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ZIOEN AZALPENA: 
Denok dakigu administrazioek, tokikoek batez ere, garrantzia handia izan dutela laurogeiko hamarka-
datik jarduera fisikoa eta kirol garapena bultzatu eta haztean, abian jarritako programen eta ekipamen-
duak eraikitzearen bidez.

Hala ere, eszenatokia aldatzen ari da:

• Kirol ekipamenduak mugatuak dira 
(kopuruari, edukierari eta jasotzen du-
ten jarduera motari dagokionez). Teknika 
baldintzek eta egun dauden instalazioak 
artatzeko ezintasunak muga dezakete ki-
rol arautuaren garapena.

• Instalazioak hobetzeko inbertsio handiak 
egin behar dira, bai eurak artatzeko eta bai 
erabilera berriei esparruak egokitzeko.

• Norbanakoek eta talde informalek egin-
dako kirola hazten ari da, esparru libreak 
(hiri esparruak eta hiri ingurukoak) era-
biltzen baitira, beraz, errazago hazten 
ari da.

• Tokiko ikusketatik begiratuta, jarduera fi-
sikoaren eta kirol jardueraren jendarte eta 
osasun eremua hasi da sartzen progra-

metan, neurri handi edo txikiagoan. Baina 
horrez gain, ikuskera horrek erraztu behar 
du bizikidetza esparruak eraikitzea, aniz-
tasuna eta inklusioa aldezteko.

• Ekonomia egoerak aurrekontuak mu-
rriztu ditu eta etorkizuna latzagoa da. 
Horrela, honakoek baldintzatzen di-
tuzte aurrekontuak, eta horrek eragina 
izan dezake herritarrengan: Aurrekontu 
Egonkortasunari eta Finantza Iraunkor-
tasunari buruzko 2012ko apirilaren 27ko 
2/2012 Lege Organikoan ezarritako mu-
gak eta administrazioen eskumenen 
araberako betebeharrak eta mugak. Ho-
rrez gain, lege esparru berria eratzeko 
asmoak eragina izan dezake administra-
zioen eskumenetan, eta horrekin batera, 
kudeaketan.

Hori guztia dela eta, egoera berri honek krisia eragin dezake tokiko administrazioaren ereduan, zer-
bitzuak ematen dituen neurrian, beraz, kudeaketa estilo berriak asmatu beharko lirateke, eta modu 
erabakigarrian, beste eragile batzuentzat era arduratsuan zabalik dagoen kirol sistema sortu behar 
da, hots, gobernantza eredua, partaidetza eta lankidetza publiko-pribatutik. 

Azken finean, paradigma berriak daudenez, pertsona gehiagori aukerak eskaintzen dizkioten pro-
gramak sortu behar dira, eta horretarako, betiko ekipamenduak ez dira nahikoak. Moldaerrazta-
sunaz gain, eremu publiko edo pribatuak ahalbidetu behar dira, erakundeen inbertsio proiektuak 
piztea barne. Horretarako eta eraginkorragoa izateko, koordinazioa eta osagarritasuna behar dira 
instituzioen eskumenak garatzeko garaian, baita zeharkako ekintza (sektoreen artekoa) herrietan 
garatu ere.
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EGITURA, EDUKIAK 
ETA TXOSTENGILEAK

9:00-9:20 Aurkezpen instituzionala. 

1. BLOKEA: 
HERRITARRAK KUDEAKETA PUBLIKOAREN ERDIGUNEAN

9:20-10:15 Zerbitzuen kudeaketatik politiken gobernantzara. 
Quim Brugué. Zientzia Politikako katedraduna eta irakaslea Gironako Unibertsitatean Aditua kudeaketa 
publikoan, tokiko gobernuan eta herritarren partaidetzan.

10:15-11:00 Kirola jendartearen erronken aurrean. 
Juanma Murua. Ekonomialaria, hiri eta kirol aholkularia.

Bilborako Plan Estrategikoa Aplikazio praktiko bat. 
Oihane Aguirregoitia. Bilboko Udalaren Gazteria eta Kiroleko zinegotzia.

11:00-11:15 Galdera-txanda

11:15-11:45 Atsedena – Coffe break

2. BLOKEA: 
ESZENATOKI BERRIAK UDAL KIROLEAN

11:45-12:45 Paradigma berriak udal kirolean. 
Rosa Lasagabaster. Eskoriatzako Udalaren kirol teknikari ohia. 
Fernando Tazo. Gasteizko Udalaren Kirol Programazioko Unitateko burua. 
Jon Txasko. Errenteriako Udalaren Kiroleko zinegotzi delegatua. 

12:45-13:30 Mahai ingurua: “Udalen kirol zerbitzuen xedea eta ikuspegia”

13:30-14:30 Atsedena-bazkaria

3. BLOKEA: 
UDAL ESKUMENAK KIROL ALORREAN

14:30-15:15 Udalen eta gainerako erakundeen eskumenak Euskal Autonomia Erkidegoko Kirolaren 
14/1998 Legea berriz aztertzeko.  
Juantxo Landaberea. Eusko Jaurlaritzako aholkularia, 14/1998 Legea berriz aztertzeko lanaren koordinatzailea.

15:15-17:00 Parte hartzeko dinamika Kafe Solasaldia. 
KIROL ESKUMENAK EUSKADIN HAUSNARKETAK ETA PROPOSAMENAK” 

Kafe Solasaldiaren helburua honakoa da: Euskadin nori (udalak, aldundiak, Eusko Jaurlaritza) da-
gokion kirol eskumena aztertzea eta proposamenak azaltzea Kirol alorra Kirolaren 14/1998 Legea 
hobetu edo aldatzeko. Kafe solasaldiaren dinamika zuzena antolatzeko eta eztabaidatu beharre-
ko gaiak ondo aukeratzeko, aldez aurretiko lana nahitaezkoa da.  Ondorioz, eskertuko genizueke 
zuen proposamenak otsailaren 1a baino lehen helaraztea, honako helbide elektronikora bidalita  
kiroleskola@euskadi.eus eta fitxa hauxe beteta: Proposamen fitxa (http://bit.ly/xi-encuentros)

mailto:kiroleskola%40euskadi.eus?subject=
http://www.kait-kirola.org/XI-ENCUENTROS/XI-ENCUENTROS-FICHA-PROPUESTAS.zip
http://bit.ly/xi-encuentros
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PREZIOA:
20€ pertsonako  
15€ KAITeko bazkideentzat Bazkaria barne

JARDUERA MOTA
Jardunaldia

KIROL-ESPARRUA
Kudeaketa

HARTZAILEAK
Udaletako jarduera 
fisikoko eta kiroletako 
arloetan ardura duten 
politikoak eta teknikoak.
Gaian interesa duten 
beste batzuk

EGUNA
2018ko otsailaren 15a

LEKUA 

Vitoria-Gasteiz
Europa jauregia
[Gasteiz etorbidea 85]:

Gasteiz aretoa 
(goizean)
Etorbideko aretoa 
(arratsaldean)

HIZKUNTZA
Euskara – Gaztelania
 
(aldi bereko itzulpen 
zerbitzua)

INSKRIBATZEKO 
ETA ORDAINTZEKO 
AZKEN EGUNA: 2018/02/08

PLAZA 
KOPURUA: 130 plazas.

INSKRIPZIOA
Inskripzioa behar bezala egiteko bi urrats hauek izan 
gogoan:

1    Ekintzan parte hartzeko izena eman on-line 
prozeduraren bitartez, Kiroleskola web orrian hain 
zuzen www.kiroleskola.net. 

• Ondorengo esteka sakatu:        
eta jarraitu urratsei.

• 2. urratsean, topatuko dituzun jarduera guztien 
artean, hautatu jarduera hau.

2    Dagokion diru-zenbatekoaren araberako banku-
transferentzia egin ondoko kontu-zenbakian (KAIT): 

• 2095 0363 51 9116155521 (KUTXABANK)

• Kontzeptuari dagokion atalean jardunaldira 
bertaratuko den pertsonaren izen-abizenak jasoko 
dira.

Inskripzioaren inguruko zalantzak edo kontsultak  
944304867 telefonoan galdetu edo honako helbide 
elektronikora idatzi kiroleskola@euskadi.eus

Izen emateak

http://www.kiroleskola.net
mailto:kiroleskola%40euskadi.eus?subject=
https://apps.euskadi.eus/r46-keex/eu/q92aWebAppWar/q92aAppInitServlet.do?q92aIdioma=2&q92aAction=Matri

