
+

2.7. kapitulua

+

KIROLAK



+

2

2.7.1.  KIROLETARAKO PLANIFIKAZIO ESTRATEGIKOA2.7.1.  KIROLETARAKO PLANIFIKAZIO ESTRATEGIKOA 2



+

3

2.7.2.  UDAL BALIABIDEEN ESKURAGARRITASUN ETA 2.7.2.  UDAL BALIABIDEEN ESKURAGARRITASUN ETA 

ERABILERAERABILERA

Por otro y sexismo

�androcentrismo del ámbito deportivo

Instalazioa Ekipamenduak

Fadurako kiroldegia (Algorta) 

− Atletismo gunea: atletismo pista 1, belodromo 1, belar naturaleko errugbi zelai bat, belar artifizialeko hockey 
zelai 1, belar artifizialeko askotariko erabileratarako zelai 1, estali gabeko 8 tenis pista, estalitako 6 tenis 
pista, estali gabeko 7 padel pista, belar artifizialeko areto futboleko zelai 1, kirol anitzeko pista 1 eta korrika 
jarduteko ibilbidea.

− Frontoi gunea: 2 frontoi luze, esku pilotako frontoi 1, trinket 1, estalitako 4 padel pista, 2 gela, bilera areto 1, 
erabilera anitzeko 3 gimnasio eta aldagelak. 

− Igerilekuen gunea: igerileku olinpiko estalia, 25 metroko igerilekua eta estalitako igerileku txikia. Udan 
igerileku olinpikoa estali gabe dago eta aisialdirako igerileku bat dago, estali gabeko igerileku txikia eta 
berdeguneak.

− Gune estali nagusia: kirol anitzeko pista estali 1, muskulaziorako fitness aretoa, osasun zerbitzua, askotariko 
erabileretarako 2 areto, ospakizun eta erakusketa aretoa, ikasgelak eta gune soziala, haur parkea, aldagelak, 
kafetegi-jatetxea eta txikigunea (haurrentzako aisialdi zentroa) 

− Futbol zelaiak: belar artifizialeko 3 futbol zelai eta belar naturaleko 1.
− Aparkalekua 

Gobelako kiroldegia (Romo)
Belar artifizialeko futbol zelai 1, kirol anitzeko pista 1, askotariko erabileretarako 5 areto, muskulaziorako fitness 
areto 1, estali gabeko 2 tenis pista, estali gabeko 2 padel pista, estalitako 3 igerileku, ikasgelak, gune soziala eta 
kafetegi-jatetxea

Andra Mariko kiroldegia (Getxoko 
Andra Mari)

Herri kiroletan jarduteko gune 1, kirol anitzeko kantxa gisa erabili daitekeen frontoi labur 1, ikasgela bat, aldagela 
eta aparkalekua.

2.7.1. taula. Getxo Kirolak erakundeak kudeatutako instalazioak eta ekipamenduak. 
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Gizonek eta emakumeek kirol baliabideak eskuratzeko eta erabiltzeko dituzten aukerak aztertzerakoan, ahal den neurrian adin tarteka, Getxo Kirolak 

erakundeak emandako datuak baliatu ditugu, bai eta 2015eko memorian azaltzen direnak ere. Argitu beharra dago datuok Getxo Kirolak erakundeak 

kudeatutako udal baliabideei baizik ez dagozkiela eta ez direla jasotzen udalerriko baliabide pribatuak.

2.7.3. UDAL BALIABIDEEN ESKURAGARRITASUN ETA 2.7.3. UDAL BALIABIDEEN ESKURAGARRITASUN ETA 

ERABILERAERABILERA

Sexuaren arabera bazkidetutako pertsonen banaketa nahiko 

egonkorra 2013tik; gizonen kasuan 5 puntu handiagoa da. Hala 

ere, alde hori murriztuz doa, jarraian azaltzen diren grafikoek 

erakutsi bezala.

2.7.1. grafikoa. Gizon eta emakumeen banaketaren bilakaera Getxo

Kirolak erakundeko bazkideen artean. 2013-2015 (Azterlan honetarako 

prestatua, Getxo Kirolak erakundeak emandako datuetan oinarrituz) 

Emakumeak Gizonak Guztira

2013 12.683 14.174 26.857

2014 12.979 14.349 27.328

2015 13.039 14.261 27.300

Adin tarteei dagokienez, 2013, 2014 eta 2015eko datuak aztertuz gero (taulan 

eta grafikoetan 2015eko datuak baizik ez dira azaltzen), ikusten da emakumeek 

gizonak gainditzen dituztela bi adin tartetan: 31-40 eta 51-60koetan, hain zuzen. 

Gainerako adin tarteetan gizonak gehiengoa dira eta adin txikienekoen tarteak 

nabarmentzen dira; horietan aldeak handiagoak dira (0-10 eta 11-20ko 

tarteetan). Adin tarte horietan Multikirolak programak esku hartzen du eta, 

aurrerago ikusiko den bezala, programa horretako datuek erakusten dute aldeak 

handiagoak direla mutil eta nesken kirol jardueran 6etik 11ra bitarteko adin 

tartean.

Gizonak
Emaku
meak

Guztira Gizonak (%)
Emakumeak 

(%)

0-10 4.658 3.897 8.555 54,45% 45,55%

11-20 1.128 789 1.917 58,85% 41,15%

21-30 1.187 1.190 2.377 49,94% 50,06%

31-40 3.602 3.877 7.479 48,16% 51,84%

41-50 1.986 1.648 3.634 54,65% 45,35%

51-60 661 688 1.349 49,00% 51,00%

61-70 901 822 1.723 52,30% 47,70%

2.7.2. taula. Bazkideak adin eta sexuaren arabera. 2015 (Azterlan honetarako 

prestatua, Getxo Kirolak erakundearen 2015eko memoriaren datuetan oinarrituz)
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2.7.3. UDAL BALIABIDEEN ESKURAGARRITASUN ETA 2.7.3. UDAL BALIABIDEEN ESKURAGARRITASUN ETA 

ERABILERAERABILERA

2.7.2. grafikoa. Fadura eta Gobelara sartzeko erregistroen banaketa sexuaren 

arabera. 2015 (Azterlan honetarako prestatua, Getxo Kirolak erakundeak 

emandako datuetan oinarrituz)

2.7.3. grafikoa. Fadura eta Gobelara sartzeko erregistroak, sexu eta adinaren 

arabera. 2015 (Azterlan honetarako prestatua, Getxo Kirolak erakundeak emandako 

datuetan oinarrituz)
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2.7.3. UDAL BALIABIDEEN ESKURAGARRITASUN ETA 2.7.3. UDAL BALIABIDEEN ESKURAGARRITASUN ETA 

ERABILERAERABILERA

Urtero Getxo Kirolak erakundeak eskaintzen duen kirol programazioaren barnean denboraldiko ikastaroak daude (urritik ekainera) eta udako ikastaroak 

(uztailean eta abuztuan). Horietan nortzuek parte hartzen duten aztertuz gero, bazkideen errealitatea bestelakoa da denboraldiko ikastaroei dagokienez; izan 

ere, horietan emakumezkoen kopurua dexente handiagoa da gizonezkoena baino. 

2.7.4. grafikoa. Fadura eta Gobelako denboraldiko ikastaroetan parte 

hartu duten pertsonak sexuaren arabera banatuta. 2015 (Azterlan 

honetarako prestatua, 2015eko memorian oinarrituz)

2.7.5. grafikoa. Fadura eta Gobelako udako ikastaroetan parte hartu 

duten pertsonak sexuaren arabera banatuta. 2015 (Azterlan 

honetarako prestatua, 2015eko memorian oinarrituz)

Aitzitik, udako ikastaroetan emakumezkoenak gutxiago dira eta 

alde handiak daude ikastaro motaren arabera (ikus hurrengo 

orrialdea): gizonak edo mutilak fitness-ean edo haurrentzako 

jardueretan gailentzen dira eta emakumeak gainerako ikastaroetan, 

bereziki helduentzako paddle-an.

Datuak ikastaro motaren arabera aztertzen badira (ikus hurrengo 

orrialdea), agerian dago emakumeak ez direla gehiengoa 

denboraldiko ikastaro guztietan eta bereizketa horizontala gertatzen 

dela; izan ere, emakumeak helduentzako paddle-an eta indoor 

jardueretan biltzen dira (gimnasia, yoga, pilates, helduentzako 

igeriketa, dantza, aretoko dantzak eta dantza erritmikoa) eta gizonak 

fitness, tenis eta arte martzialen gisako jardueretan.
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2.7.3. UDAL BALIABIDEEN ESKURAGARRITASUN ETA 2.7.3. UDAL BALIABIDEEN ESKURAGARRITASUN ETA 

ERABILERAERABILERA

2.7.6. grafikoa. Fadura eta Gobelako denboraldiko ikastaroetan parte hartzen duten pertsonak sexuaren eta ikastaro motaren arabera. 2015 (Azterlan honetarako 

prestatua, Getxo Kirolak erakundeak emandako datuetan oinarrituz)

2.7.8. grafikoa. Fadura eta Gobelako udako ikastaroetan parte hartzen duten pertsonak sexuaren eta ikastaro motaren arabera. 2015 (Azterlan honetarako 

prestatua, Getxo Kirolak erakundeak emandako datuetan oinarrituz)
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Diru-laguntzak emateko politikari dagokionez, Getxo Kirolak erakundeak udalerriko elkarteen sareari diru-laguntzak ematen dizkio ohiko jarduerarako 

(jardueren programazioa, lokalen alokairua, gastu arruntak eta abar) eta aparteko kirol ekitaldiak antolatzeko; era berean, diru-laguntzak ematen dizkie kirol 

lehiaketetan eta ekimenetan parte hartzen duten errendimendu handiko kirolariei. Diru-laguntza horiek arauturik daude diru-laguntzak emateko udal 

ordenantzan (2004); udal arautegian diru-laguntza ildo desberdinak jasotzen dira eta oinarri arautzaile zehatzak dituzte:

2.7.4.  DIRU2.7.4.  DIRU--LAGUNTZAKLAGUNTZAK

2.7.3. taula. Berdintasun irizpideak Getxo Kirolak erakundearen diru-laguntzen ildoetan. 2016 (Iturria: udalaren webgunea)

ILDOA ZENBATEKOA BERDITASUN IRIZPIDEAK

I Oinarrizko 
kirola

223.000 euro Balorazio irizpideen artean, gehienez 8 puntu ematen dira (100etatik), “Kirol proiektua eta antolaketa 
ahaleginak” izeneko atalean (…)”:

- Hizkera ez-sexista (puntu 1)
- Genero hizkera zuzen erabiltzea argitalpenetan (puntu 1)
- Genero ikuspegia antolakuntzan: genero berdintasuna (puntu 1)
- Kirol femeninoaren eragina eta sustapena (gehienez 5 puntu partaidetza femeninoaren 

partaidetzaren %aren arabera)

II Lehiaketa eta 
goi 
errendimenduk
o jarduerak

390.100 euro (finantzazio 
gehigarria egon liteke; gehienez 
69.900 euro). 

Balorazio irizpideen artean, gehienez 8 puntu ematen dira (100etatik), “Kirol proiektua eta 
antolaketa ahaleginak” izeneko atalean (…)”:
-Hizkera ez-sexista (0,5 puntu)
-Genero hizkera zuzen erabiltzea argitalpenetan (0,5 puntu)
-Genero ikuspegia antolakuntzan: klubaren zuzendaritzan ordezkaritza femeninoa %20tik 
gorakoa izatea (2 puntu)
-Kirol femeninoaren eragina eta sustapena (gehienez 5 puntu partaidetza femeninoaren 
partaidetzaren %aren arabera)

III Berehalako 
diru-laguntza

3.000 euro (finantzazio gehigarria 
egon liteke; gehienez 45.000 euro)

Ez dira azaltzen

IV Ekitaldien 
antolakuntza

185.000 euro (finantzazio 
gehigarria egon liteke; gehienez 
80.000 euro). 

Zeharkako gaien jardueren tratamendua: genero berdintasuna. (Gehienez 10 puntu, 
emakumezkoen partaidetzaren %aren arabera)

V Kirol 
autoktonoa

2.000 euro 
(finantzazio gehigarria 
aurreikusten da, 80.000 
eurokoa) 

Zeharkako gaien jardueren tratamendua: genero berdintasuna. (Gehienez 5 puntu, 
emakumezkoen partaidetzaren %aren arabera). 

VI Muturreko 
kirola

1.000 euro (finantzazio gehigarria 
aurreikusten da, 9.044 eurokoa)

Ez dira azaltzen

VII Kirol jarduerak 
jaietan

1.000 euro (finantzazio gehigarria 
aurreikusten da, 10.000 eurokoa)

Ez dira azaltzen
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2015ean, Getxo Kirolak erakundeak 900.000 euroko diru-laguntzak eman 

zizkien udalerriko klub eta kirolariei. Gainera, 4 urterik behin bezala, 

100.000 euro erabili ziren, kirol ekipamenduak finantzatzeko. Orotara, 180 

diru-laguntza eman ziren. Ezinezkoa da jakitea zenbat emakume eta gizon 

izan ziren diru-laguntza horien onuradunak, beti ez baitira datuak jasotzen 

sexuaren arabera (adibidez, kirol federatuaren kasuan, jakin liteke zenbat 

talde femenino izan diren onuradunak) edo ezinezkoa da adierazle hori 

neurtzea (adibidez, herriko jaietan egiten diren kirol ekitaldietan ez dago 

jakiterik zenbat emakumek eta gizonek parte hartzen duten). Jarraian 

azaltzen diren grafikoek erakusten dute praktikan diruz lagundutako 

erakunde gehienen jarduna garatzen dela gizonezkoak gehiengoa diren 

jardueretan. 

2.7.4.  DIRU2.7.4.  DIRU--LAGUNTZAKLAGUNTZAK

2.7.4. taula. Jasotako diru-laguntzak. 2015 (Iturria: 

Getxo Kirolakeko 2015eko memoria)

2.7.9. grafikoa. Getxo Kirolak erakundearen diru-laguntzek babestutako 

kirol ekitaldietan jasotako kopuruak sexuaren arabera (eurotan). 2015. 

(Azterlan honetarako prestatua, 2015eko memoriako datuetan oinarrituz)

Mota Zenbatekoa

Kirol federatua 390.000€

Kirol eskolak 223.000€

Kirol ekitaldiak 199.000€

Berehalako gastuak 39.000€

Kirol autoktonoa 34.000€

Kirol ekitaldiak herriko 
jaietan

10.000€

Muturreko kirola 5.000€

Kirol ekipamenduak 100.000€

Guztira 1.000.000

2.7.10. grafikoa. Sexuaren araberako banaketa, Getxo Kirolak erakundearen diru-laguntzen bidez 

babestutako kirol federatuan eta kirol eskoletan (Azterlan honetarako prestatua, 2015eko memoriako 

datuetan oinarrituz)
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Getxo Kirolak erakundeak Multikirolak eskola kiroleko programa 

koordinatzen du; programa horrek Getxoko neska-mutilak hurbiltzen ditu 

askotariko kirolen eskaintza batera, kirol modalitate desberdinetan parte 

har dezaten eta motrizitate alfabetizazioa eskura dezaten jarduera 

desberdinetan. Ekimenak Lehen Hezkuntza neska-mutilei zuzentzen 

zaizkie (6, 7, 8, 9 eta 10 urte) eta eskolaz kanpoko ordutegian egiten dira. 

Programaren barruan, gainera, kirol topaketak sartzen dira, bai eta 

larunbat goizetan antolatu ohi diren txangoak ere (surfa, bela, eskia, 

patinajea eta abar).

Neska-mutilen partaidetza funtsezko bi jarduera motatan aztertuta 

(topaketak eta kirol topaketak), mutilak gehiengoa direla erakusten du bi 

jarduerotan, taulek eta grafikoek jarraian erakutsi bezala. 

2.7.5.  ESKOLA KIROLA2.7.5.  ESKOLA KIROLA

2.7.5. taula. Neska-mutilen ordezkaritza txangoetako kirol ekitaldietako 

partaideen artean. 2013-2015 (Azterlan honetarako prestatua, 2013, 2014 eta 

2015eko memorietako datuetan oinarrituz)

2.7.11. grafikoa. Partaidetzaren bilakaera txangoetan, sexuaren arabera. 

2013-2015 (Azterlan honetarako prestatua, 2013, 2014 eta 2015eko 

memorietako datuetan oinarrituz)

Mutilak Neskak

2013 %66,47 %34,08

2014 %59,17 %40,83

2015 %68,35 %31,65

Ezinezkoa da erkaketa bat egitea neska-mutilek 2013-2015eko epean 

antolatutako txango motetan izandako partaidetzaren bilakaerari buruz; 

izan ere, ez dira ekimen iraunkorrak izan eta programazioa urtez urte 

aldatzen da. Hala ere, txango bakoitzaren zehaztasunetan sartu gabe, 

azterketa orokor batek erakusten du hiru urte horietan nesken presentzia 

dezente txikiagoa dela mutilena baino. Nabarmendu beharra dago 2014an 

nesken partaidetzak gora egin zuela. 
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Bestalde, Getxo Kirolak erakundearen markoan antolatutako kirol 

ekitaldietan 2013-2015eko epean izandako partaidetza aztertuta, egoera 

oso antzekoa da. Horrela, hiru urte horietan nesken ordezkaritza txikiagoa 

izan da mutilena baino, taulak eta grafikoak jarraian erakutsi bezala. 

2.7.5.  ESKOLA KIROLA2.7.5.  ESKOLA KIROLA

2.7.6. taula. Neska-mutilen ordezkaritza kirol ekitaldietako partaideen artean. 

2013-2015 (Azterlan honetarako prestatua, 2013, 2014 eta 2015eko memorietako 

datuetan oinarrituz)

2.7.12. Kirol ekitaldietan izandako partaidetzaren bilakaera sexuaren 

arabera. 2013-2015 (Azterlan honetarako prestatua, 2013, 2014 eta 2015eko 

memorietako datuetan oinarrituz)

Mutilak Neskak

2013 %66,47 %33,53

2014 %65,47 %34,53

2015 %69,05 %30,95

Kirol ekitaldi mota aintzat hartu eta 

2015eko datuak aztertuz, agerian 

dago neskak dantza modernoko 

diziplinan baizik ez direla gehiengoa. 

Gainerako diziplinetan mutilek 

kopuru handiagoak dituzte; 

zenbaitetan aldea oso nabarmena 

da, hala nola futbolean, rugbyan eta 

areto futbolean.

Azkenik, Getxo Kirolak erakundeak 

eskainitako eskola igeriketako 

programan neska eta mutilen 

partaidetza nahiko berdintsua da, 

apur bat handiagoa nesken artean.

2.7.13. grafikoak. Kirol ekitaldietako partaidetzaren bilakaera, sexuaren arabera. 2013-2015 (Azterlan honetarako prestatua, 

2013, 2014 eta 2015eko memorietako datuetan oinarrituz)
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2.7.6. KIROL FEDERATUA2.7.6. KIROL FEDERATUA

Getxo Kirolak erakundeko 2015eko memoriaren arabera, Getxoko kirol 

federatuan 83 klub agertzen dira eta horietan 250 kirol talde inguru sartzen 

dira kategoria desberdinetan. 2015ean 2.677 lehiaketa izan ziren Getxo 

Kirolak erakundeak kudeatzen dituen kiroldegietan (gehienbat Faduran); 

guztira 66.288 pertsonak parte hartu zuten. Bestalde, 2015ean klubek eta 

zenbait udal erakundek askotariko kirol jarduerak antolatu zituzten; horietan 

150.000 pertsonak baino gehiagok parte hartu zuten.

Getxo Kirolak erakundeak ez du udalerrian erregistratutako lizentzia 

federatuen kopuruaren gaineko datu osorik; beraz, ezin da jakin zein den 

gizon eta emakumeen lizentzia kopurua. Hala ere, 32 kluben datu 

eskuragarriak aintzat hartuz (2.247 lizentzia) eta testuinguru horretan 

egindako elkarrizketak eta eztabaida taldeak gogoan, agerian geratu zen 

emakumezkoen presentzia urriagoa dela Getxoko kirol federatuan. 

Ordezkaritza txiki hori ere agertzen da klub federatuen zuzendaritzetan. 

Jarduera motaren araberako partaidetza aztertuta, ikusi zen emakume 

kopururik handiena indoor jardueretan zegoela. Futbola zen gizonek gehien 

jarduten zuten modalitatea.

12



+
2.7.7. 2.7.7. GOGOETARAKO PUNTUAK 13



+
2.7.7. 2.7.7. GOGOETARAKO PUNTUAK 14



+
2.7.7. 2.7.7. GOGOETARAKO PUNTUAK 15


