hori zailtzen duten 
oztopoak ezabatzea.

Inguru mikroa
Ariketa fisikoa bultzatzeak osasunean di-
tuen onuren ebidentziak lantokian, batez 
ere elikadura osasungarria sustatzeko 
programekin batera gauzatzen badira, 
ongi baino hobeto dokumentatuta daude. 
Ebidentziarik indartsuenak ariketa 
fisikoa bultzatuko duten programa egitu-

ratuak gauzatzean aurkitzen dira, horrez 
gainera lan ordutegian horretarako 
denbora bat emanez, eskaileretako sar-
bideak hobetuz eta horiek seinaleztatuz 
eta lantokian bertan gimnasio bat sortuz 
edo daudenak hobetuz.

Komunikabideetako kanpainak po-
tentzial handia dira biztanleria ariketa 
fisikoa egitera bultzatzeko garaian 
eta biztanleria kopuru handietara irits 
daitezke nolabait kostu baxuarekin, 
nahiz zaila den ondorioren bat frogatzea 
biztanleriaren portaera aldaketari buruz.

Esku artean ditugun ebidentziek erakus-
ten dute askoz ere eraginkorragoa dela 
ariketa fisikoaren gaia planteatzea ikuspe-
gi komunitario batetik, inplikatutako sekto-
re guztietako (kirola, osasuna, hirigintza, 
garraioa, heziketa, etab.) agente guztien 
parte hartzearekin eta prozesu osoan ko-
munitatearen partaidetza edukita.

Eskolek aukera handiak eskaini ditzake-
te ariketa fisikoa egiteko, heziketa fi-
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sikoaren ikasketa plana hobetuz eta 
zabalduz, patioak eta gimnasioak ko-
munitateak orokorki erabiltzeko ire-
kiz eta eskolako bide aktiboa bezalako 
ekimenen bitartez (beharrezko egitura 
hobetuz) eta eskolako komunitate osoari 
(ikasleak, irakasleak, gurasoak, eta abar) 
ariketa fisikoa bultzatzeko zuzendutako 
programen bitartez.

Kirola eta aisialdia sektoreak ariketa 
fisikoa eta kirola komunitate osoa mu-
giarazteko gune bezala erabiliko duten 
programak garatu behar ditu, osasuna-
rentzat onuragarri den ariketa fisikoaren 
banderapean pertsonak elkartzeko.

Jarrera indibidualak
Maila indibidualeko esku-hartzeetan da-
goen onuraren ebidentziarik indartsue-
na lehen arretaren barnean dago. Mai-
la honetan, lehen arretako kontsultara 
jotzen duten pertsona ez-aktibo guztien 
identifikazioa egin beharko litzateke, ari-
keta fisikoa egiteak dituen onurei buruz 
informatu OMS erakundeak gomendatu-
tako minimoen arabera, bere motibazio 
egoera zein den zehaztu portaera al-
daketarako teoriak aplikatuz, bere komu-
nitateko Ariketa Fisiko alorreko pertsona 
orientatzaileari zuzendu eta prozesuaren 
jarraipena egin.

Igogailua erabili edo eskaileretatik 
igotzeko garaian pertsonen jarrera al-
datzea lortzeko neurrien eraginkortasu-
nari buruzko ebidentziak ere badira. Era-

bakiak hartzen diren tokietan (igogailu 
ondoan) asmoa kentzeko mezuak ere 
eraginkorrak dira eta eskaileren ondoan 
mezu motibagarriak jartzea ere bai.

>> Arrakasta lortzen da edozein 
pertsonari agertzen zaion aukerarik 
errazena aktiboena aukeratzea denean

http://www.kait-kirola.org


16 www.kait-kirola.org

Esperientziak

Ermua Mugi!
Antton García (Ermuako Udala)

Ermua Mugi! Ermuko Uda-
lak 2012an bultzaturiko herri 
mailako estrategia komuni-
tarioa da, ariketa fisikoa he-
rritar guztien artean ohitura 
bihurtzea helburu duena era-
ginkortasun eta berdintasunez. 

Hasieratik, Ariketa Fisikoan eta Kiro-
lean Orientatzeko Herriko Gunea abian 
jartzen da, informazioa, aholkularitza 
eta orientazioa dohain eskaintzen duena 
patologiarik daukaten nahiz ez daukaten 
herritarrentzat, modu indibidualean, ari-
keta fisikoa egiteko dauden aukera edo 
programa desberdinei buruz, bai bere 
eguneroko bizitzako jardueren barnean 
egiteko bai denbora librean modu egi-
turatuan Ermuan egiteko. Ariketa fisiko-
rako ohitura osasungarria hartu dezala 
da helburua, bere baldintza fisikoak, 
beharrak, baliabideak eta lehentasunak 
kontuan hartuz.

Ariketa preskribitzeko lana hasten da 
balorazio bat eginez Ariketa Fisikoaren 
Nazioarteko Galdeketa (IPAQ) betez, 
elikaduran pauta minimo batzuk emanez 
osatzen dena. Ondoren, lehenengo saioa 
egin eta gero ariketari egiten zaion ja-
rraipen eta ariketaren monitorizazioaren 
bitartez eginiko balorazioekin jarraipena 
ematen zaio.

Koordinaziorako Herriko Mahaia ondo-
rengoek osatzen dute: Lehen Arretarako 
Tokiko Mediku Unitatea, Udaleko Arlo So-
ziokulturala eta Kiroletako Udal Institutua, 
ATHLON (Orientaziorako Tokiko Eremuko 
zerbitzuaren kontzesioduna) enpresa eta 
Projekta Contract (ibilbide osasungarrien 
sarea diseinatzeaz arduratu den erakun-
dea) enpresa, Udaleko Alkatetza berorren 
zuzendaritzapean. Mahai hori estrategia-
ren talde gidaria da, ikuspegi transbertsal 
eta multidiziplinar batetik beregain hartuta 
dituena ekinbideen diseinua, planifikazioa, 
ebaluaketa eta hobekuntza.

 Erakunde hauek, bizitzeko ohitura osa-
sungarriak errazteko agente izateaz gai-
nera, ezarritako protokolo baten bitartez 
Ariketa Fisikoan Orientatzeko Herriko 
Gunera bideratzen dituzte pertsona se-
dentarioak eta ariketa fisiko gehiago egi-
teko plana hasi behar dutenak.

Ermua Mugi! Estrategia 2014an Tokiko 
Plangintza Esperimental Soziosanita-
rioan sartu izanak ahalbidetu du Ibilbide 
Osasungarrien Sarea sortzea, eta irrati-
frekuentziazko detektagailuak dituzten 
balizak daudenez, oinez ibiltzen diren 
pertsonen jarduera monitorizatzeko 
aukera ematen dute hurbileko identifika-
zio teknologikoa duten eskumuturrekoen 
bitartez.

Laburtuz, Ermua Mugi! Programak herri-
tarrek osasuna zaintzeko duten ahalme-
na indartu eta errebindikatzen du, gauza 
komunek eta komunitateak hiria sortzen 
dutela konbentzituta gaudelako.
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MUGIsare - mugiment PROIEKTUA
NONDIK GATOZ, NORA GOAZ
Izaskun Uribesalgo (athlon s. coop)

Bizimodu eta ohitura osasunga-
rri eta aktiboen garrantzia ge-
roz eta nabarmenagoa da, bai 
gizartean baita administrazioek 
diseinatzen dituzten lan ildo eta 
politika ezberdinetan. Gainera, 
norberaren osasunaren zaintza 
ulertzeko modu honek, gero eta 
arlo eta sail gehiago inplikatzen 
ditu. Gure kasuan, Gazteria eta 
Kirol Zuzendaritzak eta Osasun 
Publiko eta Adikzioen Zuzenda-
ritzak bultzatzen duten azken 
ekimenaren aurrean gaude. 

Lan honen helburu orokorra, euskal 
gizartea aktiboagoa bihurtu dadin, Mu-
giment proiektua gure udaletan modu 
sistematizatuan bat egiteko prozedura 
zehaztea izan da, herriz herri modu for-
malean proiektuari atxikitu, eta era 
berean, ondoren etorriko diren ekimen 
ezberdinen iturburu izango diren talde 

eragileak osatu edo indartuz: mugisa-
reak direlakoak.

1. HELBURUAK
Esperientzia pilotu honen helburu nagu-
siak hiru izan dira:
1. Udalerrian Mugisare egitu-

ra sortu hiru eragile nagusiren 
partaidetzarekin. Herri bakoitzeko 
Jarduera fisiko eta kirol saila, Osa-
sun Publiko eta Adikzioen zuzenda-
ritzako ordezkaria eta Osakidetzako 
ordezkaria.

2. Udalerri hauen atxikimendu for-
mala lortu idatzizko konpromezu 
dokumentu baten bitartez.

3. Prozedimendu bat sortu, aurreko 
bi helburuak modu sistematizatu ba-
ten bidez EAEko ahalik eta udalerri 
gehienetara hedatzeko.

2. METODOLOGIA ETA EMAITZAK
2.1.  Zergatik esperientzia pilotua ?

Esperientzia pilotu hauetatik (Gas-
teiz, Lezo, Ermua, Getxo) lortu 
nahi dena, izenak dioen bezala, 
esperientzia da. 
• Zein arazoren aurrean aurkitu 

gaitezkeen.
• Eragileek nola hartuko gaituzten.
• Zeintzuk izango diren lan erritmoak. 
• Nola bukatuko den prozesua.
• Identifikatu gabe ditugun aldagai 

berriak ezagutu. 
• Kontaktu eta harreman sarea 

sortu.

2.2.  Zergatik herri hauek?
Aukeraketa, irizpide hauen arabera 
egin da:
• Biztanle kopurua. Ezberdintasu-

na bilatu da.
• Orainarte esparru hauetan egin 

duten lana eta irismena.
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• Alderdi politiko ezberdinen 
agintea.

• Kokapen geografikoa. Lurralde 
bakoitza ordezkatua izatea.

• Udalerriaren garrantzia bere 
lurralde eremuan. 

2.3. Udalerriekin harremana?
• Udal guztiek gogo onez hartu 

dute ekimena eta gure lana 
erreztu dute. 

• Aukeratutako lau udalerriekin 
izan dugun harremana ezberdi-
na izan da, beraien ezaugarriak 
eta harreman sareak erabat 
ezberdinak direlako.

• Guztiek partekatu duten ezauga-
rri nagusia, jarduera fisikoaren 
sustapena Kirol Sailaren bitartez 
egiten dela da (Ermuan, Gizarte 
eta Kultura sailak du lidergoa 
Kirol sailarekin elkarlanean).

• Bilera kopurua ezberdina izan 
da herri bakoitzean. Bitartekoak, 
interesa eta orain arte egin du-
ten lanek, hartu- eman gehiago 
ala gutxiago izatea suposatu 

du (lau eta sei bilera behar izan 
ditugu proiektua azaldu eta 
martxan ipintzeko).

2.4.  Esperientzia pilotuaren bitar-
tez ezarri den prozedura:
• Ezarri diren erizpideen arabe-

rako udalerriak identifikatu
• Udalerriko alkate/alkatesari 

proiektua azaltzen duen aurkez-
pen eskutitza bidali. 

• Udalerriko alkate/alkatesaren 
idazkariari deitu galdetzeko 
proiektua lideratuko duen 
pertsona zein izango den.

• Udalerriko pertsona erreferen-
teaarekin (teknikaria) kontaktua 
egin .

• Teknikariarekin elkarrizketa 
burutu.

• Mugiment proiektuak jasotzen 
dituen estrategia bakoitzari 
buruzko aurrekariak eskatu 
diagnosia garatu ahal izateko.

• Udalerriko Osasun Publikoa 
eta Osakidetzako ordezkariekin 
kontaktuan jarri.

• Udalerriko Osasun Publikoko 
ordezkariarekin elkarrizketa 
burutu.

• Udalerriko Osakidetzako 
ordezkariarekin elkarrizketa 
burutu.

• Mugiment proiektuko talde 
eragilea sortu. 

• Mugiment proiektuarekiko 
atxikimendua jasoko duen 
dokumentua egin eta udaletxera 
bidali.

• Atximendua gauzatzeko sinadu-
ra ekitaldia burutu.

• alde eragilearen lehen bilera 
dinamizatu.

2.5.  Esperientzia pilotua itxiko da:
• Udalerriko hasierako diagnosia 

aztertu eta adostuz.
• Mugisareren funtzioak identi-

fikatuz.
• Estrategien lehentasuna identi-

fikatuz.
• Ekintzen diseinua eta denborali-

zazioa eginez

2.6.  Etorkizunera begira zer?
• Hiru erakundeak elkarlanean 

aritzea.
• Aholkularitza zerbitzua izatea 

aurrikusten da.
• Diru-laguntza deialdiak izatea 

aurrikusten da.

Besterik gabe dokumentu honek oraindik 
amaitzeke dagoen esperientzia pilo-
tuaren lehen zertzeladak islatzea izan du 
helburu.

Vitoria-Gasteiz: 
Hiria  ariketa fisikoaren lagungarri
Oinez dabiltzan Hirien sarea
Mikel Hoyos (ayto. de vitoria-gasteiz)

Bizi kalitateari eutsi eta hi-
ria nahiz ingurua bizitzeko 
leku egoki bilakatzeko aukera 
emango duen garapena izate-
ko konpromisoaren esparruan 
diseinatu zen Mugikortasun 
Iraunkorraren eta Espazio Pu-
blikoaren Plana (MIEPP). Plan 
honek proposaturiko erronke-
tako bat da automobilaren 
erabileraren goranzko joera 
alderantzikatzea eta espazio 

publikoa trafikotik libratzea ka-
litatezko hiri ingurua berresku-
ratzeko, herritarrek erabili eta 
goza dezaten.

Plan honetatik etorritako ekintzen 
emaitza izan da mugitzeko moduen ba-
naketaren joera aldatzea eta oinezkoek 
protagonismoa berreskuratzea. Era 
berean, nabari da bizikleta bidezko mu-
gikortasunak nabarmen gora egin duela 
hirian.

Bizikleten trafiko handiak sarritan tirabi-
rak sortzen ditu txirrindularien eta beste 
ibilgailu motordunen gidarien artean, eta 
bereziki txirrindularien eta oinezkoen 
artean, espaloietan eta oinezkoentzako 
eremuetan bizikleta ugari ibiltzen di-
relako. Tirabira horiek murrizteko eta 
MIEPPren helburuak betetzeko bidean 
aurrera egiten jarraitzeko, halako neurri 
batzuk ezarri ziren hiriguneko 47 kaletan 
trafikoa lasaitzeko, Planak proposatu-
riko etxadi handien eskemari jarraiki. 

>> Lan honen helburu orokorra, euskal 
gizartea aktiboagoa bihurtu dadin, 
Mugiment proiektua gure udaletan modu 
sistematizatuan bat egiteko prozedura 
zehaztea izan da
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Etxadi handien eskemak lagundu egiten 
du oinez eta bizikletaz ibiltzeko aukera 
sendotzen mugitzeko baliabide eraginkor 
eta seguru gisa, mugikortasunaren eta 
espazio publikoaren eskema globalean 
sartzen baitira. Bestalde, etxadi handien 
barnealdeko kaleetatik iragaitzazko ibil-
gailuen trafikoa kendu eta haietan ge-
ratzen den trafikoaren abiadura murriztu-
ta, espazio seguruagoak eta erosoagoak 
sortzen dira oinez doazen herritarrentzat.

Lehentasunezko oinezkoen ibilbide 
sare oso bat izan behar du Gasteizek, 
segurtasuna eta erabiltzeko erraztasuna 
bermatzeko. Azken batean, oinezkoen 
mugikortasuna sustatzeko politikak sartu 
behar ditu Hiri Antolamendurako Plan 
Nagusi berrian, aipaturiko sare hori ga-
ratzeko beharreko lurzoru erreserbak 
eginez, eta oinezkoen mugikortasuna 
aintzat hartuz plangintza, diseinu eta hiri 
garapen ekintza guztietan.

Oinezkoen eta erdioinezkoen eremuek 
osaturiko sare horrek, berdeguneetan 
oinarritua eta espaloi mailan jarraipena-
rekin, aukera eman behar du hiriko inte-

res puntu nagusiak eta merkataritza jar-
duerako eremuak oinez lotzeko, auzoak 

eta beste leku erakargarri batzuk elkarri 
lotzeaz gainera.

>> Etxadi handien eskemak lagundu 
egiten du oinez eta bizikletaz ibiltzeko 
aukera sendotzen mugitzeko baliabide 
eraginkor eta seguru gisa
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Bizikletaren erabilera bultzatzeko 
Gipuzkoako udaletako  esperientzien 
inguruko balantzea
Edorta Bergua (Gipuzkoako Foru Aldundia)

Bizikleta mugikortasunaren es-
parruan Gipuzkoako udalerriek 
duten interesa eta inplikazioa 
geroz eta handiagoa da, pizten 
ari den lan-ildo bilakatuz. Hori 
estuki erlazionatua dago gure 
lurraldean bizikletaren erabi-
lerak izan duen gorakadarekin, 
herritarren aldarrikapenekin, 
eta gai horretan erakundeek 
duten sentsibilitate handia-
goarekin.

Bizikletaren erabilpena Gipuzkoan txi-
kia izanda ere, gorantz doa eten gabe 
eta gaur egun 14 urtetik gorakoen %36k 
gutxienez hilean behin bizikleta era-
biltzen dute (%7ek egunero).

Bizikletak badu potentzialtasun han-
dia Gipuzkoan:
• Joan-etorrien %63a udalerri barruan 

egiten dira, oinez edo bizikletan egin 
litezkeenak.

• 14 urtez gorakoen %88k badakite bi-
zikletan ibiltzen.

• Etxeen %63an badago nagusientzako 
bizikletaren bat.

• %79 ados daude bizikleta mugikorta-
suna bultzatzeko baliabide publiko ge-
hiago bideratzearekin.

Jakina, bizikletaren presentzia udal-
agendetan ez da homogeneoa, hainbat 
faktorerengatik garapen maila ezberdi-
nak izanik.

1.  Bizikleta-azpiegiturak
• Udalerrien bi herenetan bidegorriak 

edo bizikleta aparkalekuak daude.
• Udalerrien %40k hiriko bizikleta-bide-

ren bat dute; %52k hiriarteko bizikleta-
bideren bat; eta %31k biak.

• Udalen bizikleta-bideen sarea 179 
km-koa da, eta foru sarea 113 km-koa 
da (guztira 292 km).

• Udalerrien %50k bizikleten aparkaleku-
plazaren bat dute (guztira 12.500 toki).

• Tolosaldean eta Goierrin eskualde-
buruek dute batik bat bizikleta-bideen 
azpiegituraren bat.

• Urolako eskualdean ia hirigune 
guztiek dute bizikleta-bideen azpiegi-
turaren bat.

• Debabarreneko hirigune gehienetan 
ez dago bizikleta-bideen azpiegitura-
rik; aldiz, Debagoienan, hiriguneen 
erdiak badute azpiegituraren bat.

>> 14 urtez 
gorakoen 
%88k badakite 
bizikletan 
ibiltzen
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2.  Bizikleta-plangintza
• Udalerrien %31k bizikletaren erabile-

ra sustatzeko planen bat dauka.
• Nabarmentzekoa da Debabarreneko 

udalerrietan plangintza espezifikorik 
ez dagoela.

• Udalerrien %40k sartzen dute beren 
hirigintza-plangintzetan bizikleta-az-
piegituraren bat.

3.  Bizikletaren sustapena
• Azpiegiturazkoak ez diren alderdiei 

gutxiegi erreparatzen zaie oraindik. 
Halere, udalerrien %40k erabilera 
sustatzeko ekintzaren bat egiten dute.

• Ekintzarik nagusienak izaten dira bi-
zikletan ibiltzen irakasteko ikastaroak, 
eskolara joateko bizikleta sustatzeko 
kanpainak eta 2. eskuko azokak.

• Zenbait udaletako udaltzaingoek ikas-
leen artean bide heziketa sustatzeko 
ikastaroak antolatzen dituzte.

• Aipatzekoa da Debagoienan 2014an 
Aretxabaleta, Arrasate, Eskoriatza eta 
Oñatiko udalek, Aldundiarekin batera 
bultzatu zuten lanera oinez eta bizikle-
tan joateko ekimena.

• Bizikleta publikoen zerbitzuak dau-
de Donostian eta Elgoibar. Zumaian 
abian jarri zena egun itxita dago.

4.  Gipuzkoako Foru Aldundiak
udalei laguntzak eskaintzen dizkie 
bizikleta-bideen sareen proiektuak 
eta obrak egiteko (250.000 euro ur-
tean) eta bizikleta garraiobide moduan 
bultzatzeko sustapen jarduerak anto-
latzeko (25.000 euro).

5.  BUKATZEKO
Bizikletaren aldeko udal politiken 
hasierako fasean baino ez gara Gi-
puzkoan. Horrenbestez ez da harritze-
koa akatsak egitea. Halere, politika 

horiek egiatan eraginkorrak izateko 
ezinbestekoa da mugikortasun jasan-
garrirako planteamendu zabal batean 
kokatzea, autoei eta motorrei es-
kaintzen zaien espazio murriztuz eta 
haien kopurua eta abiadura gutxituz.

Bestalde, politika horiek planteamen-
du osoago baterantz abiatu behar li-
rateke, azpiegiturez gain bestelako 
ezinbesteko elementuak aintzat hartuz: 
zerbitzuak, komunikazioa eta gober-
nantza uztartuz.
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Zerbitzu Diseinuaren aplikazioak  
kirolaren kudeaketan
Ion Iriarte (Mondragon Unibertsitatea)

Diseinuak dimentsio estrate-
gikoa hartu du. Gauzen ezau-
garriak hobetzeko ardura 
hartzeaz gain (estetika eta 
ergonomia adibidez), diseinua 
aplikatzen hasi dira arazoak 
eta konplexuak erabaki eta ku-
deatzeko garaian, bai gizarte 
mailan eta bai enpresa mailan.

Zerbitzuen diseinua da eraldaketa ho-
rren adibide bat. Zerbitzuen diseinua 
oraindik eraikitzen ari diren diziplina 
bat da, zerbitzuaren erabiltzailearen 

eta hornitzailearen arteko bitartekari 
gisa funtzionatzen duena. Horrela, zer-
bitzuen diseinuak kirolaren kudeaketa-
ren paradigma klasikoari geruza berri 
bat eransten dio, izan ere, lehenengo, 
erabiltzaileari eskainiko zaion espe-
rientzia integralean pentsatzen du, gero, 
aipatu kirol esperientzia hori eskaini 
ahal izateko beharrezko azpiegitura eta 
egitura diseinatu eta kudeatzeko. Zer-
bitzuen diseinuarekin lortzen dena da 
zerbitzuak (baita kirol zerbitzuak ere) 
egingarriak, bideragarriak eta esan-
guratsuak izan daitezela bai kirol zer-

bitzuaren erabiltzailearentzat eta bai 
hornitzailearentzat. 

Bost printzipiotan oinarrituta (pertso-
nengan zentratua, elkar-sortzailea, ebi-
dentziak azpimarratzekoa, sekuentziala 
eta holistikoa), Zerbitzuen diseinuak 
zerbitzuaren interfazea eraikitzen du 
momentu, ekintza eta ebidentzia nabar-
menen (Touchpoints) baturaren bitartez. 
Horretarako, gizakiaren ezagutzaren es-
parru desberdinetatik datozen metodoak 
bere egin eta egokitzen ditu (adibidez, 
etnografiaren, enpresa-kudeaketaren, 

3. BLOKEA
KIROLERAKO HABITATA ARAUTZEA
ETA ADMINISTRATZEA 
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arkitekturaren edo ingeniaritzaren me-
todoak) eta alde batetik kirol zerbitzuen 
erabiltzaileekin (edo erabiltzaile po-
tentzialekin) enpatizatzea ahalbidetzen 
dute. Eta bestetik, zerbitzuaren "pro-
dukzio" prozesua efizienteago eta era-
ginkorragoa izatea ahalbidetzen dute. 

Zerbitzuen diseinuak kirolaren era-
biltzaileen beharrak hobeto ezagutzen 
laguntzen du. Hori posible da diseño 
centrado en las personas programa ja-
sotako teknikak aplikatzeari esker, era-
biltzaileak aztertzeko metodo tradizio-
nalak aipatzen baititu (adib.: galdeketak 
eta inkestak), baina metodo egokituak 
(adib.: obserbazioa eta elkarrizketak) eta 
metodo berritzaileak ere bai (adib.: egu-
nerokoak eta egunerokotasun probak). 
Aipatu teknika horiek modu egokian eta 
egituratuan aplikatzeak pistak (Insights) 
lortzeko aukera ematen du, datu eta in-
formaziotik haratago doazenak, hobeto 
ulertzen saiatzeko zer den erabiltzai-
leek pentsatzen, egiten eta sentitzen 
dutena kirola egiten dutenean. Gaine-
ra, zerbitzuen diseinuak laguntzen du 
kirol zerbitzuak diseinatu eta hobetzeko 

prozesuak efikaz eta eraginkorragoak 
izan daitezen. Hori, herramientas de 
visualización y prototipado erabileran 
oinarritzen da, erabiltzaileen beharrak 
jaso (enpatia mapak), erabiltzaileen es-
perientziak mapeatu (bezeroaren espe-
rientzia-mapak), zerbitzuko agenteak 
nola erlazionatzen diren ikusi (zerbitzu-
ekologiaren mapak) eta kirol zerbitzua 
maila desberdinetan "prototipatzea" 
(ebidentzien eta walkthroughs-en bitar-
tez) ahalbidetzen baitu. 

Teknika hauek guztiek, metodología es-
tructurada agirian oinarrituta, kirolaren 
kudeaketa hobea egiten lagun dezakete, 
izan ere honakoa ahalbidetzen dute: kirol 
jardueran sartuta dauden erabiltzaileen 
eta beste agenteen beharrak hobeto 
ulertzea, zerbitzuaren eskaintza begien 
bistakoa egitea, informazioa modu arin, 
efikaz eta eraginkorrean partekatzea 
(erakundearen barnean eta kanpoan), 
kirolaren etengabeko aldaketa eta hobe-
kuntza prozesuetan pertsonak tartean 
sartzea, informazio konplexuaren era-
bilera kreatiboa egitea hobekuntzak eta 
kontzeptu inspiratzaile berriak lortze-
ko, zerbitzuaren etorkizuneko egoerak 
aurreikustea eta kirol zerbitzua emate-
rakoan arriskuak minimizatzea.

Udalerrietako gune publikoetan 
egiten diren  kirol ekitaldi herrikoien 
kudeaketa
José PelegrÍn (Zaragozako Udala)

Ponentziaren berezko gorabe-
heretan sartu baino lehen, ko-
meni da azaltzea Zaragozako 
Udalean kirolaren eskumen 
alorreko antolakuntzan da-
goen planteamendua. Bi egitu-
ra organiko daude: Udal Kirol 
Instalazioen Zerbitzua, Udal 
kirol Instalazioak kudeatzen 
dituena, eta Zaragoza Deporte 
Municipal, S.A. (aurrerantzean 
ZDM), izaera pribatuko merka-
taritza elkartea, zeinaren ka-
pitala %100ean Zaragozako 

udalerriarena den. Biek duten 
helburu soziala da Zaragozako 
Udalak erabakitzen dituen ki-
rol jarduera, ekintza eta insta-
lazio haiek guztiak kudeatzea. 

Zaragozako udalerrian "kirol 
ekintzak espazio publikoetan 
baimentzeko" eskariak 
egiteko protokolozko 
prozedura
Egungo prozedura duela bost urte bai-
no gehiago sortu zen Udal Zerbitzu 
batzuek eta ZDM elkarteak eskatuta, 

espazio publikoetan kirol ekintzak anto-
latzeko eskariak izugarri ugaritu zirela 
ikusita eta horietan inplikatutako udal 
zerbitzuak planifikatzeko beharra ikusi 
zelako. Azken helburua da tresna admi-
nistratibo eraginkorra edukitzea Tokiko 
Administrazioarentzat eta kirol ekintza-
ren antolatzailearentzat. Baimenak lau 
hilabetez behin planifikatzen dira eta Oi-
narri Arautzaile Espezifiko batzuen bitar-
tez arautzen dira, www.zaragozadeporte.
com web gunearen bitartez argitaratzen 
direlarik. Azken urte hauetan eskarien 
kopurua hazi egin dela ikusi dugu.

>>Zerbitzuen diseinuak kirolaren 
erabiltzaileen beharrak hobeto 
ezagutzen laguntzen du
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Zaragoza Deporte Municipal, 
S.A.-ren inplikazioa 
lasterketa herrikoietan
Lasterketa herrikoi batek Zaragozan 
eduki dezakeen kirol, gizarte, ekonomia 
alorreko eragina eta proiekzioaren ara-
bera (izena emandakoen kopurua eta 
probaren berezitasunagatik), Zaragoza 
Deporte Municipal elkartearen laguntza 
bide desberdinetatik kanalizatu daiteke, 
proba egiteko garaian kolaborazio eta 
ekarpen maila desberdinak ezarriz.

ZDM taldeak zuzeneko zerbitzuak ema-
teko aukera eskaintzen du eta erakunde 
antolatzailearen ahalmena osatzea luke 
helburu. ZDM taldearen inplikazioak 
maila desberdinak ditu, jarraian labur-
biltzen den bezala:
• Kirol ekintza antolatzeko ekarpen 

ekonomikoa.
• ZDM taldeko teknikari bat esleitzea 

lasterketa antolatzearekin zerikusia 
duten lanak egiteko.

• ZDM eta erakunde antolatzailearen 
arteko hitzarmena sinatzea, ZDM 

taldearen web gunearen bitartez on-
line izena emateko prozesua abian 
jartzeko.

• Lasterketaren web gunea osatzea, 
www.zaragozadeporte.com orrialde 
nagusiaren baitan.

• Probarako web gune espezifiko bat 
sortzea ZDM taldeak garatutako plan-
tilla jarraituz, gure irudiarekin irudi 
homogeneo bat edukitzearren.

• Web gunearen administratzaile 
desberdinak sortzea maila desber-
dinetan, gunea aldatu eta eguneratu 
ahal izateko.

• Eguneratzeko protokoloak ezartzea, 
gorabeherak, galderak edo probari 
buruz eskatutako edozein informazio 
daudenerako.

• Parte hartzaileei garrantzizko infor-
mazioa bidaltzea, proba egin baino 
lehen.

•  Lasterketa egin ondoren SMS bidez 
bidaltzea egindako denbora.

Hunkitzen duten / diren izakien arteko 
zerbitzuen kudeaketa
Rogelio Fernández 
(Adimen Emozionalaren Partzuergoa)

Ekintzara bultzatzen gaituen 
asaldura fisiologikoa da emo-
zioa. Komunikatzeko eta ingu-
rura egokitzeko aukera ematen 
diguna da emozioa. Burua-
ren eta gorputzaren topale-

kua da emozioa. Gorputzean 
eratzen dira emozioak eta 
gizakiaren prozesu fisiko eta 
mental guztietan daude. Emo-
zioak identifikatzea, erabiltzea, 
ulertzea eta kudeatzea, gure-

gan eta besteengan, horixe da 
ikasiek Adimen Emozional gisa 
definitu dutena.

Adimen horrek aukera eman behar digu 
eguneroko arazoak egoki eta eraginkor-

>> Azken helburua da tresna 
administratibo eraginkorra edukitzea 
Tokiko Administrazioarentzat eta kirol 
ekintzaren antolatzailearentzat
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tasunez konpontzeko, ondoko premisa 
hau gure iruditeria kontzeptualean ja-
sota: arrazoia eta emozioa elkarrekin 
doaz beti prozesu mentaletan, erabakiak 
hartzeko prozesuetan, harreman pro-
zesuetan, antolakuntza kudeatzeko pro-
zesuetan, eta baita udalerrietarako kirol 
politikak definitzeko prozesuetan ere. 

Neurozientzian, Psikologia Positiboan 
eta Adimen Anizkoitzaren Teorian, bes-
teak beste, izandako aurrerapenek auke-
ra eman dute adimen emozional handiko 
pertsona definitzeko ideia bat edukitze-
ko, eta halakoa da emozioak ezagutu 
eta ulertzen dituena eta sentimenduak 
eraginkortasunez adierazten dituena; 
inguruko pertsonak nola sentitzen diren 
ulertzen duena eta haiekin harreman 
egokiak dituena; emozioak modu era-
ginkorrean kudeatu eta kontrolatzen 
dituena eguneroko eskaerei, arazoei 
eta presioei aurre egin ahal izateko; al-
daketak kudeatzen dakiena, egokitzen 
dena eta norberaren eta besteen arteko 
arazoak konpontzen dituena eta gogo 

egoera positiboak sortzeko, auto-moti-
batzeko eta konprometitzeko gai dena 
(Reuven Bar-On).

Gizakiaren, pertsonen, emozionaltasuna 
presente egongo da gure inguruarekin 
eta beste pertsonekin, zerbitzuen era-
biltzaileak nahiz haien emaileak izan, iza-
ten ditugun harremanetan. Haiei balioa 
ematea, definitutako helburuak hobeto 
lortzeko kontuan edukitzea, ezinbestekoa 
da plangintzan nahiz definitzen diren era-
baki, prozedura eta politika publiko guztiak 
abian jartzean. Baina era berean, eta batik 
bat, obra oinean, zerbitzu oinean kasu ho-
netan, gudu zelaian, erabiltzaileen eta zer-
bitzu emaileen topalekuan, emozionatzen 
duten eta emozionatzen diren pertsonen 
arteko zerbitzuen kudeaketan. 

Izan ere, denok dugu paper bikoitz 
hori, emozionatzen duten eta emozio-
natzen diren pertsonena eta buru argiz 
erantzun behar zaie biei. Hala ere, zer-
bitzu harreman honetan garrantzitsua-
goak dira pertsonen artean, aurrez 
aurre, erabiltzaileekin elkarreragiten 
duten pertsonak. Zerbitzuak ematen lan 
egiten duten pertsonak, kirol jarduera 
bultzatuko duen emozio ingurua sortzen 
lagunduko dutenak. Bereziki zaindu 
behar diren izakiak, ezinbestekoak bai-
tira harreman honetan, eta emozional-
ki zenbat eta argiagoa izan orduan eta 
emankorragoa izango da harremana.

 

>> Buruaren eta gorputzaren topalekua 
da emozioa
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