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II. TXOSTENA 

 

 

ARIKETA 

FISIKORAKO  

ESPAZIOAK ETA  

INSTALAZIOAK 

 19,45/11,30H 



SARRERA 

Azken 40 urteetan izugarrizko bilakaera izan da kirolaren arloan eta  

Kirola egiteko azpiegiturei dagokienean, eta horri esker, ariketa fisikoa  

eta kirola egiteko aukera dute herritar askok. 

Ariketa fisikoak, kirolak eta jolas jarduerek orain artekoa ez 

bezalako arreta maila eskatzen dute Garai berri hauetan. 

Egoera berri honen ondorio zuzenetako bat da azpiegiturak egokitu eta 

prestatu beharra gure bizitoki, hezkuntza, lan, gizarte, kultura, ekonomia 

hiri, natura eta kirol eremua osatzen duten “habitat” eta esparru 

guztietan. 

Gizarte moderno hau kontzientzia handiagoa hartzen ari da “Denbora 

Librearen” edo Aisialdiaren Kudeaketa aktiboak eta positiboak” esan  

hahi duenaren inguruan, oso garrantzitsua izan baitaiteke kultur 

oinarri eta ohitura osasungarri berriak hartzeko herritarrentzat 

eta kolektiboentzat ongizate osasungarriaren maila egokiak lortzeko 

ahaleginean ari den gizarte batean. 
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Zer egin behar dugu....? 

 

Nola egin dezakegu? 

 

..Irizpidea, Jarrera, Ezagutza, Politikak, 

Plangintza, Konpromisoa, Baliabideak etab. 

Norantz goaz ……. ? 

ATARIKOAK 



IRIZPIDEA 

ARIKETA FISIKOA, KIROLA, JOLAS JARDUERAK,…..…….. EGITEKO ESPAZIOAK ETA INSTALAZIOAK 

 
 

                                                                                                                                                                 

               Irun 2015 



JARRERA 
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 Zergatik? 

 

 

 

 

                 ZERTARAKO? 

 ONDARE ZAHARTUA 

 SEGURASKI EZEGOKIA 

 GIZARTE OHITURAK ALDATU 

 JOERAK ALDATU 

 KRISI SOZIOEKONOMIKOA 

 GIZARTE KONTZIENTZIA 

HANDIAGOA…. 

 KIROL INST. EZ IRAUNKORRAK 

 INGURUMENAREN GAINEKO 

ERAGINAK… 

 ERRENTAGARRI BIHURTZEN 

ZAILAK.. 

 GUZTIEK ESKURAEZINAK 

 BESTE 

 PRESTAZIO FUNTZIONALAK ETA 

KIROL ARLOKOAK HOBETU… 

 ESKURAGARRIAGO EGIN…. 

 ESKARIETARARA, JOERETARA ETA 

BEHARRETARA HOBETO EGOKITU… 

 BIDERAGARRIAGO EGIN 

 KANPO EFEKTU POSITIBOAK ETA 

GUZTIENTZAT BULTZATU... 

 BALIABIDE PUBLIKOAK ETA 

ESPAZIO PUBLIKOAK OPTIMIZATU 

 ZERBITZU IREKIA, KALITATEZKOA 

ETA ERAGINKORRA EMAN 

 KULTURA FISIKOA, KIROLA ETA 

JOLASA BULTZATU GUZTIENTZAT 

 KIROLA SOZIALIZATU….. 

 EKONOMIA BULTZATU…. 

 HIRI OSASUNGARRIAGOA EGIN 

BESTE 

E
Z

A
G

U
T

Z
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ZER DA EGIAZKO (TRUE) KIROLA? 

 

Kirolaren ikuspegia oinarritik aldatzea    

“True Sport” programa eta ekimen batzuk dira, pertsonei, 

komunitateei eta erakundeei “kirol onaren” onura handiak 

aprobetxatzeko baliabideak emateko diseinatuak, balio eta 

printzipio partekatuen ikuspegitik begiratuta . 

“Egiazko Kirola/TrueSport” ekimenaren ideia da pertsonei eta 

gizarteari onura handiak ekarriko dizkiela kultura fisiko eta 

kirol kultura egokiak  
True Sport    (truesport.ca) 
350-955 Green Valley Cr. Ottawa, ON - CANADA K2C 3V4 - (613) 521-

9533 

Eskuragarritasuna – Kiroleratzea - Jardunbide egokiak - Ohitura 

egokiak – Guztientzat - Joko garbia – Leialtasuna – Laguntasuna – 

Hobetzea – Errespetua – Tolerantzia – Sakrifizioa – Garaipena – 

Garaitua izatea – Osasuna – Higienea - … ……. 

B
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http://www.truesportpur.ca/en/aboutus
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  Txostena:  “Egiazko Kirola”  
 (True Sport) – Kirolak komunitatean dituen 

onura publikoak laburbiltzen dituen dokumentu 

osoa (Iturria : www.truesport.ca) 
                

Zer egin dezake kirolak…..? 
Egiazko kirolaren txostena (True Sport) 
 

Kirolak eskain ditzakeen alde onak 

frogatzen ditu, ondo egiten bada eragin 

positiboa baitu gizartean lortu nahi diren 

helburu asko erdiesteko, haurrak, 

gazteen garapena, delituaren 

prebentzioa, hezkuntza, gizarteratzea, 

ekonomia, ingurumena eta 

iraunkortasuna barne. 

Ariketa fisikoa, kirola eta jolas jarduerak egiteko ohiturak zeharkako 

dinamikak sorrarazten ditu, onura/kanpo efektuak bultzatuz (onura 

pertsonalak, sozialak, ekonomikoak, …)  In
te
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http://www.truesportpur.ca/files/pdfs/TS_report_EN_webdownload.pdf
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KIROL  

AZPIEGITURAK 

 KIROLAREN ETA HAREN INGURUEN GIZARTE, LAN, INDUSTRIA 

ETA EKONOMIA IKUSPEGIA EUROPAN 

2013-11-26                                             KONTSEILU EUROPARRA 



HISTORIA ETA TRADIZIOA, Hirigintza  

Hiria antolatzeko modu desberdinak eragin dituzte Komunitateen  

bilakaerak, lurraldean izan duten ezarpenak eta denboraren joanak.  

Egiptoarrak, Greziarrak, Erromatarrak eta Arabiarrak dira gure  

erreferente argiak gure hirien hiri diseinuari eta garapenari dagokienean. 

Utzi diguten espazio publiko esanguratsuenak hainbat izen eta  

konnotazioa hartzen ditu, baina beti dago irizpide Komun bat,  

“topalekua….”  

Egiptoarren (Amarma), Greziarren (Hipodamos) eta Erromatarren  

(Vitrubio) hiri sare laukizuzena, Espazio publiko nabarmenekin,  

esate baterako, kaleak, agorak, plazak, “domusen” egiturak, “kaleen” 

ingeniaritza eta beste. 

Hirigintza modernoak (Atenasko Agiria – CIAM 1931/1933) beste  

antolamendu bat proposatu zuen, antolamendu osasungarriagoa,  

industria hirirako, “Zonning” delakoa. 2003ko Atenasko Agiri berriak  

(Hirigileen Kontseilu Europarra) guztiontzako hiria proposatzen du,  

hiri parte hartzailea, segurua, osasungarria, emankorra, berritzailea,  

arrazoizko mugimendu eta irisgarritasunerako egokia, ingurumenaren  

eta kulturaren hiria, izaerarekin jarraitzeko hiria. 

Espainian, Lurzoruari eta Hiri Antolamenduari buruzko Legea (1956/2007)  

izan da, eta da gaur egun ere, erreferentziako hirigintza esparrua. 
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XXI. mendeko HIRIGINTZA 

“Atenasko Agiri berriak” (2003), XXI. mendeko hirien ikuspegian  

oinarriturik, hauxe esaten du : 

 

Espazioaren plangintza ezinbestekoa da “espazio iraunkorra”  

Eskaintzeko.  

 

Gizadiaren etorkizuneko ongizateak eskatzen du pertsonak,  

gizabanako gisa ez ezik, gizartearekin loturiko Komunitate  

gisa ere hartu behar direla, guztia oso baten moduan ulertuta,  

hirien kultur eta natur ezaugarriak kapitalizatzeko,  

haien izaera historikoa kudeatzeko eta haien berezitasunak  

eta aniztasuna bultzatzeko abantaila nabarmen gisa ... 

 

Iraunkortasunak berekin darama gizarte, ekonomia eta  

ingurumen konektibitatea.  
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HIRIGINTZAK ETA HIRI PLANGINTZAK 
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Arauek baldintzatu egiten dute… 



KALEA ETA HIRI PLANGINTZA 
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Arauek baldintzatu egiten dute… 

Etxebizitzaren eta auzokideen Komunitatearen ondotik, kalea  

izan da eta da oraindik ere herritarrengandik hurbilen dagoen  

erreferentea eta bizipen gehienak gertatzen diren lekua. 
 

Hala ere, hirigintza modernoak, trafikoei eta zonningei  

lehentasuna emanez, nortasuna galarazi die kalea (guztion) 

espazio publiko gisa identifikatzen duten alderdi askori, jolasten,  

gizartekotzen, nortasuna eta talde bateko kide izateko  

sentimendua hatzen, lagunak izaten, integratzen, irudimena  

garatzen, lidergoak lantzen… ikasi genuen espazio gisa  

identifikatzen duten alderdi horiei. 
 

Seguru asko XXI. mendeko kaleak ez du guk gozatu genuenaren  

itxura berdina eskainiko, gauza asko aldatu dira eta teknologia  

berrien eragin handiaren ondorioz azkar aldatuko dira beste asko ere . 
 

Baina inolako eztabaidarik gabe galdu genuen bizi izan genuen  

kalearen kontzeptu hura eta baita haren balioak ere. Garrantzitsua  

iruditzen zait haiek errebindikatzea eta “guztion espazio publiko”  

haren beharraren inguruko eztabaida hori zabaltzea.  
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Hiriko kirol, 

Kultur eta  

Jolas  

azpiegiturak…. 

Sistema  

Orokorrak  

Beste  

ekipamenduak 

 

Hezkuntza 

Gizarte 

Kultur 

Erlijio 

Merkataritza 

beste 

Ibilgailuen eta 

oinezkoen bideak 

Berdeguneak,…… 

Gune libreak,…. 

Babes eremuak 

Espazio naturalak 

Beste 

HIRIGINTZA, espazio publikoa eta ekipamenduak  

 
 
 
 

Kirol 

ekipamendua 

Kirol  

Instalazioa 

 

Lurzoruari eta Hiri Antolamenduari buruzko Legea  

 

ATZO eta GAUR  
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Hiriko kirol, 

Kultur eta  

Jolas  

azpiegiturak …. 

Sistema  

Orokorrak  

Beste 

ekipamenduak 

 

Hezkuntza 

Gizarte 

Kultur 

Erlijio 

Merkataritza 

beste 

Ibilgailuen eta 

oinezkoen bideak 

Berdeguneak,…… 

Gune libreak,…. 

Babes eremuak 

Espazio naturalak 

Beste 

HIRIGINTZA, espazio publikoa eta ekipamenduak  

 
 
 
 

Kirol  

ekipamendua 

Kirol  

Instalazioa 

 
EGOKITU 

ABIARAZI 

ABIARAZI 

 

…..BIHARKO 



EKIPAMENDUAK,…….., KIROL EKIP. ETA KIROL INSTALAZIOAK 
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KIROL AZPIEGITURAK ………………….. 
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KIROL ETA JOLAS AZPIEGITURATZAT JOTZEN DIRA, MODU  

LIBREAN EDO/ETA KONTROLATUAN, GUZTIOI ARIKETA FISIKOA,  

KIROLA ETA JOLAS JARDUERAK EGITEKO AUKERA EMATEN  

DIGUTEN ESPAZIOAK ETA LEKUAK  
 

 

 

 

 

 

 

Hainbat erabilera modu izan ditzakete, aintzat harturik kirol konbentzionalak  

egiteko diren, horretarako eraikitako kirol instalazioetan; kirol ez konbentzionalak  

egiteko diren, inoiz lehiaketa/ekitaldi baterako prestatutako espazioetan egiten  

direnean; edo Jarduera eremuak diren, hiriko espazio publikoak dira horiek,  

urbanizatuak eta naturalak, modu librean edo/eta espazioak berez duen erabilera  

nagusiarekin konbinatuta ariketa fisikoa, kirola eta jolas jarduerak egiteko erabiltzen  

direnak.  



KIROL INSTALAZIOAK 
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 PLANGINTZA 



KIROL INSTALAZIOAK 
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EGITURA FUNTZIONALA ETA MATERIAL HORNIDURA KIR. INST. 

• KIROL 

ESPAZIOAK 

 

          KONBENTZIONALAK 

 

            EZ KONBENTZIONALAK 

ERANSKIN 

OSAGARRIAK 

 

KIROLARIAK 

IKUSLEAK/Laguntzaileak 

ZERBITZUA/Bereziak 

HORNIDURA  
OSAGARRIA 

+ 

KIROL INSTALAZIO KONBENTZIONALAK 

IZAERA IRAUNKORREZ ERAIKIAK DIRA, BATIK BAT KIROLERAKO ERABILTZEN DIRENAK 

  “NORMALEAN KIROLERAKO EZ DEN” KIROL ESPAZIO BATEAN BEHIN-BEHINEAN  

EDO ALDI BATERAKO PRESTATUTAKOAK, KIROL INSTALAZIO EZ KONBENTZIONALAK DIRA  



KIROL AZPIEGITURAK…..... eta Ariketa Fisikoak 
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UDALERRIKO KIROL INSTALAZIOAK, atzo, 

gaur eta bihar 
 

 
LANDA EREMUAN 

 

 UDALERRIAREN TAMAINAREN ARABERA  

 Haren HEZKUNTZAREN ETA KULTURAREN 
ARABERA  

 NATURAREKIKO ERLAZIO AUKEREN 
ARABERA  

 HERRITARREN OHITUREN ARABERA 

 Sustatzailearen arabera, ahal bada publikoa 

 BESTE (helburua, erosteko ahalmena, denbora 
librea, distantzia, irisgarritasuna, teknologiak 
etab). 

 
HIRI EREMUAN 

 

 AUTOAREN AURRETIK, kalea,  
kirol instalazioak, sustatzaile publikoa 

 AUTOAREN ONDOREN, hirigintza 
eta ekipamenduak 
o Sustatzaile publikoa eta pribatua 

 

 
ONGIZATEAREN SISTEMAREN ETA ALDEA 

GLOBALAREN AROAN, garrantzi berezia hartzen ari dira 

denbora librea, autoerrealizazio pertsonalak eta autoestimua, 
komunikazioak, teknologia, aukeratzeko gaitasuna, norbere egitura 

familiarra eta soziala eta beste.  
 

La naturaleza 

 

Lo urbano y la calle 

 

Los espacios deportivos 

 

Los espacios urbanizados 

 

Los espacios naturales 

 

El espacio virtual asociado 

¿? 

Ariketa fisikoak, kirola eta jolas  

Jarduerak egin daitezkeen esparruak 

            Bihar             

¿? 



PERTSONAK ETA GIZARTEA 
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HEZKUNTZA ETA KULTURA FISIKOA, KIROL ETA JOLAS KULTURA 
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HEZKUNTZA ETA KULTURA FISIKOA, KIROL ETA JOLAS KULTURA 
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GAUR EGUN ETA KIROLERAKO EREMUAK ……………….. 



GAUR EGUN ETA JOERAK 
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GAUR EGUN ETA ESKAINTZAREN JOERAK……………………. 
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ESPAZIO PUBLIKOA, ARIKETA FISIKOETARAKO ……………… 
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KIROL JARDUERA KONBENTZIONALETARAKO ESPAZIOAK 

Kirol instalazioak 
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KIROL JARDUERA BEREZIETARAKO ESPAZIOAK 

Kirol ikuskizuna 



BERTAKO KIROL JARDUERETARAKO ESPAZIOAK 

Kirol azpiegiturak 
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KIROL EREMUAK ………………. 

  PILOTALEKUAK, TXIKIAK ETA HANDIAK 

  TRINKETA 

  BOLATOKIAK 

  HERRESTATZE BIDEAK 

  BORROKA GUNEAK 

  ZEZEN PLAZAK 

  BESTE 

 

KIROL ETA JOLAS JARDUERAK… 

  Harri jasotzea 

  Sokatira 

  Aizkora apustua 

  Barra jaurtiketa 

  Traineruak 

  Beste 



JOLAS JARDUERETARAKO GUNEAK 

Jolas azpiegiturak 
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JOLASERAKO ETA AISIARAKO GUNEAK 

  Edozein kirol gune estali, itxi edo aire zabalean 

  Edozein gune Soziokulturak estali, itxi edo aire zabalean 

  Edozein Hezkuntza eremu, erabilera bateragarria duena 

  Edozein hiri espazio publiko, erabilera bateragarria duena 

  Edozein hiri espazio publiko urbanizatu, erabilera bateragarria 

duena 

  Edozein gune natural, erabilera bateragarria duena 

  Horretarako eraikitako aisiarako edozein zentro. 

 

JOLAS JARDUERAK, adinen arabera 

  Trebetasunak ikasteko eta harremanak izateko aukera ematen duten guztiak. 

  Denbora librea modu aktibo, positibo eta sortzailean erabiltzeko aukera ematen 

dutenak 

  Alor fisikoan, emozionalean edo sozialean pertsonentzako atseginak diren jarduerak  

  Jarduera alor hau zabalik egongo da espazio errealera eta birtualera                                                            

 



BIZILEKU UNITATEA 
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Bizileku unitatetzat hartzen dut bizitokian eta haren inguru hurbiletan   

eragin zuzena duen multzo eraiki eta soziala. 

 

Esparru honen barnean, ondoko hauek dira bizitza osasungarria hezteko, 

izateko eta garatzeko aukera ematen duten eremuak: 

 

  Etxebizitza 

  Blokearen eta komunitate pribatuaren egitura 

  Kalea, patioak eta abar. 

  Auzoa eta espazio publikoa. 

  Teknologiak eta haien aplikazioak. 

 

Esparru fisiko horietan eta aukera horietan ematen du gehienetan bere  

denbora librea pertsona orok, edozein dela ere haren adina eta izaera,  

eta horrenbestez, horiexek izango dira kiroletarako habitat gisa landu   

beharko diren oinarrizko elementuak hiri aktiboago eta  

osasungarriago batean. 
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Kontuan izanik oso garrantzitsuak direla Aisialdia modu libre, aktibo eta  

positiboan kudeatzeko joerak, beharrezkoa da, behar eta eskari pertsonalak  

nahiz sozialak estaltzeko berariazko eremu gisa hartzea espazio publikoa,  

“hirigintza” mailan hartarako finkatu diren funtzioen osagarri gisa. 
 

Teknologia berriek, denbora librearen kudeaketa aktiboari eta positiboari  

aplikatuta, aukera ematen dute, orain arte inoiz ez bezala gizarte  

hedadura eta erakargarri publiko egokia lortzeko konektibitatearen,  

jolasaren eta ezagutzaren bidean. 
 

Espazio publikoa beste edozein leku bezala hartu beharko da, historikoki 

esparru zehatzagoetan, kirol, kultur eta jolas zerbitzuetan, zerbitzu itxi eta 

kontrolatuetan, aurrera eramaten ziren programak eta jarduerak egin  

eta bideratzeko. 
 

Espazioen “konplizitate eta osagarritasun” hori kudeatzea izango da, 

halaxe uste dut nik, egungo kirol gune konbentzionalen (kirol instalazioak) 

eta Jarduera Eremuen berehalako erronka. 
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Teknologien eta haien aplikazioen (APPak) garapenean eztanda  

soziala gertatzen ari da une honetan eta bizitza pertsonalaren eta  

profesionalaren esparru guztietara zabaltzen ari dira. Joan den  

astean Bartzelonan egindako azterketa batek dio 15 urtetik gorako  

gazteen % 92k baduela bere erabilerarako “telefono terminal bat”. 
 

Ariketa Fisikoaren, kirolaren eta jolas jardueren alorrean ere sartu dira, 

indar eta hedapen handiz gainera, erabilera pertsonalerako aplikazioak 

eta gizarte sareekin loturikoak. 
 

Telekomunikazio sistema eta kanal berriak eta haien aplikazioak  

tresna egokiak dira, eta izango dira gero eta gehiago, denbora librearen  

komunikazio eta kudeaketa aktibo eta positiborako, esparru hurbilean 

(auzoa, herria, hiria) nahiz urrunean (eskualdea eta turismoa). 
 

Adibideak:  
RUNBarcelona,  APP+Landmarks / Smart Sport, cerca de ti/ Plataforma digital Wefitter, 

 “recompensa tu ejercicio”/ Tokiko kirol atariak/ beste 
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Badirudi badirela faktore batzuk Denbora librearen kudeaketak garrantzi  

berezia duela eta izango duela erakusten dutenak. 
 

Eragina izan dezakeen edozein ikuspegitik begiratuta “giza kapital”  

horretaz arduratzea eta kezkatzea, nire ustez horrek lehentasuna  

izan behar du alor Politiko, Ekonomiko eta Sozialean, Bizileku inguru  

iraunkorrak lortu ahal izateko. 
 

Ongizatearen egoeraren joerak (8 ordu lan egiteko – 35 ordu astean?/  

8 ordu harremanetarako / 8 ordu atsedenerako), erretiroa hartzeko adina 

mantentzeak eta bizi-itxaropena luzatzeak aukera ematen dute “denbora 

librean” norbere eta gizarte garapen osasungarria lortzeko. 
 

Denbora librearen kalitatea, adin eta biztanle Talde bakoitzerako duen  

balioa eta berariazkotasuna, “aukera bat da, baina mehatxua ere izan 

daiteke aldi berean” pertsonen eta kolektiboen eskura ez badira jartzen 

“DENBORA LIBRE” preziatu eta beldurgarri hori modu aktibo, positibo 

eta sortzailean kudeatzeko” beharreko tresnak. 
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Espazio publikoaren diseinua eta erabilera haren azken erabiltzaileak  

izango direnen parte hartze zuzenik izan gabe planteatzea, gero eta  

argiago ikusten da oker larria dela eta horren ondorioz bertan behera  

gera daitezkeela interesgarriak diren hainbat proposamen. 
 

Gero eta helduagoa da gizartea eta berriro ere komunikabideek eta  

teknologia berriek aukera ematen digute gure egunetarako egokiagoak  

diren ekintzak eta herritarren parte hartzea bultzatzeko. 
 

Herritarren parte hartzea garrantzitsua da, politikak bideratzeko 

baliabide egokia izateaz gain, politika horiek behar diren lekura  

eramateko eta nahi diren ondorioak lortzeko. 
 

Ez dira planteamendu paternalistak eta mesianikoak egiteko garaiak,  

pertsonei eta kudeatzaileei “baliabideak ematen zitzaizkigun” garaiak, 

…bizitza hobea izateko, baina aldez aurretik inork galdetu gabe  

baliabide horiek egokiak eta komenigarriak ziren. 
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 Espazio publikoak diseinatzeko erronka berriak, Ariketa Fisikoa, 

Kirola, Kultura eta Jolas jarduerak aintzat harturik. 

Gorabehera fisikoek, klimak, gorabehera ekonomiko eta 

soziokulturalek eragina dute, kirol instalazio konbentzionalen 

barruan nahiz kanpoan, ariketa fisikoa, kirola eta jolas jarduerak 

egiteko leku egokien eskaerak/beharrak estaltzeko leku egokiak 

eskatzeko orduan. 

 

Gehienetan, udalerri batek duen espazio estali handiena izaten dira 

kirol gune konbentzionaletako batzuk (Aretoak eta Pabilioiak). Haien 

zerbitzu aukerek gainditu egiten dute eskaintza mota nagusia, 

“kirola”. Arrazoi horregatik eta baliabide publikoak eraginkortasun  

handiagoaz kudeatzeko, “erabilera anitzeko eremuen” 

ikuspegiarekin pentsatu, diseinatu eta kudeatu behar dira. 

 

Antzeko zerbait esan daiteke beste Espazio publiko mota batzuez 

ere, irekiak, estaliak edo itxiak izan, haien erabilera nagusia kirola, 

kultura edo jolasa ez denean. 
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  Bideragarria izateko beharreko eskaria, beharra eta masa kritikoa/biztanleria helburua zehaztu. 

 

  Kirol programa eta programa osagarria zehaztu, beharretara, eskarira eta biztanleria eskalara egokituta 

 

  Kasu bakoitzerako lursail egokia aukeratu (neurriak, orientazioa topografia erabilera, eguneroko  

     erabilera, asterokoa, hamabosterokoa, garaikoa eta abar)  

 

  Proiekturako eta Obrarako aurrekontua definitu, Programara eta beste baldintzatzaile batzuetara egokituta 

 

  Fase bakoitza egiteko dauden denborak (arrazoizkoak) finkatu.  

 

  Teknikoki zuzenak izango diren enkarguak egin Proiektuari, Zuzendaritzari eta obrak Gauzatzeari begira 

 

  Aldi berean, Kudeaketa Proiektua egin. 

 

   Eraikuntza prozesuaren jarraipen egokia egin, Kudeaketa Proiektuaren arabera betiere. 

 

   Kudeaketa Plana egin (Marketina, mantenua, garbiketa, hustubideak, eta abar…) 

 

   Obrei harrera egokia egin, Kudeaketa Plana aplikatu ahal izateko.  

Kirol instalazio berri bat sortzeko orduan aintzat hartu behar diren gidalerro nagusiak  
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……. 

 

 

 
 

 

  Irisgarritasuna unibertsala eta nabarmendu gabea izango da “denentzat eta denekin” 

  Hirigintza eta arkitektura oztopoak ez dira bakarrak, ezta gainditzeko zailenak ere.,  

  Kultur arloko oztopoek eta aurreiritziek mugatu egiten dute askotan konponbide egokia 

      eta hainbat pertsona eta kolektiboren gizarte bazterketa eragin daiteke (Programak, ordutegiak etab) 

  “Irisgarritasun gidaliburuekin” betetzeak ez du ziurtatzen “Irisgarritasun Unibertsala”. Programak  

  Beste 

  Oztoporik gabe, zerbitzu egokituekin eta inguru osasungarriekin  

  Ingurutik babestua eta inguru seguruekin (argiak, zirkulazio handikoak, garbiak, zarata gabeak etab.) 

  Oztopo eta elementu arriskutsurik gabeak (babesik gabeko desnibelak, elementu zorrotzak etab) 

  Ingurumen elementuetatik babestuak (zuhaitzak, hesiak, pergolak eta abar) 

  Zainduak, eta inguruarekiko interaktiboak (mantenduak, behatuak eta abar) 

  Ibilgailuak iristeko modukoak larrialdietarako, garbiketarako eta logistika kontuetarako. 

 Jarduera bateragarria, formalki eta funtzionalki, erabilitako espazio publikoarekin 

 Seinaleztatua (Erabilera bateragarriak, ordutegiak, erabiltzeko moduak eta abar) 

 Hornikuntza osagarri egokia jarduerarako, egokitua eta ekintza bandalikoen aurkakoa 

  Zerbitzu osagarriek lagundua 

  Beste 

 

  Bateragarritasun mugak eta onar daitezkeen erabilera kargak ezarri 

 Irisgarria guztientzat 

 Espazio erabilgarria eta erabilera segurua 

 Espazio publiko egokia eta erabilera bateragarria 

  Erabilera protokolo iraunkorra, mugak eta bateragarritasuna 
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……. 

 

 

 
 

 

  Hiri zoruan 
 

Esparru honetan egiten diren jarduerak dira ohikoenak eta egunero bete 

beharreko “Habitataren” oinarrizko beharrekin loturik daudenak, batik bat 

izaera fisikoa, kirol, jolas, kultur eta gizarte izaera dutenak, honako Espazio 

hauetan izaten dira aukera ohikoenak: 

  
    Hainbat trafiko eta espaloiak dituzten kaleak 

    Bizikleta bideak/Ziklobideak/bide berdeak,.. 

    Pasealekuak 

    Zuhaiztiak 

    Plaza /patio komunalak 

    Berdeguneak 

    Hiriko parkeak 

    Eremu libreak 

    Hondar eremuak 

    Egitura bereziak 

    Urmaelak/laku artifizialak 

    Erabilera erregularra ez duten aparkalekuak 

    Ekipamendu publikoak, irekiak 

    Ekipamendu publikoak, estaliak 

    Ekipamendu publikoak, itxiak 

    Beste 
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……. 

 

 

 
 

 

  Hiri inguruko zoruan/zoru urbanizatuan 
 

Esparru honetan egiten diren jarduerak asteburuetan burutu ohi 

direnak izaten dira, “Bizileku habitateko” oinarrizko beharrekin 

loturikoen osagarri gisa. Honako Espazio hauetan izaten dira aukera 

ohikoenak: 

 
 

 Errepide probintzialak eta banatzekoak 

 Gutxi erabiltzen diren azpiegitura handiak, urtaro 

jakin batzuetan erabiltzen direnak edo zerbitzutik kanpo 

daudenak 

 Urtegiak 

 Ibai bazterrak 

 Laku bazterrak  

 Itsaso bazterrak, Kostaldea 

 Landa, nekazaritza bideak etab. 

 Bidexkak, abelbideak, galtzada zaharrak,…  

 Hiri inguruko espazio naturalak, mendiak,   

hondartzak, basoak, zelaiak eta abar. 

 Hirigintza babeserako espazioak 

 Beste 
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……. 

 

 

 
 

 

  Natur eremuetan, babestuak ala ez 
 

 Lurrean 

 Lur gainean, 

    Hainbat jarduera, nola ibili, korrika egin,  

    barrokismoa, ibilgailuan joan, motordunean nahiz gabean,  

    eskalada, ur-lasterrak jaistea, kanoan ibiltzea, eskia, BTT, 

     … eta abar. 

 Bidexkak 

 Su-hesiak 

 Landa eta nekazaritza bideak 

 Mendibideak 

 Abelbideak, transumantzia bideak  

 Mendiak 

 Ibaiak 

 Lakuak, zingirak, urtegiak eta abar 

 Sakanak 

 Horma harritsuak, labarrak eta abar 

 Basoak 

  Hainbat lur eremu, abenturakoak 

 Beste 

 Lur azpian, Espeleologia, jaitsialdiak eta abar 

 Leizeak 

 Osinak 
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 Uretan 

Ur gainean, hainbat jarduera, igeriketa, Snorkel, urpeko igeriketa…, 

arraun nabigazioa, bela motorrarekin, kirol arrantza eta abar. 
 

  Ibaiak 

  Padurak 

  Lakuak/Urtegiak 

  Hondartzak 

  Itsaso irekia 

  Urpean, hainbat jarduera, urpekaritza, urpeko igeriketa…., itsaspeko 

arrantza 
 

  Itsaso irekia 

  Kostaldea 

  Airean, 

Hainbat jarduera, parakaidismoa, hegaldia motorrik gabe, baloi 

aerostatikoa, parapentea, aeromodelismoa, dronen eta kometen 

hegaldiak eta abar. 
 

  Goi ordoki ebakiak 

  Harkaitzak 

  Mendiak 

  eta abar. 

 Natur eremuetan, babestuak ala ez 

ESPAZIO PUBLIKOAREN DISEINUA –  JARDUERARAKO EREMUAK 
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Erabilera aniztasunak, edozein eratako espazioetan, bateragarritasun  

ekintza osagarriak eskatzen ditu betiere, eta arriskuak eragin ditzake  

jardueren mugetan. 
 

Erabilera partekatuaren aukerek ez dute inolaz ere urritu behar  

erabilera nagusia eta ahal den neurrian Erabilera partekatuetarako 

bideragarriak, seguruak eta osasungarriak diren erabilerekin bateratuko  

da erabilera nagusi hori. 
 

Ondo aztertu eta ebaluatu behar dira inguruan izan daitezkeen eraginak 

eta erabilera arrazoizkoa eta iraunkorra bermatu behar da betiere. 
 

Funtsezkoa izango da espazio eta jarduera horiek aldez aurretik adostea 

dagozkien arloetako teknikariek (zeharkako lana eta diziplina anitzekoa), 

ahalik eta modu iraunkorrenean, eraginkorrenean eta seguruenean 

kudeatu ahal izateko. 
 

Komenigarria izango litzateke Jarduerarako eremuen erabilerak ekosistemen 

gainean eta haiek erabiltzen dituzten pertsonengan duen eragina noizean 

behin ebaluatzea. 
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Espazio publikoa erabili eta gozatzeak berekin darama konpromiso eta 

erantzukizun maila handiak hartu beharra besteekin partekatzeko  

orduan. 
 

Espazio publikoa guztiona da, guztiontzat da, eta guztiok lagundu behar 

dugu leku hori izan dadin betiere, “aisialdiko” momentu batzuk modu aktibo, 

sozial eta positiboan estaltzeko, guztiok nahi eta behar dugun lekua. 
 

Ez bada zikintzen, gutxiago garbitu beharko da, ez bada hausten gutxiago 

konpondu beharko da, natura hobeto kontserbatuko da zaborrak edozein 

lekutan uzten ez badira eta birziklatzen bada, zigor gutxiago jarri beharko 

dira errespetatzen bada eta abar. 
 

Konpromiso sozialik ez badugu, ingurumena, arauak eta besteak 

errespetatzen ez baditugu, ez dugu lortuko nahi dugun espazio publiko  

hori “edukitzea eta mantentzea”.. 

 

Espazio publikoa eta haren kalitatea ……,  guztion egitekoa da.  



ESKERRIK ASKO ZUEN ARRETAGATIK 
Juan-Andrés Hernando López, arkitekto Hirigilea 

hernando@hernandosauque.es                          Bartzelona 

www.hernandosauque.es 
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