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ZIOEN AZALPENA: 
1966an, Europako Batzordeak, kirolaren inguruan, Denontzako Kirolaren ideia hasiberria bere egin 
zuen, lehentasunezko helburutzat, aisiaren eta denbora librearen eta emakume eta gizon bakoitzaren 
eskubideari lotuta. 50 urte baino gehiago pasatu dira, kirol-praktika asko zabaldu da, eta nahiz eta De-
nontzako Kirola terminoa jada ez den erabiltzen, esan dezakegu kirola herritar guztientzako eskubide 
bat izatearen helburua ez dela bete % 100ean.

Udaleko kirol-kudeaketan lan egiten dugunok ohituta gaude erronkei aurre egiten, eta kirola egiten 
dutenen kopurua handitzea izan zen planteatu ziguten lehen erronketako bat. EAEko administrazio 
publikoek, apustu argia eginez, kirol-praktika zabaltzea eta sustatzea bultzatu dute, eta praktika-mailak 
esponentzialki handitu dira; planteatutako erronketan lehena eskuratu da.

XXI. mendeko bigarren hamarkadan, erronka berriak ditugu aurrean; besteak beste, kirola egin nahi 
duten guztiak kirolean sartzea edo kirola erabiltzea bazterketa arriskuan daudenak integratzeko.

Udaletako kirol-politiken XII. topaketetan, urrunago iritsi nahi dugu, eta hausnartu zein rol jokatu behar 
duten kirol-politikek udalerrien (berr)eraikuntzan. Berriz ere diogu gainditu egin behar dela ikuspegi 
sektorial tradizionala, eta zeharkako ikuspegi baterantz ibili, kirol-praktiken beraien zentzua berriz ko-
difikatzen ahaleginduz, herritartasuna eraikitzeko. Kirol-praktika sustatzeak ez du mugatu behar beha-
rrizan “osagarriei” erantzuna ematera: berriz ere esanahia hartzen ari dira, oinarrizko beharrizan gisa, 
baita herritartasun oso baterako eskatzeko moduko gisa ere. 

Ikuspegi berri horrek, ezinbestean, ekitatea kirol-politiken kudeaketan sartzearen erronka orokorrare-
kin aurrez aurre jartzen gaitu; geure buruari galdetzen diogu zer rol jokatu duten kirol-politikek (zer 
egin dugu gaur arte?), baina, gainera, zer rol nahi dugun jokatzea (zer egingo dugu etorkizunean?), 
gure etorkizuneko udalerriak eraikitzean.

Erronka hau bereziki konplexua da, eta aliantza berriak eraikitzeko beharra dugu, normalean “txandala 
daramatenak” kontuan hartzen ez dituzten bidelagunekin. Gizarte Zerbitzuak, bazterketa-arriskuan 
dauden pertsonekin lan egiten duten GKEak, gutxiengo etniko eta/edo erlijiosoen elkarteak eta abar. 
Erronka berri poliedriko eta konplexu honek harreman berriak osatzea eskatzen du, elkarrekin sortze-
ko prozesu batean, non kirolaren zentzua bera herri-proiektu den heinean birplanteatuko baita.
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HITZALDIEN IZENBURUAK
9:15-9:45 AURKEZPENA. 

9:45-10:30 HITZALDI NAGUSIA 
Kirol politiken aukerak eta paradoxak, gizarte  
EkitAktiboago bat lortzeko erronkaren aurrean. 
Juan Aldaz. Soziologia irakaslea.

10:35-10:55 1. HITZALDI AZKARRA
Udal eskaintzan nesken eta emakumeen jarduera fisikoa hobetzeko proposamenak. 
Dorleta Ugalde. Eusko Jaurlaritzako Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zuzendaritzaren kirol kudeatzailea.

11:00-11:30 2. HITZALDI AZKARRA
Errealitatea ezagutu erabakietan asmatzeko. 
Mikel Bringas. Eusko Jaurlaritzako Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zuzendaritzaren kirol kudeatzailea.

11:30-12:00 Kafe-atsedena – Coffee break

12:00-12:20 1. ESPERIENTZIA 
Dibertsitate funtzionala duten pertsonen kirol praktika sustatzea. 
Carlos Sergio. Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara eta Kultura Saileko Aholkulari Nagusia.  

12:25-12:45 2. ESPERIENTZIA 
Gizarte-bazterketaren arriskuan dauden Bilboko  
gazteen inklusioa kirol praktikaren bidez. 
Gonzalo Casado. Bilbao Kirolak. Programa berrien berrikuntza eta garapena.  

12:50-13:10 3. ESPERIENTZIA 
Tolosa Mugi. 
Arantza Estanga - Asier Bakaikoa. Tolosako Udaleko Kirol Departamentuko teknikariak.  

13:15-13:40 MAHAI INGURUA. 

13:40-15:15 Bazkaria

15:15-17:00 Ekitate-erronkaren bidean: kudeaketa integratzaile baterantz.  
Danel Alberdi. COACH & PLAY Lorpenen arkitektoa.



JARDUERA MOTA
Jardunaldia

KIROL-ESPARRUA
Kudeaketa

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

EGUNA
2019ko apirilaren 4a

LEKUA 

Bilbo
Deustuko 
unibertsitatea
Unibertsitate Etorb., 24
Icaza auditorioa - Deusto 
Business School-eko 
eraikina

HIZKUNTZA
Euskara – Gaztelania
 
(aldi bereko itzulpen 
zerbitzua)
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PREZIOA:
20€ pertsonako  
15€ KAITeko bazkideentzat Bazkaria barne

INSKRIBATZEKO 
ETA ORDAINTZEKO 
AZKEN EGUNA: 2019/03/29

PLAZA 
KOPURUA: 175 plazak.

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  
944 032 866 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

