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1. Sarrera
Gizarteko beste hainbat arloetan bezalaxe, jarduera fisikoa eta kirolaren
eremuan aldaketa handiak gertatzen ari dira. Kirol esparruko maila guztietan
emakumearen partaidetza areagotzeak zerikusia izan duen arren, oraindik ere
kirola egiten hasteko aukerak eta baldintzak berdinak izatea oztopatzen duten
zailtasun ugari daude.

Duela ia bi hamarkadaz geroztik antzeman dute Euskal Erakunde Publikoek
kirol arloan emakumeen partaidetza bultzatzeko eta emakume eta gizonen
berdintasuna bermatuko duten politika espezifikoak abian jartzeko beharra.

1991tik Eusko Legebiltzarrak Euskadiko Emakumeentzat onartutako Ekintza
Positiboko lau Planek (EEEPP) kirola barne hartzen dute esku hartze arlo
sozialtzat. EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako IV. PlanaVIII. Legealdirako Jarraibideetan1, hain zuzen, emakumeek kirolean duten
presentzia eta partaidetzarekin zerikusia duten hiru helburu jasotzen dira II
ardatza Emakumeen Ahalduntzea eta Gizartearen eta Politikaren arloko Partehartzea atalean: bereizketa bertikala eta horizontala murriztea kirol-arloetan,
emakumeen eta gizonen kirol-praktika dibertsifikatzea eta parte-hartze kirolak
egiten dituzten emakumeen proportzioa areagotzea.

14/1998 Euskadiko Kirolaren Legeak ere aipatzen du emakumeek kirol arloko
maila guztietan partaidetza bultzatuko duten politikak bermatzeko beharra, eta
dio, euskal kirol federazioek ezingo dutela sexu bidezko diskriminaziorik egin.

Bestetik, 2003an burutu eta onartu zen 2003-2007 Kirolaren Euskal Planak
emakumea eta kirola oinarrizko gaitzat hartzen du eta arlo horretan esku1



EAEko Emakume eta Gizonen Berdintasunerako IV Plana www.emakunde.es-en
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hartzeko zenbait ekintza lerro proposatzen ditu. 4/2005 Emakume eta Gizonen
Berdintasunerako Legeak ere kirolaren arloan aipamenak egiten ditu, hain
zuzen dio “sexuaren ziozko bereizkeria egiten bada, euskal herriadministrazioek ezin izango diotela (kirol) jarduera bati inolako laguntzarik
eman”; “neurri egokiak hartu behar dituztela kirol-modalitate guztietan
emakumeek eta gizonek tratu-eta aukera- berdintasuna izango dutela
bermatzeko”;

eta “emakumeen nahiz gizonen kirol-jarduerei laguntzea

sustatuko dutela eta gehitu egingo direla emakumeak gehiengoa diren kirolmodalitateentzako laguntza publikoak”2.
Halaber, Bizkaiko Lurralde Historikoak berdintasun politiketan ibilbidea hasita
duela esan daiteke, 2000ko maiatzean Emakume eta Gizonen Aukera
Berdintasunerako Foru Plana onartu baitzuen. Plan hau 2003ko abenduaren
30ean berretsi egin zen 2004-2007 urteetarako. Planak hasieratik azpimarratu
du jarduera fisikoa eta kirolaren arloan emakumeen partaidetza sustatzeko eta
laguntza emateko beharra; izan ere, Planaren azken bertsioan bi helburu orokor
ezartzen dira: lehenak “kirolean desberdintasunarekin zerikusia duten aldagaiak
ezagutzeko” garrantzia azpimarratzen du; eta besteak, “emakumeek kirolaren
maila guztietan parte hartu dezaten baldintzak sustatzeko” beharra3.
Getxoko Udalari dagokionez, 2005ean onartutako 2006-2009 Emakumezkoen
eta Gizonezkoen Berdintasunerako II Planak, besteak beste, kultura eta
kirola arloa jorratzen du. Kirol arloari dagokionez, helburu zehatz bat
proposatzen du: “Kirol jarduna bultzatzea adin guztietako emakumeen artean”.
Helburu hori lortzeko zenbait ekintza proposatzen ditu, hain zuzen:
-

Udalerriko emakumezko eta gizonezkoen kirol jarduna aztertzea

-

Sentsibilizazio kanpainak antolatzea emakumezkoek udalerriko kirol
jardueretan parte har dezaten, emakumezko kirolarien irudiek eta

2
3



4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakume eta Gizonen Berdintasunerakoa
www.bizkaia.net-en jasotako informazioa
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jarduera mota hauen onura fisiko, psikologiko eta sozialari buruzko
informazioak lagunduta.
-

Getxoko kirol klub eta elkarteekin hitzarmenak eta diru-laguntzak jartzea
kirol talde femeninoak sustatzeko, batez ere tradizioz maskulinotzat jo
diren jarduera horietan.

-

Kultur eta Kirol Atalak kirol taldeei emandako diru-laguntzen barruan
taldeek duten osaera aztertzea.

-

Udalerriko talde femeninoei laguntza zehatzak ematen jarraitzea.

-

Udalerriko kirol klub eta elkarteen gaineko katalogo bat argitaratzea eta
zabaltzea, herritarrak eta, bereziki emakumezkoak, animatuz horietan
parte har dezaten.

-

Udalerriko komunikabideetan lehiaketa femeninoen berri ematea eta,
orokorrean, emakumezkoen kirolaren berri, bai eta hainbat saioetan
udalerriko emakumezko kirolariei elkarrizketak egitea ere.

-

Kirolen batean nagusitasun edo protagonismoa hartzen diharduten
udalerriko emakumezko kirolariei laguntzea.4.

Esan daiteke, nolabait, ikerketa hau lehenengo ekintzari dagokiola (Planaren
10.5.1 Ekintza5), baina hala ere, badaude beste zenbait arrazoi Getxoko Udala
kirol arloko diagnostiko bat genero ikuspegitik egitera bultzatu dutenak. Batetik,
Getxo Kirolak Autonomiadun Erakundearen kudeaketa eta ekintzen generoinpaktua ezagutzeko; bestetik, egun Getxo Kirolak Kirolaren Plan Estrategikoa
burutzen ari delako, eta litekeena da, diagnostiko honetatik eratorritako
hobekuntzarako ekintzak Plana horretarako baliagarriak izatea; eta azkenik,
Udaleko Berdintasun Arloak Berdintasun Plana berria burutuko duelako eta
ikerketa honen ondorioz egiten diren proposamenak Berdintasunerako III
Planean sartu ahal izango direlako.

4
5



2006-2009 Emakumezkoen eta Gizonezkoen Berdintasunerako II Plana www.getxo.net-en.
Ibid 4.
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2009ko urtarrilean, Getxoko Udalak Getxoko kirol arloan emakume eta
gizonen egoeren diagnostiko bat egiteko erabakia hartu zuen arlo horretako
beharrak zein diren antzemateko. Beraz txosten hau ekimen horren emaitza da.
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2. Helburuak eta metodologia
● Helburuak
Helburu nagusia da kirol arloaren azterketa egitea generoaren ikuspegitik, hots,
arlo honetan emakume eta gizonen beharrak eta zailtasunak zein diren
antzematea eta guztiek ariketa fisikoa eta kirolarekin duten harremaean Getxon
nola

eragiten

duen

ikustea.

Azterketa

bukatuta,

antzeman

diren

desberdintasunak eta diskriminazio egoerak zuzentzeko zenbait ekintza
proposatzen ditugu.

Udalerriko kirol sistema aztertzeko, sistema bera lau azpiarlotan banatu dugu,
kirola egiteko dauden tipologien eta horietan parte hartzen duten ajenteen
arabera: Getxo Kirolak, Toki Autonomiadun Erakunde bezala; partaidetzako
kirola,

norbere

ongizaterako

edo

ondo

pasatzeko

egiten

dena;

errendimenduko kirola, arlo federatua barne hartzen duena eta azken
helburutzat kirol emaitza duena; eta eskola kirola, eskola adinean egiten den
eskolaz kanpoko kirol jarduera.

Udal kirol arloaren esparru ezberdinen azterketa, aldez aurretik ezarritako
ereduari jarraituz egin da, hain zuzen:


Udal kirol instalazio eta espazioen erabileran ezberdintasunak
antzematea.



Abonaturik dauden pertsona kopurua aztertzea sexuaren arabera eta
abonuaren erabilpenean ezberdintasunak antzematea.



Kiroldegietan eskaintzen diren ekintzetako partaidetzan emakume eta
gizonen ezberdintasunak aztertzea.



12

Getxoko kirol arloan emakume eta gizonen egoeraren
diagnostikoa eta ekintza lerroak



Herriko kirol federatua eta ez federatua egiten dutenen, eta kirola egiten
ez dutenen joera deskribatzea.



Getxoko Udaleko Kultura eta Kirol Arloak emandako diru-laguntza
publikoak aztertzea.



Herriko kirol arloan emakumeek parte-hartzeko dituzten zailtasunak
zein diren jakitea.



Eskola kiroleko antolaketa eta partaidetza aztertzea.

● Metodologia
Proiektua 2009ko otsaila eta maiatza bitartean burutu da eta bi aldi ezbedinetan
gauzatu da: lehenengoan landa-lana burutu da, eta datu-bilketa, elkarrizketak
eta talde-dinamikak egin ditugu; bigarrengoan, ostera, informazio-prozesaketa
egin dugu eta txostena idatzi dugu.

Ikerketa hau burutzeko erabilitako metodologia eredu mistoan oinarritu da,
hots, datu kuantitatiboak eta kualitatiboak nahastu dira. Informazio
kualitatiboaren jasoketa elkarrizketa erdi-egituratuen, talde-dinamiken eta
galdeketa erdi-egituratuen bidez egin dugu. Jarraian, informazio-jasoketarako
erabilitako tekniken eta hauen edukien laburpen-taula azaltzen da:
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1 Taula. Proiektuan erabilitako informazio-bilketa teknikak
TÉKNIKA

K.

INFORMATZAILEA

Kirol Teknikaria 1
DATU
KUANTITATIBOAK

---

---

Administraria-Kiroldegietako
informatika arduraduna
Kirol Teknikaria 2
Bizkaiko Foru Aldundia
Getxoko Udala

1

Kirol Teknikaria 1

1
Kiroletako Zinegotzia
Elkarrizketa
erdiegituratuak

1

Boleiboleko entrenatzailea

1

ADREBOLeko partaidea

1

Partaidetzako Kirola eta kirola
egiten ez duten emakumeak

1

Eskola Kirola

1

Errendimenduko Kirola

15

Partaidetzako Kirola

DATU
KUALITATIBOAK

Taldedinamikak6

Galdeketa
erdiegituratuak

EDUKIA
Kirol instalazioak; herriko kirol klubak; kiroldegietan
eskainitako ekintzak; ordutegiak; abonu motak eta
prezioak; talde federatu eta lizentzia kopurua; Getxo
Kirolakeko aurrekontua; diru-laguntza irizpideak;
emandako diru-laguntzak.
Kiroldegietako datuak: sarrera-erregistroak, abonuak,
ekintzetako partaidetza, etab.
Eskola kiroleko partaidetza datuak
Eskola kiroleko partaidetza datuak
Getxoko biztanleriari buruzko datuak
Udal kirol politika; instalazioen erabileran emakume eta
gizonen arteko ezberdintasunak, instalazioen banaketa,
ekintzak eta ordutegiak, eskola kiroleko egitura, dirulaguntza irizpideak eta klubekin komunikazioa.
Errugbiko elkarteko esperientzia, udal kirol politika, dirulaguntzak, emakumeak Getxoko kirol arloko maila
guztietan.
Elkartearen ibilbidea, emakumeak eta boleibola Getxon,
emakumeak Getxoko kirol arloan, Getxoko kirol sistemari
buruzko iritzia.
Zer da ADREBOL, zer dela eta sortu zen, zein da bere
helburua, zein ekintza egiten dituzte, emakumeak eta
futbola elkartean, etorkinak eta kirola Getxon,
hautemandako laguntzak eta oztopoak, emakumeak eta
kirola.
Adinak, egiten dituzten ekintzak, hautemandako
ezberdintasunak tipologiaren arabera, instalazioei
buruzko iritzia, espazioen erabilera sexuaren arabera,
kiroldegietako eskaintzari buruzko iritzia.
Emakumeak eta kirola, itxaropenak, inguruko jendearen
ohiturak, gorputzarekiko kultura eta onura psikologikoak.
Helburuak; egungo eskaintza, plangintza eta
antolamendua; partaidetza; begiraleen profesionaltasun
maila; gurasoak; multikirola; hezkidetza.
Adinak; elkarteetan esperientzia, hatemandako oztopoak
edo diskriminazioa; emakume eta gizonen arteko
ezberdintasuna kirola aukeratzeko eta uzteko orduan;
ingurukoen babesa; instalazioak.
Herriko kirol instalazioei buruzko iritzia, eskainitako
ekintzak, emakumeen egoera Getxoko kirol arloan eta
hobetu beharrekoak.

ITURRIA: Norberak egina

6



Dinamiketako partaidetza zein izan den jakiteko ikus I Eranskina.
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Prozesuan zehar etengabe izan gara harremanetan Getxoko Udaleko
Berdintasun Arloarekin eta Getxo Kirolakekin (proiektuaren arduradunak biak);
batetik, herriko kirol arloko funtsezko ajenteekin kontaktua erraztu dutelako, eta
bestetik, unean unean proiektuan emandako pausuen berri eman zaielako.

Elkarrizketa, galdeketa eta talde dinamiketan erabilitako eredu eta gidoi guztiak
norberak eginak izan dira.
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3. Getxoko kirol arloan emakume eta gizonen egoeraren
diagnostikoa
Getxoko udalerriak guztira 81.733 biztanle ditu, 43.235 emakume eta 38.498
gizon. Biztanleria honako adin-taldeen arabera banatzen da:
2 Taula. Getxoko biztanleria 2009 adin-taldeen arabera

1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
+80
GUZTIRA

BIZTANLERIA
E
G
GUZTIRA
3.696
3.895
7.591
3.939
7.738
3.799
5.445
10.938
5.493
5.949
5.776
11.725
6.638
5.812
12.450
6.877
5.718
12.595
4.234
8.994
4.760
2.580
6.057
3.477
1.099
3.645
2.546
43.235
38.498
81.733

ITURRIA: Getxoko Udala
Biztanleriaren %52,8 emakumeak dira; emakumeen kasuan, biztanle gehien
dituen adin-tartea 51-60 urte bitartekoa da, aitzitik, gizonen kasuan, biztanle
gehien duen adin-tartea 41-50 urte bitartekoa da.
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1 Grafikoa. Getxoko biztanleria adin-taldea eta sexuaren arabera
8.000
7.000

6.877

6.638
5.949

6.000

5.4935.445

5.776

5.812

5.718
4.760
4.234

5.000
4.000

3.696

3.895

3.799 3.939

3.477

3.000

2.580

2.546

2.000
1.099

1.000
0
0-10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

80+

ITURRIA: Norberak egina

Lehen hiru urte-tarteetan, hots, 0-10, 11-20 eta 21-30 urteetan, gizonen kopurua
emakumeena baino handiago da. Aldiz, beste adin-tarte guztietan, emakumeen
kopurua gizonena baino handiagoa da.

Halaber, aipatu behar da Getxoko biztanleriaren %6,4 etorkinak direla; Udalean
erroldatutako 5.302 pertsonetatik 2.157 emakumeak dira eta 3.145 gizonak.
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3.1. Getxo Kirolak
3.1.1. Egitura

Getxo Kirolak Getxoko Erakunde Autonomoa da, erakunde honen Estatutuak
udalbaltzak 2005eko martxoaren 23n7 onartu zituenetik.

Egun Getxo Kirolakek, norbere eta azpikontratatutakoen artean 119 langile ditu,
48 emakume (%40,3) eta 71 gizon (%59,6). Ondoren, bertako egitura azaltzen
da:
3 Taula. Getxo Kirolakeko pertsonalaren egitura

Presidentetza
Zuzendaritza Batzordea (arloetako ardura.)
Erakunde Autonomoko langileak
- Kirol teknikariak
- Kalitate, komunikazio eta
proiektuetako arduradunak
- Administrazioa
- Administrazioa (abonuak)
- Mantentze-lanak
Kirol arlorako kontratatutako langileak
Mantentze lanetarako kontratatutako langileak
GUZTIRA

EMAKUMEAK
0
3
6
1
1

GIZONAK
1
6
26
11
1

2
2
0
13
26
48

1
4
9
13
25
71

GUZTIRA
1
9
32

26
51
119

ITURRIA: Getxo Kirolak
Zenbait enpresen bidez lan ezberdinetarako azpikontratatutako langileak salbu,
beste lanpostu guztietan dauden gizonen kopurua emakumeena baino handiago
da. Jarraian emakumeek eta gizonek dituzten lanpostuak azaltzen dira:

7



www.getxo.net-en jasotako informazioa.
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2 Grafikoa. Getxo Kirolaken emakumeek dituzten lanpostuak

Presidentetza
0%

Zuzendaritza
Batzordea
6%

Mantentze
lanetarako
kontratatutako
langileak
54%

Erakunde
Autonomoko
langileak
13%

Kirol arloan
kontratatutako
langileak
27%

ITURRIA: Norberak egina

Emakume gehienak (%54) mantentze-lanetarako kontratatutako langileen
artean daude.
3 Grafikoa. Getxo Kirolaken gizonek dituzten lanpostuak

Mantentze
lanetarako
kontratatutako
langileak
35%

Presidentetza
1%

Zuzendaritza
Batzordea
8%
Erakunde
Autonomoko
langileak
38%

Kirol arloan
kontratatutako
langileak
18%

ITURRIA: Norberak egina
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Gizonen kasuan, gehienak, Erakunde Autonomoko langileak dira (%38).
Azpikontratatutako enpresa baten bidez Getxo Kirolaken lana egiten duten 39
emakumeetatik 18 (%46) garbitzaileak dira; emakume gehien dagoen bigarren
taldea kirol-ekintzak irakasten dituzten langileena (13 emakume, %33) da; eta
hirugarren, segurtasuneko langileena (7 emakume, %18). Solik emakume batek
egiten du lan lorezaintzan.

4 Grafikoa. Azpikontratatutako enpresen bidez emakumeek egiten dituzten
lanak

Kirol jarduerak
33%

Garbiketa
46%

ITURRIA: Norberak egina

Lorezaintza
3%

Segurtasuna
18%

Ez dago emakume bakar bat bera ere ez igeltselaritzan, ez sorosleen taldean,
ez berogailu eta ez elektrizitatean.

Ondorengo grafikoan ikus daitekeen moduan, gizonek emakumeek baino
aldakortasun handiagoa azaltzen dute egiten dituzten lanei dagokienez:
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5 Grafikoa. Azpikontratatutako enpresen bidez gizonek egiten dituzten
lanak

Berogailuak
5%

Elektrizitatea
11%

Kirol jarduerak
21%

Sorospena
13%

Igeltseroak
25%

Garbiketa
3%

Lorezaintza
11%

Segurtasuna
11%

ITURRIA: Norberak egina
Gizon gehienak igeltseroak dira (10 gizon, %25); ondoren, kirol-ekintzak ematen
dituztenen taldean (8 gizon, %21). Gizon kopuru bera dago sorospen,
lorezaintza, elektrizitate eta segurtasun lanetan, hain zuzen, lau.

Deigarriena da oso gizon gutxi dagoela garbitzaile; lanpostu hau batez ere
emakumeek betetzen dute.
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3.1.2. Instalazioak
Getxoko udalerriak kirol azpiegitura zabala du. Getxon hiru udal kirol instalazio
daude: Andra Mari, Fadura eta Gobela; guztiak Getxo Kirolakek kudeatzen ditu.

Jarraian bakoitzak dituen instalazioak zehazten dira:
4 Taula. Fadurako kirol-instalazioak

Estalitako instalazioak

Estali gabeko instalazioak

INSTALACIÓN
Igerilekuak
Teniseko pistak
Padeleko pistak
Pista balioanitzak
Rugbyko zelaia
Barruko futbol zelaia
Areto futboleko zelaia
Belodromoa
Belarrezko hockey zelaia
Boluako futbol zelaiak
Atletismoko pista
Zirkuitu naturala
Igerilekuak
Fitness-giharketako aretoa
Areto balioanitzak
Gimnasialekuak (Frontoiak eraikina)
Gimnasialekua (Atletismoko Tribuna)
Pista balioanitza
Frontoiak
Teniseko pistak

CANTIDAD
2
8
7
3
1
1
1
1
1
3
1
1
2
1
2
2
1
1
4
6

ITURRIA: www.getxo.net
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5 Taula. Gobelako kirol-instalazioak
INSTALAZIOA

KOPURUA

Futbol zelaia
Estali
gabeko
Teniseko pistak
instalazioak Padeleko pistak
Igerilekuak
Estalitako Pabilioi balioanitza
instalazioak Areto balioanitzak
Fitness-giharketa aretoa

1
2
2
3
1
5
1

ITURRIA: www.getxo.net

6 Taula. Andra Mariko kirol-instalazioak
INSTALAZIOA
Frontoia
Probaderoa

KOPURUA ERABILERA GEHIGARRIA
1
Saskibaloia, areto futbola
1
Idi probak eta gimnasialekua

ITURRIA: www.getxo.net

Oro har talde-dinamiketan eta galdeketetan instalazioen erabiltzaileek
instalazioei buruz egiten duten balorazioa ona den arren, hobetu beharko
liratekeen zenbait gauza aipatu dituzte. Ondoren, erabiltzaileek egin dituzten
proposamenak eta Aventok egindako azterketatik eratorritako hobetu beharreko
beste hainbat alderdi laburbildu ditugu:

Aldagelak, sarbideak eta seinaleztapenak
 “Aldagelak ongi hornituta daude eta handiak dira, baina errugbiko zelai
aldeko dutxetako ura epela dago, nahiko hotza”8.

Landa-lana egin zenean iritis hauek guztiak gazteleraz jaso ziren. Txosten honetan kakots
artean azaltzen diren azalpen guztiak itzulita daude.
8
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 Faduran, “igerilekura joateko pasilloa hotzegia da neguan…. eta taldeko
aldageletan inoiz ez dakizu zein erabili behar duzun”.
Faduran aldagela asko dagoela esan behar da, eta beste instalazio
batzuetan ez bezala, aldatzeko eta dutxatzeko laguntza behar duten
haurrei laguntzeko barne araudia egin du Getxo Kirolakek. Aldagela
hauek haur bat eta pertsona heldu baten irudiaz seinaleztatuak daude;
kontua da, neskatoekin batera emakume bat irudikatu dela eta
mutikoarekin gizon bat. Getxo Kirolakek dio aldagelaren erabilera
haurraren sexuaren arabera zehazten dela, baina antza erabiltzaileek
ez dute argi nora joan behar duten. Behar bada egokiagoa izango
litzateke helduak emakume zein gizona izatea, bietako edozein sar
daitekeela argi eta garbi utziz.
1 Irudia. Fadurako aldageletako seinaleztapena

ITURRIA: Avento
 Aldagelen banaketa sexuen arabera orekatua da Faduran zein
Gobelan,

hots

erdia

gizonezkoenak

dira

eta

beste

erdia

emakumezkoenak.
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Epaileentzako aldagelei dagokienez, Faduran bi dauden arren, ez da
erabiltzailearen sexua zehazten. Aitzitik, atletismoko pistan aldagela
bakarra dago epaileentzat. Besterik egon ezean, Getxo Kirolakek
protokolo bat ezarri beharko luke partida bat epaitzeko emakume eta
gizon bat etorriz gero, nora bidali jakiteko.
 Ez da ohikoa aldageletan saturazioa egotea leku asko dagoelako.
Gobelan banakako aldagela, taldeko aldagela haina da, gainera,
haurtxoekin datozen helduentzako ere aldagela dago; “unisex aldagelak
dira, baina marrazkian amatxo bat eta bere umetxoa agertzen dira”.

Zerbitzuak
 “Padeleko pistetan ez dago edaririk”, agian makina automatiko bat jarri
zitekeen.
 “Padeleko pistetan ez dago komunik”.
 Fadurako goialdeko aldageletan, mahaiak eta igerilekuko harmailak
dauden tokian, haurtxo-aldagailua emakumeen komunean dago.
Gizonen komunean ere aldagailua egon beharko litzateke, edo bestela,
bai emakume eta bai gizonak sar daitezkeen espazio zehatza atondu
beharko litzateke.

Instalazioen egoera
 Faduran, “korrika egiteko pista leku zoragarrian dago baina ez dago
behar bezala zaindua; agian belar zonak ipiniz luzatu zitekeen…
zerbitzua areagotuko luke, orain instalazioen sarreratik urrun dago”.
 Faduran, asteazkenetan areto dantzak egiteko ez dugu espazio
aproposa ez eta finkoa ere”. “Aretoko dantzan sei urte daramatzagu
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ekintza egiteko espazio zehatza gabe, beraz, ez dugu ekintza egin ahal
izateko leku aproposa, hau da, zabala, ispilu eta aireztapena duena,
aire egokituaz hornitua, dantzarako zapatak erabiltzeko zorua…”.
 “Behar bada errugbiko zelaia gehixeago zaindu beharko litzateke”.
 “Andra Mari beharrezkoa da jende asko etorri delako bertara bizitzera.
Birziklatu beharra dago, pixka bat zaharkitua dago, hotza egiten du eta
ez dago sarbiderik ezintasunen bat duten pertsonentzat”. “Ikasgelak
erabiltzen ditut, eta egia esan, ez daude oso zainduak, hobetu egin
beharko lirateke”. “Agian Andra Marin ere kirol ekintzak antolatu
beharko lirateke… ez ditu aukera asko ematen, eta auzo horretan bizi
garenontzat Fadura urruti geratzen da, ia kotxea erabiltzea beharrezkoa
da”.
 “Gobela maiz erabiltzen dut. Haseran arazoren bat egon zen (itoginak,
gimnasialekuko aparatuak, etb.), baina jada konpondu dira”.
 “Getxon erabilpen librea duen eta baldintza onetan dagoen frontoi bat
behar da, elkarte batekoa izan gabe edo abonatua egon gabe erabili
daitekeena alegia”.
 “Instalazioak diseinatzeko orduan, beharrak, egungo erabilpena eta
erabilpen potentziala kontuan hartu beharko litzateke. Halaber,
instalazio horiek erabiliko dituzten pertsonen eta kluben iritzia ere
esanguratsua izan liteke”.
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Arkitektura-oztopoak
 “Gobela oso ondo dago arkitektura-oztopoei dagokionez: igerilekuan
ezinduentzako aulkia dago, eraikinean arrapalak daude,…”. “kakotegi
eta lehorgailuak altuera egokian zintzilikatuak daude,…”.
 Faduran, gizonen zein emakumeen komunak ezintasunak dituzten
pertsonentzat egokituak daude.
 Esan bezala, Andra Mariko instalazioak ez daude egokituak mugitzeko
ezintasunak dituzten pertsonentzat.

Argiztapena
 “Fadurako frontoi eraikinean, gaueko 21:30etan puntuan argiak itzaltzen
dituzte, eta “hango” pistetan zaudenean dana ilunpetan geratzen da…
niri beldurra ematen dit”.
 “Atletismoko pista ez dago batere ondo, eta gainera, han ez dago ia
argirik”.
Getxo

Kirolakeko

teknikari

batek

dioenez,

atletismoko

pista

birmoldatzeko asmoa dute.

 “Korrika egiteko gunean ez dago argirik, eta neguan 18,30etarako
ilundu egiten du…”.
Getxo Kirolaken ere auzi honetaz jabetu dira, badakite ez dagoela
behar bezain argiztatua.

Sarbide erraztasunak eta mugikortasuna
Talde-dinamiketan eta galdeketetan maiz aipatzen da Fadurak ez dituela
sarbide erraztasunak. Gobela hirigunetik gertu eta irisgarritasuna duen
instalazioa dela uste dute, baina talde-dinamiketan parte hartu duten pertsonen
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ustez Faduraren kokapena ezerosoa da eta bertarako sarbideak ez dira
egokiak.
 “Fadura arrisku gunetzat hartzen da, izan ere, herriko erdigunetik edota
Makaletako Etorbidetik bertara joateko errepide azpian dauden lurpeko
pasabideak igaro behar dira9. Ez da oso instalazio eskuragarria, jendea
bertaratu egin behar da”. “Auzo askotatik urrun eta garraio publikorik
gabe, inguruan leku arriskutsuak daude (lurpeko pasabideak) oinez
joateko, batez ere emakumeentzat”.
 Baita ere uste dute kokapena arazo bat dela bigarren hezkuntzatik
aurrera kirola egiteko: “Hiri barruko garraioa behar da Fadurara joanetorriak egiteko. Getxon ez dago hiri barruko garraiorik; beharrezkoa da
toki esanguratsuenetatik (kirol instalazioak, eskolak, osasun zentrua…).
Getxo oso luzea da… Getxo Kirolaken hitz egin zuten hezkuntza
zentruetatik Fadurara garraioa jartzeko, kirol gehiena bertan egiten
delako, baina azkenean ez zen egin”. “Pixka bat urruti geratzen da,
neguan gehiago kostatzen da ze euria egiten badu ez du gogorik
ematen…”.
Bigarren hezkuntzako kirolari dagokionez proposatzen duten beste
aukera bat, kirola auzoen arabera antolatzea da, hots, zenbait
eskoletako ekintzak eskola bakar batean egitea… ez izatea nahi eta
nahiezkoa Fadurara joatea. Hala eta guztiz ere, hiri barruko garraioak
arazo hau konponduko lukeela uste dute.
 “Kirol Portuarekin ere ez dago loturarik. Aisialdiko gunea… egun
adineko pertsona batek zinera edota portu aldera joan nahi badu ez du
batere erraztasunik. Lehen erdigunean bazegoen zinea, baina orain
Getxoko Udaleko Berdintasun Arloak egin berri duen “Hiria eta generoa, garapen eredua eta
eguneroko bizitza” ikerketan ere auzi hau aipatzen da.

9
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zentro komertzial batera (Artea edo Kirol Portua) joan behar da”.
Hiritarrentzako zerbitzu asko kanpoaldean daude, ez daude erdigunean.

Kanpoko beste kirol prestazioak
Talde-dinamika eta galdeketen bidez jasotako iritzien arabera, gazteei bizikletan
ibiltzera animatu beharko litzaieke, baina horretarako, uste dute beharrezkoa
dela bidegorrien sarea zabaltzea. Getxoko Udala egun Tokiko Agendaren bidez
proiektu batean ari da lanean bidegorrien egoeraren azterketa egiteko eta
bizikleta garraiorako alternatiba bilakatzeko.
Bestetik, dinamiketako parte-hartzaileei oso ondo iruditzen zaie bizikleten
alokairuko sistema berria (egun 100 bat bizikleta daude Getxoko toki
ezberdinetan).
 “Nik gehien ezagutzen dudana bidegorriekin zerikusia duena da.
Getxoko bidegorrien sarea ona dela uste dut, baina gehienak herriko
kanpoaldean daude. Uste dut erdigunean bidegorri gehiago egin
beharko liratekeela bizikletaren erabilera funtzionalagoa egiteko, garraio
bezala erabiltzeko eta ez soilik paseatzeko”. Bidegorriek… “jendea
ibiltzera, patinatzera, bizikleta ateratzera… bultzatzen dute. Zaindu egin
behar dira, luzatu, zabaldu,… Askotan gaizki zainduak daude,
argiztapen eskasa dute neguan, gaizki seinaleztatuak daude”.
 “Areetako kanpoko gimnasialekua oso erosoa da”. “Oso ideia ona
iruditzen zait, oso ondo dago eta asko erabiltzen da”. “Oso ideia ona,
beste zonalde batzuetan ere jarri beharko lirateke norbere auzoan, adin
guztietako biztanleek ariketa fisikoa egin dezaten. Agian makinak bata
bestetik gertuegi daude”. “Gernikako Parkearen inguruan (Makaletako
Etorbidean) kanpoko gimnasialekua falta da. Ondo egongo litzateke
parke hori kirol gunean bihurtzea, izan ere, jende asko dago kiroldegiko
abonatua ez dena, edo adineko jendea, edo zaerbitzu horiek erabiltzeko
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beste modurik ez dutenak,… Gainera, kanpoan ariketa fisikoa egiteko
modu aproposa da”.
 “Oso garrantzitsua da gazteen joerak zein diren jakitea eta bultzatzea,…
Beharrezkoa da skateko pisten gunea zaintzea, mantentzea eta
argiztatzea”.
Egun Getxoko Udalak honetan ere lanean dihardu. Memento honetan
“Areetako eta Arrigunagako skate pistetako birmoldaketa Plana”
burutzen ari da.
 Talde-dinamiketako partaideen ustez garrantzitsua da adin-talde
ezberdinetako biztanleek ekintza ezberdinak leku berean egin ahal
izateko espazioak egokitzea edo sortzea; espazio sozialak,
elkarbizitza eta topaketa espazioak, ariketa fisikoa zein beste ekintzak
egitea ahalbidetzen duten espazioak. Uste dute ariketa fisikoak ez
lukeela soilik kirol instalazioekin lotura izan behar, aitzitik, herriak,
mugimenduaren garapena ahalbidetzen duen beste espazioak izan
beharko lituzke10.

Honen adibide dira behin helburu zehatz batekin diseinatu ziren
espazioak eta egun duten erabileraren arteko kontraesana, hain zuzen,
plaza eta parkeetan zenbait ekintza debekatzea.

10



Ibid 9.
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2 Irudia. Getxoko parke bateko debeku-kartelak

ITURRIA: Avento

Kartel hauek Getxoko erdiguneko parke batean daude gaur egun;
hasera batean aisialdirako diseinatutako espazioetan horrelako arauak
ezartzeak, askotan, biztanleek espazio hauek ez erabiltzea eragiten
dute.
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3 Irudia. Kartelak jarrita dauden parkeko bista

ITURRIA: Avento11
Espazio hauei probetxu gehiago ateratzeko arrazoi gehiago dauden arren,
kontuan hartu behar da kasu honetan biztanleriari elkarbizitzari buruz hezitzea
garrantzitsuagoa izan beharko litzatekeela zenbait jokabide debekatzea baino.

3.1.3. Diru-laguntza politika
Getxoko Udaleko Kirol Arloak, urtero, diru-laguntzak ematen ditu kirol elkarteen
ohiko jarduerarako eta ez-ohizko kirol jarduerak antolatzeko. Diru-laguntza
hauek Diru-laguntzak Arautzeko Udal Ordenantzaren bidez arautzen dira.

11



Astetarteko egun batean arratsaldeko 18,00etan ateratako argazkia.
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Araudi honetan, 11-Balorazio Irizpideak- Artikukuan (1 zkia, 10 atala), “ekintzak
emakume eta gizonen arteko berdintasuna sustatzean duen eragina12” aipatzen
da.
2009ko Getxo Kirolakeko aurrekontua 5.584.000€13 da; horietatik 691.671€
(%12,38) gutxi gora behera, kirol elkarte eta kluben jarduerentzako erabili da.
Elkarteei diru-laguntzen bidez emandako 691.671€etatik 498.000€ (%71,9)
ohiko jardueretarako izan da. Guztira, Getxoko 62 kirol elkarteetatik 37k (%59,6)
diru-laguntza eskatu dute, eta horietatik 31 (%50) laguntza jaso dute.

Jarraian elkarteak eta bakoitzak jasotako diru-laguntzak zehazten dira:
7 Taula. Kluben ohiko jarduerentzako emandako diru-laguntzak 2009
KLUBA

12
13



MODALITATEA

KOPURUA

Agrupación deportiva Uribe Kosta

Kirol egokitua

1.200 €

Arenas club Getxo*

Futbola

110.000 €

Arrautzaldeon Futbol Taldea

Futbola

1.500 €

Artaromo

Areto futbola

2.500 €

Asociación de Armadores Orza

Nautikoa

1.500 €

Baloncesto Getxo Saskibaloia

Saskibaloia

Bizkerre Futbol Taldea

Emakumeen futbola

Club Ajedrez Getxo

Xakea

Club Atletismo Getxo

Atletismoa

14.300 €

Club Balonmano Romo

Eskubaloia

20.000 €

Club Ciclista Las Arenas

Txirrindularitza

Club Europa

Multikirola

2.800 €

Club Litoral Sub

Urazpiko jarduerak

1.300 €

Club Natación Fadura

Igeriketa

Club Piragüismo Getxo Kayaka

Kayak

3.500 €

Club Tenis Fadura

Tenisa

7.000 €

35.000 €
7.500 €
600 €

600 €

11.000 €

www.getxo.net-en lortutako informazioa.
Getxo Kirolakek emandako informazioa.
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Escuela Vela José Luis Ugarte

Bela

Getxo Herri Kirol Taldea

Herri Kirolak

4.000 €

Getxo Hockey Taldea

Hockeya

4.000 €

Getxo Rugby Taldea

Errugbia

60.000 €

Getxo Surf Taldea

Surfa

Getxo Aixerrota Boleibol Kirol
Taldea
Getxo Arriluze Arraun Kirol Taldea

Emakumeen
boleibola
Arraunketa

20.000 €

Getxoko Euskal Pilota Taldea

Pelota

60.000 €

Hontzak Mendi Taldea

Mendia

600 €

Iturgitxi Fútbol Club

Futbola

10.000 €

Itxas Gane Mendi Taldea

Mendia

600 €

Padel Aixerrota Club Deportivo

Padela

5.000 €

Punta Galea Txirrindulari Elkartea

Txirrindularitza

66.000 €

Raspas Arraun Taldea

Arraunketa

13.500 €

Salsidu Futbol Taldea

Futbola

GUZTIRA

12.000 €

5.000 €
14.000 €

3.000 €
498.000 €

* Arenas Club de Getxok diru-kopuru hori eskatu du baina oraindik ez diote eman.

ITURRIA: Getxo Kirolak

Boleiboleko elkartea eta futboleko Bizkerre kasuak salbu, batik bat emakumeez
osatutako elkarteak direlako, ezin da jakin diru-laguntzen generoko eragina zein
den Getxo Kirolakek ez duelako informazio zehatzik elkarte guztietako lizentzia
kopuruari dagokionez eta ez dakielako kluben barruan nola banatzen den
jasotako dirua. Ez dakite ezta ere elkarteren batek norbere egituran
berdintasuna sustatzeko ekintzaren bat egiteko diru-laguntza eskatu duen.
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6 Grafikoa. Elkarteei emandako diru-laguntzen banaketa 2009
Igeriketa
Futbola gizonak
1% 2%
0%

Futbola emakumeak
Areto futbola

13%

Ur kirolak
Saskibaloia

27%

1%

Xakea

3%

Atletismoa

1%

Eskubaloia
Txirrindularitza
Kirolaniztasuna
Urpeko iharduerak

13%

Tenisa
2%
1%
0%

1%
1%
3%

8%

Bela
Herri Kirolak
Hockey
Errugbia
Surfa

2%
0%

0%
1%

3%
4%
14%

Boleibola emakumeak
Kayak
Pelota
Mendia

ITURRIA: Norberak egina

Padela

Gizonen futbola diru gehien jasotzen duen kirol modalitatea da (%27), ondoren,
txirrindularitza (%14), pelota (%13) eta errugbia (%13) daude14.

Beste 193.671€ak (%28,1) ez-ohizko jardueretarako banatu dira. Azken
kontzeptu honetarako, klubez gain, beste elkarte edota pertsonek ere eskatzen
dute diru-laguntza; Getxoko kirol elkarteak kontuan hartzen badira, 62tatik 9k
(%14,5) eskatu dute diru-laguntza ez-ohiko kirol jarduera baterako.

Getxoko lizentzia federatuen datu guztiak ez dauzkagunez (kopuru osoa eta sexuaren
arabera banatuta), ezin dugu emakumeen kirolari edo gizonen kirolari emandako diru
kopuruaren azterketa sakona egin.
14
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8 Taula. Kluben ez ohizko jarduerentzako emandako diru-laguntzak 2009

KLUBA

JARDUERA

KOPURUA

Asociación Prensa Deportiva
Bizkaia*
Sociedad Cooperativa Agrícola
Ganadera
Euskal Kirol Federazioen Batasuna

Errugbiaren eguna

7.000 €

Idi Proben Erakustaldia

2.000 €

Euskadiko Bela Txapelketa

Bizkerre Futbol Taldea*
Club Deportivo Galea

III Getxoko Emakumeen Futbol
XVII Azkorri Txapelketa

Club Deportivo Getxo

Getxo Marka (I y II)

Club Hípico La Galea*
Club Hípico La Galea*

6.000 €
2.000 €

Club Litoral Sub

Hipikako ikastaroak
XIII Saltoko Txapelketa
Nazionala
Euskadiko urpeko arrantza

Getxo Rugby Taldea
Getxoko Euskal Pilota Taldea

Urrezko Kopako Finala
Bertso-pilota Jaialdia

1.350 €
1.100 €

Getxoko Euskal Pilota Taldea
José Luis Guerediaga Mendilibar

Esku pilota profesionalen
Batelekuen Estropada

1.100 €
1.820 €

Itxartu Taldea*

XXIII Itxartu

Itxartu Taldea
Itxartu Taldea*
Javier Izkoa Larrinaga

XXIII Itxartu Taldearen Krosa
Itxartu Futboleko Txapelketa
IX Urpeko Txapelketa

500 €
1.000 €
1.818 €

José Azqueta Arrue

J80 Estropadak

2.000 €

San Nikolas
TOTAL

Bikoteko Pala Txapelketa

3.000 €
19.000 €
1.908 €
140.000 €

700 €

625 €

750 €
193.671 €

* Izartxoek esan nahi dute, diru-laguntza eskatu dutela baina oraindik ez dela erabakia hartu.

ITURRIA: Getxo Kirolak

3.1.4. Hizkuntza, irudiak eta sexismoa

Getxo Kirolakek zabaltzen dituen dokumentuetan antzematen da erakunde hau
hizkuntza eta irudien erabipen ez sexista egiten saiatzen dela. 2008/2009 Kirol
Ekintzen liburuxkan zein Udaletxeko web orriko Getxo Kirolaek atalean
zintzilikatuta dauden dokumentuetan hizkuntza zaintzeko saiakera egin dela
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nabari da. Baina egindako azterketak argi utzi du beharrezkoa dela
Erakundearen komunikaziorako dokumentu guztiak berrikustea, idazkeran
zenbait forma ezegokiak aurkitu baitira.
9 Taula. Getxo Kirolakek zabaltzen duen informazioan erabilitako
hizkuntza
DOKUMENTUA/TESTUA

ESTILOA

ADIBIDEAK

Diru-laguntzak
Arautzen
dituen Udal Ordenantza
2008/2009 Kirol Ekintzen
liburuxka

Masculino
generikoa
Maskulino
generikoa eta
barrak
tartekatzen dira

2009 Prezioen Liburuxka

Maskulino
generikoa,
barrak
eta
arrobaren
erabilera
tartekatzen da
Maskulino
generikoa,
generiko
abstraktuak,
barrak
eta
forma bikoitzak
tartekatzen dira

“El beneficiario, los peticionarios, el
solicitante, aquellos sujetos, etc”
“Los
técnicos
deportivos,
los/as
abonados/as,
los/as
alumnos/as,
técnicos/as, niños pequeños, aquellos
alumnos, Oficinas de Atención al
Abonado/a, gimnasia niños, especial
disminuídos físicos, natación adultos, etc”.
“Los particulares, obligados, abonados,
exentos, hijo/a, menor de 26, mayor de 65,
empadronados, los/as hijos/as, los
participantes, abonad@s, alumnos, adultos,
niños, minusválidos, los/as niños/as,
exentos/as, etc”.
“Carnet de abonado, carnet de usuario,
personas no abonadas, los no abonados,
cada uno, los/as viudos/as, abonados/as,
los ciudadanos, el Presidente, niños/as,
empadronados, Oficina de Atención a
Abonados, los alumnos, monitores, niños
pequeños, usuarios y usuarias, etc”.

Getxo Kirolak web orrian

ITURRIA: Norberak egina

Bestetik, Getxo Kirolakek maskulino generikoa erabiltzen du baita ere
igerilekuen eraikineko eta frontoien eraikineko sarrera eta pasilloetako araudi
eta informazio karteletan.
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4 Irudia. Fadurako igerilekuen eraikineko aldagelen erabilpenerako araudikartela

ITURRIA: Avento
Getxoko 2006-2009 Emakumezkoen eta Gizonezkoen Berdintasunerako II
Planak, “Berdintasuna udal informazio eta kudeaketan” atalean gai honi buruzko
helburu zehatza dago, hain zuzen:

“Udaleko komunikazioan berdintasuneko tratua sustatzea emakume eta
gizonen berdintasuna bultzatzen duten baloreen bidez”

Halaber, 4/2005 Legeak, Emakume eta Gizonen Berdintasunekoak, IVKapituluan –Administrazioan jardueran eta araudietan berdintasuna sustatzeko
neurriak-, 18 Artikuluan, 4 atalean, zera dio: “Euskal herri-aginteek ez dute
hizkera sexista erabiliko, ez zuzenean, ez beste persona edo erakunde batzuen
bitartez sortzen dituzten dokumentuetan eta euskarrietan”.

Beraz, Getxo Kirolakek bere komunikazioan hizkuntzaren erabilpen ez sexista
egiteko irizpide bateratua ezarri beharko luke, eta ondorem bere dokumentu
guztiak berrikusi eta zuzendu.

Getxo Kirolakek bere komunikazioan erabiltzen dituen irudiei dagokienez, esan
behar da informazio liburuxketan gizon zein emakumeen irudiak erabili dituela,
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eta aniztasun honen adibide da Fadurako igerilekua azalean duen liburuxka;
neska-mutilak kirol ekintza berbera egiten ari dira. Baina liburuxkaren
barrualdean errepikatuta azaltzen diren beste modalitateetan, futbolean
esaterako, soilik gizonen irudiak agertzen dira15. 2008ko Udako Ikastaroen
kasuan, azaltzen diren bi irudiak gizonenak dira.

Orain dela gutxi Getxo Kirolalek mutikoek futbola egiteko erakarpen kanpaina
bat abiarazi du. Bestalde, Bizkerre futboleko elkarteak ere neskatoei deialdia
luzatu die. Karteletan erabili den testua eta irudiak kontuan hartuta, bakoitza
alde batetik ikusiz gero, mutilen kasuan ez da garbi geratzen eskaintza soilik
mutilentzat den, edo neska eta mutilentzat den.

15



Fadura “Kalitatezko Kirola, Bizi Kalitatea” liburuxkako irudiak.
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5 Irudia. Neska-mutilak futbolean jokatzera erakartzeko kanpainetako
kartelak

ITURRIA: Getxoko Udaleko Berdintasun Arloa
Kartel hauetatik azpimarragarriena edukien simetría eza da: “Animatu!”,
“guztientzat lekua dago” –mutikoen deialdia, eta neskentzat erabili den estilo
aseptikoa. Agian egokiagoa izango litzateke bientzat kartel bakar bat erabiltzea,
neska eta mutilen irudiak erabiliz, data, ordu eta leku ezberdinak zehaztuz. Edo
bestela, antzeko bi kartel egitea eta bata bestearen ondoan zintzilikatzea.

Komenigarria da Getxo Kirolakek kirol ezberdinak egiten ari diren neska zein
mutilen irudiak jartzen saiatzea, eta irudi hauek kirol horiei esleitutako
estereotipo sozialen apurketa bat eragitea.
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Azkenik, eraikinetako seinaleztapenari dagokionez, Fadurako igerilekuen
eraikineko igogailuetan, erabiltzeko baimena nork duen azaltzen duen
seinaleztapenean emakume bat agertzen da umetxo-kotxe batekin. Halaber,
Gobelako familiako aldagelen errotuluan emakume bat agertzen da haurtxo
batekin. Familiako erantzunkidetasuneko ereduak sortzeko, egokiagoa litzateke
umetxo kotxearekin emakume bat eta gizon bat agertzea, edo bestela, hain
estereotipatua ez den irudi bat.

3.2. Partaidetzako Kirola
Kirolaren Euskal Planak 2003-2007 partaidetzako kirola honela definitzen du:
“kirolariak egiten duen huraxe hainbat arlotan dituen premiak asetzeko: aisia,
olgeta, estetika edo/eta osasuna, alde batera utzita jarduera kirol-esparru
antolatuetan, lehiaketan, modu arautuan egiten den ala ez...bizitza osasuntsuari
loturik dago”.

Getxon partaidetzako kirola egin nahi duten pertsonek aukera ezberdinak
dituzte, ohikoenak ibiltzea, bizikletan ibiltzea, korrika egitea, patinatzea, etab.
izanik. Baita ere, Getxo Kirolaken abonatu daitezke.

Kiroldegietan erabilera libreko instalazioak erabiltzeko abonatzeko aukera
ematen dute (igerilekuak, gimnasialekuak, teniseko pistak, padeleko pistak,
frontoiak,…) edota eskaintzen diren ekintzetan aritzeko.
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3.2.1. Abonuak

Egun Getxon 24.339 pertsona daude Getxo Kirolaken abonatuak, horietatik %46
emakumeak eta %54 gizonak izanik.
7 Grafikoa. Getxo Kirolaken abonaturik dauden pertsonen ehunekoa
sexuaren arabera

Emakumeak
46%

Gizonak
54%

ITURRIA: Norberak egina

Orohar Getxoko biztanleriaren %29,7 abonaturik dago, emakumeen %25,9 eta
gizonen %30,4.

Emakume eta gizonen arteko abonu kopuru ezberdintasuna 1.915 da. Adintartea eta biztanleriaren araberako abonu portzentajeari dagokionez, sexu
batean zein bestean abonu kopuru handiena 41 eta 50 urte-tartean aurkitzen
da, adin horretako biztanleriaren %43,1. Halaber, esan behar da adin-tarte
honetan emakume eta gizonen abonu kopuru berdintsuena aurkitzen dela
(2.663 eta 2.698 hurrenez-hurren).
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10 Taula. Getxo Kirolakeko abonu kopurua adina eta sexuaren arabera
2009

ADINA
1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
+80
GUZTIRA

EMAKUMEAK
1.446
1.879
1.036
1.648
2.663
1.359
720
389
72
11.212

%
39,1
49,5
18,9
27,7
40,1
19,8
15,1
11,2
2,8
25,9

GIZONAK
1.779
2.323
1.577
1.782
2.698
1.588
801
488
91
13.127

%
45,7
59,0
29,0
30,9
46,4
27,8
18,9
18,9
8,3
34,1

GUZTIRA
3.225
4.202
2.613
3.430
5.361
2.947
1.521
877
163
24.339

%
42,5
54,3
23,9
29,3
43,1
23,4
16,9
14,5
4,5
29,8

ITURRIA: Norberak egina

Abonu kopuru gehien dituen bigarren adin-tartea 11-20 urte bitartekoa da,
emakume zein gizonen kasuan (adin-tarte horren biztanleriaren %49,5 eta %59
hurrenez-hurren). 41-50 urte tartean abonu kopurua handiagoa den arren,
erlatiboki, abonaturik dagoen biztanleria kontuan hartuz gero, adin-tarte horretan
abonaturik dagoen biztanleriaren portzentaje handiena aurkitzen da.

Ondorengo grafikoan abonu kopuruaren aldagarritasuna ikus daiteke adin-tarte
ezberdinei dagokienez.
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8 Grafikoa. Abonu kopurua adin-talde eta sexuaren arabera 2009
3.000
2.663 2.698

2.500
2.000
1.500

2.323
1.879
1.779
1.577

1.446

1.782
1.648

1.588
1.359

1.036

1.000
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389

500

488
72 91

0
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41-50
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80+

ITURRIA: Norberak egina

Grafiko honetan azpimarragarria da 21 eta 30 urte-tartean gertatzen den
abonuen beherakada; aurreko adin-tartean baino 843 abonu gutxiago daude
emakumeen kasuan, eta 746 abonu gutxiago gizonen kasuan.

Abonu motari dagokionez, abonuen %79,1 familiakoak dira eta %20,9
banakakoak.

3.2.2. Kiroldegietako sarrera-erregistroak
2008 urtean Fadura eta Gobelako kiroldegietan guztira 607.818 sarrera egin
ziren, 264.323 emakumeenak eta 343.495 gizonenak, %43,5 eta %56,5
hurrenez hurren. Datu honek adierazten duena da, oro har, abonaturik dauden
gizonek instalazioak abonaturik dauden emakumeek baino zertxobait gehiago
erabiltzen dutela.
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11 Taula. Kiroldegietako sarrera-erregistroak sexuaren arabera 2008

Fadura
Gobela
GUZTIRA

EMAKUMEAK
196.253
68.070
264.323

GIZONAK
255.215
88.280
343.495

GUZTIRA
451.468
156.350
607.818

ITURRIA: Norberak egina

Datu hauek kiroldegietako sarrera-ordua kontuan hartuz aztertzen badira,
emakume eta gizonen artean ezberdintasunak daudela ikus daiteke.

12 Taula. Fadurako sarrera-erregistroak ordua eta sexuaren arabera 2008
2008

ORDUA
8h00-9h00
9h00-10h00
10h00-11h00
11h00-12h00
12h00-13h00
13h00-14h00
14h00-15h00
15h00-16h00
16h00-17h00
17h00-18h00
18h00-19h00
19h00-20h00
20h00-21h00
21h00-22h00
GUZTIRA

EMAKUMEAK
8.355
20.749
18.522
15.907
9.866
6.752
3.517
7.630
19.539
33.839
27.187
15.967
8.239
184
196.253

GIZONAK
15.582
18.246
18.245
17.908
16.527
12.656
7.148
8.601
22.427
37.331
35.592
28.054
16.369
529
255.215

GUZTIRA
23.937
38.995
36.767
33.815
26.393
19.408
10.665
16.231
41.966
71.170
62.779
44.021
24.608
71316
451.468

ITURRIA: Norberak egina

Instalazioa 21,30etan isten da, beraz, azken ordu-tarteari dagokion informazioa ez da
esanguratsua.
16
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Lehen orduan instalazioan dauden gizonen kopurua ia emakumeen bikoitza da
(8.355 emakume eta 15.582 gizon); goizean zehar emakume eta gizonen
presentzia orekatuagoa da (18.522 emakume eta 18.245 gizon 10etatik
11etara), baina bazkalordua gerturatzen doan heinean, berriro ere gizonen
kopurua emakumeen bikoitza da (6.752 emakume eta 12.656 gizon 13etatik
14etara ordu-tartean).

Arratsaldean berdina gertatzen da; instalaziora sartzen diren emakume eta
gizonen kopurua ez da oso ezberdina, baina afalorduan gizonen kopurua
emakumeen bikoitza da (8.239 emakume eta 16.369 gizon 20etatik 21etara).

Gráfico 9. Registros de entrada a Fadura por horas y sexo 2008
40.000
35.000
30.000

Emakumeak

Gizonak

25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
8h009h00

9h00- 10h00- 11h00- 12h00- 13h00- 14h00- 15h00- 16h00- 17h00- 18h00- 19h00- 20h00- 21h0010h00 11h00 12h00 13h00 14h00 15h00 16h00 17h00 18h00 19h00 20h00 21h00 22h00

ITURRIA: Norberak egina
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Grafikoan ikus daitekeen moduan, eguerdian kiroldegian mugimendu gutxiago
egon arren, emakume baino gizon gehiago dago.

Gobelako joera Fadurakoaren antzekoa da, baina oro har, erabiltzaile gutxiago
dago. Goizeko lehen orduan instalazioan emakume baino askoz gizon gehiago
dago (4.650 gizon eta 2.733 emakume); 10etatik 11etara, beste orduekin
alderatuta, antzeko emakume eta gizon kopurua dago (6.966 emakume eta
6.166 gizon); eta bazkalorduan instalazioan dauden gizonen kopurua
emakumeena baino askoz handiagoa da (5.139 gizon eta 1.919 emakume
13etatik 14etara).

13 Taula. Gobelako sarrera-erregistroak ordua eta sexuaren arabera 2008

ORDUA
8h00-9h00
9h00-10h00
10h00-11h00
11h00-12h00
12h00-13h00
13h00-14h00
14h00-15h00
15h00-16h00
16h00-17h00
17h00-18h00
18h00-19h00
19h00-20h00
20h00-21h00
21h00-22h00
GUZTIRA

EMAKUMEAK
2.733
6.753
6.966
4.597
3.462
1.919
1.359
1.523
4.859
9.967
10.257
7.948
5.622
105
68.070

GIZONAK
4.650
5.418
6.166
5.988
5.962
5.139
2.602
2.184
5.824
12.158
12.485
12.062
7.348
294
88.280

GUZTIRA
7.383
12.171
13.132
10.585
9.424
7.058
3.961
3.707
10.683
22.125
22.742
20.010
12.970
39917
156.350

ITURRIA: Norberak egina

17



Ibid 16.
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Arratsaldean Faduran gertatzen den gauza bera gertatzen da; sexuen arteko
ezberdintasun handiena azaltzen duen ordu-tartea 19etatik 20etarakoa da.

10 Grafikoa. Gobelako sarrera-erregistroak orduen eta sexuaren arabera
2008
14.000
12.000
Emakumeak

10.000

Gizonak

8.000
6.000
4.000
2.000
0
8h009h00
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ITURRIA: Norberak egina

Bi instalazioetan jende gehien dagoen ordu-tartea arratsaldeko 17ak eta 19ak
arteakoa da.

Datu hauen azterketatik ondorengo ondorioak atera ditzakegu:
 Ez dago familiako erantzunkidetasuna: oraindik ere emakumeak dira
seme-alabak eskolara eramateaz arduratzen direnak, gosaria ematen
dietenak, bazkaria prestatzen dutenak, eskolatik jasotzen dituztenak,
bazkaria eta afaria ematen dietenak, baiatzen eta oheratzen dituztenak.
Emakumeen aisialdia hondar-denbora da, hots, familiaren beharrak eta
zaintzak garrantzitsuagoak dira.
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 Baliteke 17etatik 18etarako datuak ez izatea benetakoak partaidetzari
dagokionez, hau da, datuen arabera ordu horretan instalazioan
emakume asko dagoen arren, seguruenik emakume baino gizon
gehiago dago bertan kirola egiten. Getxo Kirolakeko langileek zein
talde-dinamiketan parte-hartu dutenek diote, gehien bat emakumeak
direla seme-alabei kirol ekintzetara laguntzen dietenak; laguntzera
datorrena bere abonuarekin instalazioan sartzen da bere seme edo
alabari aldagelara laguntzeko, hortaz, sarrera hau ere erregistroan
geratzen da.
“Oraindik ere emakumeak dira zaintzaile nagusiak. Normalean
bikoteetan biek lan egiten badute, ohikoa da gizonak bere aisialdia
askatasunez mantentzea, emakumea izanik gehien bat etxeaz eta
seme-alabetaz arduratzen dena…”.

3.2.3. Getxo Kirolakeko ekintzak

Getxo Kirolakek kirol ekintzen eskaintza zabala egiten du Fadura eta Gobelako
kiroldegietan. Guztira, 2008/2009 ikasturtean 14.414 pertsonek parte-hartu dute
ekintza hauetan, 7.427 emakumek (%51,5) eta 6.987 gizonek (%48,5)18.

Ekintza batean izena emanda duten abonatuen portzentajea% 59,2 da;
abonatutako emakumeen %66,2 eta gizonen %53,2. Datu honek adierazten du
kiroldegietara joaten diren pertsona asko bere kabuz kirola egitera joaten direla
edo askok, nahiago dutela familiako abonua egitea banakakoa egitea baino,
ekintza batean parte-hartzeko asmorik ez izan arren. Jarraian 2008/2009
kanpainan eskainitako ekintzen eta partaidetzaren taula bat azaltzen da:

Pertsona berberak ekintza bat baino gehiago egin dezakeen arren, datu absolutuen
maiztasunak sexu bakoitzaren joera eta jokaera aztertzeko aukera ematen du.

18
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14 Taula. Faduran eskainitako ekintzetako partaidetza 2008/2009
EKINTZA
ATLETISMOA
PILATES
SPINNING
STRECHING
DANTZA MODERNOA
GIMNASIA UMEAK
KIROL TXIKI
KIROLANITZAK
ARETO DANTZAK
RITMIKA
GIMNASIA EMAKUMEAK
GIMNASIA GIZONAK
GIMNASIA ADINEKOAK
JUDOA
KARATEA
TAEKWONDOA
IGERIKETA TXIKIAK
IGERIKETA UMEAK
IGERIKETA HELDUAK
IGERIKETA MANT. UMEAK
IGERIKETA ADINEKOAK
TENISA
TENISA HELDUAK
TENISA ADINEKOAK
PADEL GAZTEAK
PADELA HELDUAK
YOGA
FITNESS
GIMNASIA UMEAK UZTAILA
TENISA UZTAILA
GRAND SLAM
PADELA UZTAILA
GIMNASIA UMEAK ABUZTUA
TENISA ABUZTUA
PADELA ABUZTUA
GUZTIRA

EMAKUMEAK
10
142
119
19
134
23
17
11
42
121
465
0
84
8
25
18
18
103
137
68
15
141
81
5
5
228
187
761
81
26
1
16
67
20
12
3.210

GIZONAK
8
17
54
6
23
41
33
13
42
26
23
54
48
25
47
33
10
120
80
103
15
239
110
2
12
93
52
1.560
97
33
12
2
106
26
6
3.171

GUZTIRA
18
159
173
25
157
64
50
24
84
147
488
54
132
33
72
51
28
223
217
171
30
380
191
7
17
321
239
2.321
178
59
13
18
173
46
18
6.381

ITURRIA: Getxo Kirolak

Fadurako ekintzetan parte-hartzen duen emakumeen kopurua gizonen baino
zertxobait handiagoa da (3.210 eta 3.171 hurrenez-hurren). Partaidetza gehien
duten ekintzak fitness (2.321 pertsona), emakumeen gimnasia (488 pertsona)
eta tenisa (380 petsona) dira.
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Gobelako kasuan, guztira, 8.033 pertsonek (4.217 emakume eta 3.816 gizon)
ekintza bat egiten dute; kiroldegi honetan gizonek baino 399 emakume gehiagok
parte-hartzen du ekintza batean.

15 Taula. Gobelan eskainitako ekintzetako partaidetza 2008/2009
EKINTZA
PILATES
SPINNING
STRECHING
DANTZA MODERNOA
GIMNASIA UMEAK
ARETO DANTZAK
GIMNASIA
GIMNASIA ADINEKOAK
KARATEA
IGERIKETA TXIKIAK
IGERIKETA UMEAK
IGERIKETA HELDUAK
IGERIKETA MANT. UMEAK
IGERIKETA BEREZIA
TENISA
TENISA HELDUAK
PADELA HELDUAK
YOGA
GIMNASIA UMEAK UZTAILA
IGERIKETA UMEAK UZTAILA
TENISA UZTAILA
PADELA UZTAILA
FUTBOLA
GUZTIRA

EMAKUMEAK
73
62
20
39
7
23
198
19
30
68
69
21
28
2
35
6
54
105
70
48
15
12
3
4.217

GIZONAK
12
29
9
9
8
14
30
14
51
68
80
11
30
2
72
9
23
26
59
30
22
7
30
3.816

GUZTIRA
85
91
29
48
15
37
228
33
81
136
149
32
58
4
107
15
77
131
129
78
37
19
33
8.033

ITURRIA: Getxo Kirolak
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Partaide gehien dituzten ekintzak honakoak dira: gimnasia (288 pertsona), yoga
(131 pertsona), gimnasia umeak uztaila (129 pertsona) eta tenisa (107
pertsona).

Emakumeek eta gizonek egiten dituzten ekintzak alderatuz gero ikus daiteke,
Faduran zenbait ekintzetan gizonen kopurua askoz ere handiagoa dela
(maskulinizaturik daude), hala nola, fitnessa, tenisa eta karatea. Aldiz, beste
batzuetan, emakumeen kopurua gizonena baino askoz handiagoa da
(feminizaturik daude): gimnasia, yoga, dantza modernoa, errtimikoa, spinning
eta pilates. Igeriketa bi sexuen artean oreka gehien dagoen ekintza da.

11 Grafikoa. Fadurako ekintzetako partaidetza 2008/2009 sexuaren arabera
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ITURRIA: Norberak egina
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Gobelan ere badaude feminizaturik dauden ekintzak, hala nola, gimnasia,
aretoko dantza, dantza modernoa, spinning, pilates eta yoga. Aldiz futboean,
karatean eta tenisean emakume baino gizon gehiago dago. Kasu honetan ere
igeriketa da bi sexuen artean oreka gehien dagoen ekintza.

12 Grafikoa. Gobelako ekintzetako partaidetza 2008/2009 sexuaren arabera
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ITURRIA: Norberak egina
Beraz, gizon eta emakumeek ekintza ezberdinak nahiago dituzte. Jarraian, bi
kiroldegietan emakumeek egiten dituzten ekintzen grafiko bat azaltzen da19.

Datu hauek aztertzeko bi kiroldegietan eskaintzen diren ekintzak hartu dira soilik kontutan
(udako hilabeteko ekintzak ezik). Hala ere, ekintza hauek Fadurako partaidetzaren %85,3 eta
Gobelako partaidetzaren %93,4 barne-hartzen dute.
19
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13 Grafikoa. Faduran eta Gobelan emakumeek egiten dituzten ekintzak
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ITURRIA: Norberak egina

Emakumeek gehien egiten dituzten ekintzak yoga (%13), padela (%13) eta
pilates (%10) dira. Ondoren dantza modernoa, spinning, gimnasia eta umeen
igeriketa aurkitzen dira (%8). Emakumeek gutxien egiten dituzten ekintzak
stretching (%2) eta neskatoen gimnasia dira (%1).
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14 Grafikoa. Faduran eta Gobelan gizonek egiten dituzten ekintzak
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ITURRIA: Norberak egina

Gizon gehien dauden ekintzak tenisa (%20), mutikoen igeriketa (%13) eta
umeen mantentze igeriketa (%9) dira. Datu hauen arabera esan daiteke
Gobelan ekintzetan haurren partaidetza helduena baino handiagoa dela.
Stretching (%1) eta dantza modernoa (%2) dira gizonek gutxien egiten dituzten
ekintzak.

Garrantzitsua da kontuan hartzea ekintza hauetan haur asko daudela. Bi
kiroldegietan egiten diren ekintzen partaidetzan (3.816 emakume eta 2.329
gizon) haurrek egiten dituzten ekintzak alde batera uzten baditugu, helduen
partaidetzaren azterketak argi uzten du emakumeak direla kiroldegietan ekintza
antolatuetan gehien parte-hartzen dutenak.
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15 Grafikoa. Helduek Fadura eta Gobelan egiten dituzten ekintzak
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ITURRIA: Norberak egina

Egindako azterketaren arabera, 1.650 emakume helduek eta 779 gizon helduek
parte-hartzen dute Fadura eta Gobelako ekintzetan (%68 emakumeak eta %32
gizonak). Grafikoan ikus daitekeen moduan, tenisa eta karatean ezik, beste
ekintza guztietan gizon baino emakume gehiago dago.

Sarrera erregistroetan ez egotea gizonak baino askoz ere emakume gehiago
dauden ordu-tarteak, adierazten du, gizonek kiroldegietara beren kabuz joateko
joera dutela.

Oro har esan daiteke, zenbait ekintza, hala nola, dantza, gimnasia erritmikoa,
yoga edo pilatesa, estereotipikoki femeninoak direla, eta egun gehien bat
emakumeek egiten dituztela. Baieztapen honekin bat datos dinamiketan edota
galdeketen bidez parte-hartu duten pertsonak:
 “Orainarte, eta nik ezagutzen dudana da behintzat, emakumeek ekintza
tipikoak egiten jarraitzen dutela, adin-ertaineko emakumeez ari naiz.
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Uste dut jada neskatoak hasi direla gutxinaka maskulinotzat hartzen
diren kirolak egiten”.
 “Kiroldegietako kirola oso lotuta dago estetikarekin, batez ere
emakumeen aldetik, baina geroz eta gehiago gizonetan ere bai,
gimnasialekuetan. Emakumeak ere gimnasialekura joaten diren arren,
aerobic eta antzekoetan parte-hartzeko ohitura dute”.
 “Batzutan emakumeen ariketa fisikoa lotuago dago norbere irudiarekin
osasunarekin baino. Beharrezkoa da kirol praktika osasunarekin, ondo
pasatu eta beste pertsonekin harremanak egin ahal izatearekin
lotzea…”.

Bestetik, talde-dinamiketan parte-hartu dutenek uste dute arratsaldetan semealabei kiroldegietara laguntzen dieten emakume askok mahaiak dauden
guneetan eserita geratzeko ohituta dutela, ez dutela tarte hori kirola egiteko
aprobetxatzen. Getxo Kirolakeko teknikari baten ustez, askotan emakume
hauek anai-arreba zaharrenaren zain geratzen dira beste haur txikia zaintzen.
Egun Getxo Kirolak burutzen ari den Plan Estrategikoak adin txikiko haurrentzat
psikomotrizitate espazioak ezartzea proposatuko du, honela, seme-alabei
ekintzetara laguntzen dieten amei kirol-ekintzaren bat egitera bultzatu ahal
izango lukete.

Azkenik esan behar da, kanpaina bakoitzeko kirol eskaintza diseinatzeko
orduan Getxo Kirolak instalazioetako erabiltzaileek informalki (ahoz jasotako
iritziak) edo formalki (idatziz, Getxo Kirolakeri zuzenduta) jasotako
proposamenak eta iradokizunak kontuan hartzen saiatzen dela. Halaber,
ekintzen ordutegiak ezartzeko begiraleen iritzia kontuan hartzen dute,
erabiltzaileen beharrak gertutik ezagutzen baitituzte.
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3.2.4. Kiroldegietako instalazio libreetako erabilera
Kiroldegietako

erabilera

libreko

espazioen

erabilerari

buruzko

datu

kuantitatiboak egon ez arren, Getxo Kirolakeko teknikari baten ustez, goizetan,
behar bada emakume gehiago dago instalazioetan; arratsaldetan gizonen
kopurua areagotu egiten da. Datuek iritzi hau berresten dute Faduran zein
Gobelan, goizeko 9etatik 11etarako sarrera-erregistroen arabera instalazioetan
gizon baino emakume gehiago baitago.

Elkarrizketetan eta talde-dinamiketan ordu librean kiroldegietako instalazioen
erabilerari buruzko iritzia eskatu da. Jarraian, jasotako pertzeptzioak laburtzen
dira:
16 Taula. Kiroldegietako instalazioen erabilera
INSTALAZIOA

ERABILPENA

Padeleko pistak

Gehien bat emakumeek erabiltzen dituzte.

Teniseko pistak

Ia beti gizonek alokatzen dituzte.

Frontoiak

Ia beti gizonek alokatzen dituzte.
Ordu-tartearen arabera: goizean agian emakume gehiago,
baina egunean zehar, gehien bat gizonek erabiltzen
dituzte.
Ordu-tartearen arabera: goizetan emakume gehiago eta
adineko gizonak egoten dira; egunean zehar orekatu
egiten da.
Kluben erabilera kontuan hartu gabe, normalean ordu
librean gizonek alokatzen dituzte.

Gimnasialekuak

Igerilekuak

Pista balioanitzak

ITURRIA: Norberak egina

Lehen esan bezala instalazio libreak batez ere gizonek erabiltzea emakume eta
gizonek kirola egiteko duten moduarekin zerikusia izan dezake; gizonek ohitura
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dute lagunekin elkartzeko palara jokatzeko edo futbol partidu bat antolatzeko,
aldiz, emakumeen kasuan, kirolak lotura handiago du estetikarekin, eta
harremanak ekintzetan parte-hartu izanaren ondorioz sortzen dira.
 “Lehen kirola egiten genuenak gutxi batzuk ginen. Hezkuntza ez da
berdintasunean oinarritu eta nire adineko jendea (53 urte), gizonak
oraindik ere futbolean jokatzeko elkartzen dira, eta kirolaren inguruan
harremanak mantentzen dituzte. Emakumeek ez”.

3.2.5. Getxo Kirolak erakundeaz kanpoko partaidetzako kirola

Ikerketa honetan parte-hartu dutenen ustez Getxon kirol ekintza ezberdinak
egiten dira udal instalazioetatik edota kirol klubetatik kanpo. Getxok kirolak
kanpoan egiteko aukera asko eskaintzen dituen herria dela uste dute.

Maiz egiten den jarduera oinez bideak egitea da. Getxon ohitura dago ibiltzeko,
emakumeek batez ere, goizean, lehen orduan.

Talde-dinamiketan eta galdeketetan aipatu dituzten beste jarduera batzuk
korrika egitea, bizikletan ibiltzea, patinetan, patinetean,… mendira joatea, surfa
egitea, e.a. dira. Baina batez ere ibili, bizikleta eta patinak aipatu dituzte.
Ezinbestekoa da Getxo Kirolakek biztanleriari ekintza hauek burutzeko
azpiegitura egokia eskaintzea. Garrantzitsua da bidegorrien sarea aztertzea,
beharrak zein diren antzematea, argiztatzea, etab.

Bestetik, ADREBOL (Asociación de Deporte de Residentes Bolivianos)
elkartearen kasua aipatu behar da. Elkarte hau maiz futbolean jokatzeko eta
txapelketak antolatzeko elkartzen den etorkin talde batek osatzen du. Elkarte
honetatik elkarrizketatu den emakumeak dio beraientzat ez dela futbolean
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jokatzeko esperientzia hutsa; harremantzeko modu bat da, estresa kentzekoa,
elkarbizitzeko,

arazoak

kontatzeko,

“lana

enkargatzeko”,

informazioa

elkartrukatzeko.

Normalean Getxoko edo ondoko herrietako erabilpen libreko hondarrezko edota
lurrezko futbol zelaiak erabiltzen dituzte, baina arazoren bat ere izan dute…
“Kanpotik gatozen pertsonek ohitura dugu… gure herrialdean txapelketa bat
antolatzen dugunean jateko gauzak eta beste eramaten ditugu, hemen egun
pasa joaten zaretenean bezala… dena prestatzen dugu, familia osoa joaten
gara… Eta konturatzen gara ez gaudela gure lurraldean eta honetara egokitu
behar garela. Hemen gauzak beste modu batean daude antolatuta eta
errespetatu egin behar dugu. Ezin dugu nahi duguna nahi dugun lekuan
antolatu… Lehengo urtean Getxo Kirolaki zelai bat eskatu genion eta Fadura
barruko hondarrezko zelaia utzi ziguten. Txapelketak iraun bitartean debalde
sartu gintezkeen. Orain beste txapelketa bat antolatu nahi badugu berriz eskatu
egin beharko diogu… baina ez dago baldintza onetan, lesioak egon ziren… lurra
ez dago ondo”20.

Haseran soilik gizonek jokatzen zuten; emakumeak senarrak laguntzera joaten
ziren, baina beraiek ere jokatzen hasi ziren. Hasi zirenean gizonen partiden
atsedenaldiak aprobetxatu behar zituzten edo bukatu arte itxaron. Egun
20 2005etik boliviatar egoiliar kolektiboak Ibaiondoko futbol zelaiko instalazioak erabiltzen zituen.
Erabilera 2006 eta 2007n Dekretuen bidez arautu zen, eskabide eta baimenen bidez. 2007tik
aurrera ADREBOL eta Getxoko Udalaren arteko elkarlan prozesu bat abiarazi zen, Biltzen
Zerbitzuak eta GURE AISIA Programak lagunduta. Helburua, pertsona hauek kirola instalazio
normalizatuetan egitea zen. 2008ko uztailean GETXO KIROLAKek beste baimen bat eman
zion ADREBOLi Fadurako Udal Kiroldegiko lurrezko zelaia ETENGABE erabiltzeko larunbat
eta igandetan, uztailaren 26tik urriaren 26ra. Baldintzak: instalazioetara dohako sarrera
ikusleentzat; kirol-ekipamendu guztien erabilera (aldagelak, armairuak, dutxak, komunak);
haurren sarrera aisialdiko guneetara. Eskatutako etengabeko ezaugarriak betetzen dituen zelai
bakarra esleitu zitzaien, beste zelaien erabilpena udalerriko kirol elkarte ezberdinen artean
banatzen baita.
2009 urtean erabilitako hondarrezko zelaia eraberrituko da, baina aldez aurretik lurra trinkotuko
dute behin-behineko erabilpena ahalik eta baldintza onenetan egin dadin.
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emakumeen bost talde daude, eta 16 eta 40 urte bitarteko emakumeek partehartzen dute.

Instalazioen erabilpenaz gain, badaude emakume eta gizonen arteko beste
zenbait desberdintasun; gizonen taldeen izen-ematea garestiagoa da, eta
elkarrizketatutako emakumeak dioenez, ezberdintasun hau banatzen diren
sarietan oinarritzen da. Emakumeak ahal duten bezala antolatzen direla dio,
baina uste du ekonomikoki arazo gehiago dituztela: “nik lan egiten dut eta
aisialdia izan nahi dut… baina nire semean pentsatu behar dut, etxeko
gauzetan…”; “zenbait emakumek etxe batean egiten dute lan… alokairua
ordaindu behar dute, janaria… eta gero… hemen senargabe badaude baina
Bolivian seme-alaba bat badute, amonari dirua bidali behar diote… orduan
diote: nik ezin dut dirua jokatzen gastatu”; “emakumeek betebehar gehiago
ditugu, gehienek lan egiten dute eta ez dakite norekin utzi umea…”.

Azkenik, elkarrizketatutako emakumeak dio ADREBOLeko emakumeen futbolak
norbere kudeaketa eta diru-laguntza arloa izan beharko lukeela… Uste du
“egokiagoa izango litzatekeela hemengo norbaitek egingo balu lan hori, horrela,
baloratzen zaituztela sentitzen duzulako, kontuan hartzen zaituztela…
integratuago sentitzen zara, nik zer dakit…”.
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3.3. Errendimenduko Kirola
3.3.1. Klubak eta lizentziak
Getxon 62 kirol elkarte daude. Jarraian elkarteen zerrenda eta bakoitzak egiten
duen kirol modalitatea azaltzen da:
17 Taula. Getxoko Kirol Elkarteak
KLUBA



MODALITATEA

1

ADREBOL

Multikirola

2

Agrupación deportiva Uribe Kosta

Kirol Egokitua

3

Algortako Zaplas Rugby Kirol Elkartea

Errugbia

4

Ancas Asociación Nadadores Cantábrico

Igeriketa

5

Andra Mari Mendi Taldea

Mendia

6

Arenas club Getxo*

Futbola

7

Arrautzaldeon Futbol Taldea

Futbola

8

Artaromo

Areto futbola

9

Asociación de Armadores Orza

Nautikoa

10

Asociación de Escalada y Patinaje Trepatina

Eskalada, patinajea

11

Asociación Náutico Deportiva Kai

Náutikoa

12

Asociación Ski Snowboard

Eskia eta Snowboard

13

Baloncesto Getxo Saskibaloia

Sasibaloia

14

Bizkerre Futbol Taldea

Futbola

15

Club Aeromodelismo Gogor

Aeromodelismoa

16

Club Ajedrez Getxo

Xakea

17

Club Atletismo Getxo

Atletismoa

18

Club Baloncesto San Agustín

Saskibaloia

19

Club Balonmano Romo

Eskubaloia

20

Club Ciclista Las Arenas

Txirrindularitza

21

Club Deportivo de Tenis Playas de Getxo

Tenisa

22

Club Deportivo Airean Getxo Dptes. Aéreos

Aireko Kirolak

23

Club Deportivo de Motociclismo Cota

Motoziklismoa

24

Club Deportivo Galea

Futbola

25

Club Deportivo Getxo

Futbola

26

Club Europa

Multikirola
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27

Club Fútbol Sala Ayuntamiento

Areto futbola

28

Club Getxo de Actividades Subacuáticas

Urpeko jarduerak

29

Club Hípico La Galea

Hipika

30

Club Litoral Sub

Urpeko Jarduerak

31

Club Natación Fadura

Igeriketa

32

Club Piragüismo Getxo Kayaka

Kayak

33

Club Tenis Fadura

Tenisa

34

Escuela Vela José Luis Ugarte

Bela

35

Geroa Gimnasia Elkartea

Gimnasia

36

Getxo Abentura Mendi Kirol Taldea

Mendia

37

Getxo Beisbol Club Etsaiak

Beisbola

38

Getxo Herri Kirol Taldea

Herri Kirolak

39

Getxo Hockey Taldea

Hockeya

40

Getxo Kantxa Futbol Kirol Taldea

Areto futbola (emak.)

41

Getxo Rugby Taldea

Errugbia

42

Getxo Surf Taldea

Surfa

43

Getxo Aixerrota Boleibol Kirol Taldea

Boleibola (emak.)

44

Getxo Arriluze Arraun Kirol Taldea

Arraunketa

45

Getxoko Euskal Pilota Taldea

Pelota

46

Hontzak Mendi Taldea

Mendia

47

Getxoko Hazi Hockey Elkartea

Hockeya

48

Hontzak Mendi Taldea

Mendia

49

Ikastola San Nikolas Kirol Taldea

Kirola

50

Iturgitxi Fútbol Club

Futbola

51

Itxas Gane Mendi Taldea

Mendia

52

Padel Aixerrota Club Deportivo

Padela

53

Punta Galea Txirrindulari Elkartea

Txirrindularitza

54

Raspas Arraun Taldea

Arraunketa

55

Romo Fútbol Club

Futbola

56

Romoko Ezkorak

Saskibaloia

57

Salsidu Futbol Taldea

Futbola

58

Sociedad Deportiva Masca

Futbola

59

Sociedad Deportiva Neguri

Futbola

60

Sociedad Etorkizuna

Mendia

61

Sociedad Itsas Argia Mendi Taldea

Mendia

62

Ungari Mendi Kirol Taldea

Mendia

ITURRIA: www.getxo.net
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62 elkarte hauek guztira 32 kirol modalitate egiteko aukera eskaintzen dute.
Getxo Kirolakek erabiltzen duen sailkapenari jarraituz, elkarte gehienak (16 klub,
%25) kanpoan jarduten dute.
18 Taula. Getxoko kluben sailkapena

Futbola
Indoor
Kanpoan
Ura
Mendia
Motorra
Airea
Besteak
GUZTIRA

KLUB KOP.
9
10
16
12
9
2
1
3
62

ITURRIA: Getxo Kirolak
Ondoren, jarduera uretan egiten duten elkarteak (12 klub, %19) eta indoor
egiten dutenak (10 klub, %16) aurkitzen dira.

16 Grafikoa. Getxoko kluben sailkapena elkarte motaren arabera

Motorra
3%

Airea Besteak
5%
2%
Futbola
14%

Mendia
15%

Ur kirolak
19%

Indoor
16%

Kanpoko Kir.
26%

ITURRIA: Norberak egina
Getxon 9 elkarte daude non solik futbola egiten den (guztien %15).



64

Getxoko kirol arloan emakume eta gizonen egoeraren
diagnostikoa eta ekintza lerroak

Getxo Kirolakek ez dauzka herriko lizentzia federatuen kopuruaren datu guztiak,
solik 32 elkarteenak baizik. 32 elkarte hauek (guztien %52) 2.247 lizentzia
dituzte. Egun ditugun datuen arabera, 32 elkarte horietatik 6k bakarrik eman
dituzte lizentzien datuak sexuaren arabera banatuta21. 2.247 lizentzietatik 2.111
(%94) gizonenak dira eta 136 (%6) emakumeenak.
17 Grafikoa. Getxoko lizentzia federatuen banaketa22
Emakumeak
6%

Gizonak
94%

ITURRIA: Norberak egina

21 Honek muga handiak jartzen ditu Getxoko kirol federatuaren azterketa egiteko, hortaz,
sexuaren arabera banatu ez diren lizentziak gizonen lizentziatzat hartu ditugu. Beraz, litekeena
da datu hauek ez azaltzea Getxoko arlo federatuaren egoera erreala, hurbilketa bat baizik. Hala
eta guztuz ere, talde-dinamiketan eta galdeketetan behin eta berriz aipatu dute Getxoko kirol
federatuan emakume gutxi dagoela.
22



32 elkarteen azterketaren datuak, 62 tik %52 hain zuzen.
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Getxoko kirol federatuan gizonak baino askoz ere emakume gutxiago dago.
Gainera, partaidetza jarduera motaren arabera aztertuz gero argi ikusten da
emakume gehienak jarduera indoor egiten duten elkarteetan aurkitzen direla.

18 Grafikoa. Lizentzien banaketa elkarte motaren arabera
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ITURRIA: Norberak egina
Getxoko emakume federatuen 136 lizentziak 6 kirol modalitateetan aurkitzen
dira, hain zuzen: saskibaloia, futbola, igeriketa, pelota, errugbia eta boleibolean.
Azpimarragarria da Getxo bezalako udalerri batean, 80.000 baino biztanle
gehiago dituen udalerrian, hain emakume gutxi egotea futbolean.
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19 Taula. Getxoko klubetako lizentzia federatuak23

Futbola
Areto futbola
Saskibaloia
Eskubaloia
Arku-tiroa
Boleibola
Xakea
Pelota
Tenisa Fadura
Padela24
Sokatira
Txirrindularitza
Hockeya
Errugbia
Atletismoa
Urpeko jarduerak
Surfa
Arraunketa
Igeriketa
Kayak
GUZTIRA

EMAKUMEAK
12
40

GIZONAK
953
47
150
70
40

32
12

20

20
136

35
53
131
116
14
145
36
30
58
30
55
82
41
25
2.111

GUZTIRA
965
47
190
70
40
32
35
65
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61
25
2.247

ITURRIA: Getxo Kirolak
Emakume gehienak saskibaloian (40 lizentzia, %26) eta boleibolean (32
lizentzia, %24) aurkitzen dira, biak ere, taldeko kirolak eta tradizioz emakumeek
egiten dituztenak.

Ibid 21.
Zenbait jokalarik talde-dinamiketan parte-hartu dute, beraz, emakumeek ere kirol modalitate
hau egiten dute.
23
24
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19 Grafikoa. Emakumeen lizentzien banaketa
Futbola
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ITURRIA: Norberak egina

Gizonen kasuan, boleibola ezik, beste kirol modalitate guztiak egiten dituzte.

20 Grafikoa. Gizonen lizentzien banaketa
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ITURRIA: Norberak egina
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Futbolean Getxoko gizonen lizentzia federatuen %45 dago. Lizentzia gehien
dituzten beste kirolak saskibaloia eta txirrindularitza dira, bietan %7 daudelarik.
Datu hauetatik atera daitekeen lehen ondorioa da Getxoko kirol federatuan oso
emakume gutxi dagoela, eta futbola dela gizonek gehien egiten duten kirola.
Getxoko kluben Zuzendaritza Batzordeetan ere nabari da emakume gutxi
dagoela, izan ere, Álvaro González, Kiroletako Zinegotziaren ustez, ia ez dago
emakumerik

kirol-elkarteetako

zuzendaritza

organoetan.

Bere

ustez

beharrezkoa da emakumeak kirol-kluben kudeaketan eta orohar kirolean partehartzea, gizarteko beste arloetan bezala.

Getxo Kirolakek ez dauzka ezta ere Getxoko kirol-elkarteetako Zuzendaritza
Batzordeen osaketari buruzko datuak, baina padeleko kasuan adibidez, taldedinamiketan parte-hartu zuten jokalariek esanda, Zuzendaritza batik bat
emakumeek osatzen dute.

Genero ikuspegitik kirol-politikak ezartzeko beharrezkoa da haserako egoera
zein den aztertzen ahalbidetuko duen datu-basea sortzea, antzemandako
beharrekin lotura duten ekintza-lerroak proposatzeko.
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3.3.2.

Getxoko

kirol

federatuan

emakumeen

egoerari

buruzko

pertzeptzioak

Talde-dinamiketan eta galdeketa erdi-egituratuetan gehien aipatu den gaietariko
bat da, Getxoko kirol federatuan emakume gutxi dagoela. Partaideek arrazoi
ezberdinak eman dituzte auzi hau azaltzeko, baina oro har kirol federatuan, eta
bereziki Getxoko elkarteetan, emakumeek bizi dituzten zenbait desberdintasun
egoera aipatu dituzte baita ere.

Talde-dinamiketan parte-hartu duten emakumeen perfila anitza da. Kirolari
hauen adin-tartea 17 eta 48 urte bitartekoa da, baina esan behar da helduenak
padelean jokatzen dutenak direla (47, 48 eta 51). Beste modalitateetako
kirolarien adina 17 eta 34 urte bitartekoa da.

Bigarren talde honetako beteranoenak (29 eta 34 urte) errugbiko jokalariak dira.
Kirol honen ezaugarrietako bat bada kirol ibilbidea beste zenbait
modalitateetakoa baino luzeagoa dela. Hala ere, boleiboleko jokalariek diote
taldean badaudela 30 urte inguruko emakumeak. Talde-dinamiketan parte hartu
dutenen ustez, kirola asko gustatzen zaien emakumeek, kirolarekin esperientzia
positiboak izan dituztenek eta taldean elkarbizitza egin dutenek, kirola egiten
jarraitzen dutela nahiz eta honek eskakizun handia izan (familia eta lana
bateratzea, lagunekin denbora gutxiago igarotzea, etab.).

Oro har uste dute Getxon emakumeentzat dagoen kirol-eskaintza eskasa dela.
Gainera, elkarte eta eskolen arteko komunikazio falta izugarria dagoela uste
dute; dagoen eskaintzari buruz informazioa eman, orduategiak, tokia, nora joan,
nora deitu, etab. Uste dute neskei gehiago bultzatu behar zaiela, eta gurasoei
informatu, eta alaben kirol esperientzian inplikatu daitezen lortu behar dela.
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Bestetik, neska gazte askorentzat kirola estetika kontua dela diote… “Niri horrek
asko arduratzen nau; 16-18 urteko neskatoak… bere ardura bakarra modelo bat
erosi eta gimnasialekuan erakustea da. Gure helburua beste bat da: kirola egin,
taldea…”.

Jarraian emakumeen kirol federatuarekin zerikusia duten zenbait aldagaiei
buruz jasotako iritziak azaltzen dira.

Baliabide ekonomikoak, giza baliabideak eta baliabide materialak
 “Bidaiak ordaintzen dizkigute, fitxa guk ordaintzen dugu, entrenatzaileak
jartzen dizkigute… Alderdi honetan asko hobetu dugu… Beste
klubetakoa ikusita guk zortea dugu, guztia ordaintzen digute”.
 “Hainbat mutilek kobratzen dute, hemen dugu “x”, nazioarteko jokalaria,
munduko txapelketetan parte-hartu duena, eta ez du ezertxo ere
kobratzen”.
 “Entrenatzen bagaude eta lehen taldea bertan badago, izkina bat uzten
digute… batzuetan haiek zelaiaren hiru laurdenak dituzte eta guk berriz
laurdena. Normalean ez dugu egun berdinetan entrenatzen, baina
batera tokatuz gero eta neskok gure partida prestatu nahi badugu,
mutilek alde egin arte itxaron behar dugu”.
 “Klubetan arropa… begibistako zerbait izan beharko luke, baina
eskatzen ez baduzu… emakumeentzako kulotak gizonezkoentzat
direnekin ez dute zerikusirik, eta denboraldi haseran eskatzen aritu
behar zara behin eta berriz…”.
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 “Egun neskentzat diren kamisetak ditugu; lehen mutilen kamiseta
zaharrak erabiltzen genituen, erabilitakoak; egun, azkenean, gure
tamainako elastikoak dauzkagu”.
 “Bada txirrindularitzako proba jendetsu bat non 7.000 pertsonek partehartzen duten, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bilboko Udalak diruzlagundutakoa, eta kamiseta guztiak beti XL tamainakoak dira… Sekula
erreklamatzen ez diren gauzak dira, emakumeek bertan parte-hartzen
dutenik ere ez dute aintzat hartzen, eta kamiseta horiek handiegiak dira
guretzat”, “Gauza bera gertatzen da kross herrikoietan”.

Estereotipoak, hezkuntza eta ereduak
 “Estereotipoek oraindik ere indarrean diraute; eskoletan mutilek
eskubaloia eta futbola hautatzen dute eta neskek gimnasia”.
 “Oraindik ere, ustezkoak diren gizonezkoen eta emakumezkoen
modalitateen inguruan erresistentziak daude. Estereotipoekin haustura
egiteko, gurasoen laguntza garrantzitsua da”.
 “Ereduek sekulako eragina dute. Athleticeko nesken taldearen sorrerak,
eskola adineko emakumezkoen taldeen kopurua areagotzean eragina
izan du”.
 “Gizartean dauden kirol-eredu gehienak gizonak dira: Nadal, Gasol,…”.
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Lagunak, aisialdia eta familiako ardurak
 “Txikitatik mutilak kirolaren inguruan gehiago erlazionatzen dira, txikitan
eskolan, kirolaren bidez lagun-taldea osatzen doaz… kirola eta
adiskideen inguruan kultura sortzen doaz. Handitzen direnean agian
kuadrila egiten dute… Nesken kasuan zailagoa da, beranduago hasten
dira kirola egiten, talde berria, zure lagunak taldetik at daude kirola
egiten duzun bakarra zarelako… eta esaten dizute: “joe”, entrenatu
behar duzu?, partida duzu?, sekula ez zaude…”.
Dinamiketan parte-hartu dutenek adiskide taldeko “arraroak” sentitzen
direla onartzen dute.
 “Kuadrilaren gaiak ere eragiten du… zure betiko bizitza sozialetik
aldentzen zaitu kirolak…”.
 “Nik zera ikusten dut: kirol federatuan geroz eta neska zein mutil
gutxiago dago konpromisoa eskatzen baitizu. Larunbata edota igandean
partida dago… Honek batez ere irteten hasten zaren garaian eragina
du, konpromisoa hartu baduzu eta partida badaukazu ez duzu
ateratzerik… gimnasialeku batera bazoaz berriz, nahi duzun orduetan
eta nahi duzunean joaten zara…”.
 “Ni nire bikotekidearekin txandatzen naiz, entrenamenduaren baitan…
emakumeok kulpa sentimendu handiagoa dugunez… “ama txarra
naizela sinisten dut”… gizonezkoen eta emakumezkoen aisialdia
ezberdin baloratzen da”.

Ezagutzea eta komunikabideak
 “Guk emaitza onak dauzkagu, baina gizonezkoek beti lehentasuna
dute”.
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 “Komunikabideetan emakume kirolarien ereduak falta dira, nahiz eta
goi-mailan egon, ez dute gizonezko kideek duten proiekzioa”.
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3.4. Eskola Kirola
Duela hiru urte Getxo Kirolakek Multikirola abian jarri zuen. Programa honek
Bizkaiko Foru Aldundiaren eskaintza baino lehenagoko urtetan kirol-eskaintza
egitean datza. Hau da, Multikirola Lehen Hezkuntzako lehen hiru urtetan
eskaintzen da, 6 urtetatik 8 urteetara.

Multikirola ikasturteko hilabete bakoitzean kirol modalitate bat egitean datza.
Hilabeteko azken aste buruan eskola guztietako haurrak parte-hartzen duten
Txango edo Topaketa bat ospatzen da udal instalazio batetan. Hilabete horretan
egin den kiroleko elkarteak antolatzen du ekintza.
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6 Irudia. 2008/2009 Topaketa eta Txangoen ekintza-egutegia

ITURRIA: Getxo Kirolak

Multikirola programaren helburu nagusia da neska-mutilek kirol-modalitate
ezberdinak probatzea, ekintza ezberdinetan mugimenduaren alfabetizazioaz
jabetzea eta kirol ezberdinetan esperientzia izatea… Honela, ondoren, 8-9
urterekin kirol-eskoletatik klubetara igarotzean irizpideak izango dituzte gehien
gustatzen zaien kirola aukeratzeko.
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Getxoko hamairu ikastetxeetatik hamabi programan sartuta daude25; hamabi
horietatik zortzi zentruetan enpresa bat azpikontratatu dute begiraleak eukitzeko
eskolaz kanpoko jarduerak emateko. Getxo Kirolakek modalitate bakoitzeko
eredua diseinatzen du eta begiraleek garatu egiten dituzte.

Programa hau abian jartzeak ikastetxe bakoitzean estola kirolaren
koordinatzaile bat izendatzea bultzatu du, eta honek, Getxo Kirolak eta
ikastetxeen arteko komunikazioa errazten du. Hala eta guztiz ere, ikastetxeetan
programa koordinatzen dutenek ikastetxe guztien koordinatzaile bat behar da,
Getxo Kirolakekin lotura egiten duen pertsona.

Multikirola amaitzean, neska-mutilak Getxoko kiroldegietan eskainitako ekintza
batean edo klub bateko kirol-eskolan sartu daitezke. Memento honetan Getxo
Kirolak elkarteekin sinatzeko hitzarmen eredu bat prestatzen ari da, kiroleskolak sortzeko eta antolatzeko irizpideak ezartzeko.

Eskola-adineko umeek kuota bat ordaintzen dute eskolaz kanpoko jardueretan
parte-hartzeko. Zenbait ikastetxeetan prezioa urteko matrikularen barne dago,
beste batzuetan, aldiz, hilabetero ordaintzen da. Kuotak hilabeteko eta ume
bakoitzeko 14 eta 25€ artekoak dira.

25

2007-08 ikasturtean San Ignacio Ikastetxeko Gurasoen Elkartea desagertu zen, hortaz, ez
zuten iniziatiban parte-hartu ez baizegoen koordinatzailerik. Egoera honen aurran, Ikastetxeak
Taldeka Lagunduz elkartera jo zuen kirolaren bidez integrazioa sustatzeko eskolaz kanpoko
programa bat abian jartzeko.
Bestetik, udalerrian, eta bereziki ikastetxe honetan, azken urtetan gertatu diren aldaketa
demografikoen ondorioz, ikastetxe honetako ikasleriaren %90 atzerritarra da. Familien baldintza
sozio-ekonomikoak–gehienak latinoamerikarrak dira- Multikirolak programan parte-hartzeko
traba bat izan daiteke. Getxo Kirolakek uste du politika zehatza abian jarri zitekeela auzi honi
aurre egiteko.
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Egun Multikirolan gutxi gora behera 500 bat umeek parte-hartzen dute26.
Bestetik, Getxo Kirolakek eskola adinekoek klubetan duten partaidetzari buruzko
datuak eman dizkigu. Lizentzia federatuen kasuan bezala, datu hauek ez dira
errealak datu guztiak ez baitaude sexuaren arabera banatuta. Beraz, jarraian
azaltzen diren datuetan, zehaztu ez diren lizentziak mutilen lizentziatzat hartu
dira.

Zenbatutako 841 lizentzietatik, gutxienez 135 (%16) emakumeenak dira eta 706
(%84) gizonenak.

21 Grafikoa. Eskola lizentzien banaketa 2008/2009 sexuaren arabera

Emakumeak
16%

Gizonak
84%

ITURRIA: Norberak egina

Emakumeak soilik saskibaloian (35 neska), boleibolean (35 neska) eta
igeriketan (10 neska) aurkitzen dira.

Lizentzia federatuen kasuan gertatzen den bezala, emakumeen lizentzia
gehienak jarduera indoor egiten duten modalitateetan aurkitzen dira.
Getxo Kirolakek emandako informazioa. Ezin dugu urteen baitan bilakaera aztertu, ez
dauzkagulako sexuaren arabera banatutako datuak ez eta ikasturtearen arabera ere.
26



78

Getxoko kirol arloan emakume eta gizonen egoeraren
diagnostikoa eta ekintza lerroak

22 Grafikoa. Eskolako lizentzien banaketa elkarte motaren arabera
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ITURRIA: Norberak egina

Kanpoan egiten diren kiroletan emakumerik ez egoteak zerikusia izan dezake
neska eta mutilek kirolarekin duten harremanarekin. Oro har neskek, hezkuntza
dela medio, mugimenduzko ekintzak ingurune seguruetan eta babestuetan
egiteko joera dute; aldiz mutilek, askatasun gehiago izaten dute espazio berriak
esploratzeko.
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20 Taula. Eskolako lizentziak modalitatea eta sexuaren arabera
MODALITATEA EMAKUMEAK
Futbola
Saskibaloia
35
Eskubaloia
Boleibola
90
Pelota
Tenisa
Txirrindularitza
Hockeya
Errugbia
Atletismoa
Surfa
Arraunketa
Igeriketa
10
Kayak
GUZTIRA
135

GIZONAK
435
45
24
15
35
40
15
18
25
15
10
10
14
5
706

GUZTIRA
435
80
24
105
35
40
15
18
25
15
10
10
24
5
841

ITURRIA: Getxo Kirolak

Neska eta mutilek egiten dituzten kirolak alderatuz ikus daiteke, mutilek gutxi
gora behera kirol guztietan parte-hartzen dutela; neskek, aldiz, hiru modalitate
egiten dituzte, guztiak ere, tradizioz emakumeek egiten dituztenak.
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23 Grafikoa. Eskolako lizentziak modalitatea eta sexuaren arabera
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ITURRIA: Norberak egina

Kirol federatuan gertatzen den moduan, mutilen lizentzia gehienak futbolean
daude (435 lizentzia). Emakumeen lizentzia kopurua gizonena baino handiagoa
den modalitate bakarra boleibola da (90 eta 15 lizentzia).

Oro har ondo baloratzen dute Getxo Kirolakeko Multikirola programa. Ikastetxe
bateko estola kirolako koordinatzaile baten ustez “neskek kirol gutziago egiten
dute mugimendu-esperientzia gutxiago dutelako, kirola egiteko denbora
gutxiago dutelako eta aisialdian mutilek baino mugimenduzko jolas gutxiago
erabitzen dituztelako… Iniziatiba honen bidez neskek esperientzia positiboak
izango dituzte eta kirolarekin harremana izango dute”.

Jarraian talde-dinamiketan eskolako adineko kirolaz emandako iritzien
laburpena azaltzen da.
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Ereduak
Getxon maila altuko emakume kirolariak daudela uste dute eta hori neska
gazteei erakusteko aukera paregabea dela diote.
 “... udalerriko gertuko ereduen inguruko sentsibilizazio kanpaina
eraginkorra egiterik izango bagenu… Getxon oso ongi funtzionatzen
duen boleiboleko taldea daukagu, eta inork ez du ezagutzen. Nesken
errugbi taldea daukagu, aurten Europako txapelketan jokatu du. Futbol
taldeak daude… Egia esan, oker ez banaiz, Athletic-en Bizkerretik atera
den jokalari asko dago… Getxon gertuko eredu asko ditugu era horiek
ezagutarazi behar ditugu; argazki erraldoiak jarri… argazki zoragarriak
daude, kontzientziazio kanpainak, eskoletara joan behar dute, hitzaldiak
eman behar dituzte,...”.

Estereotipoak
Estereotipo sozialen zama kirol modalitatearen aukeraketan eta emakumeen
edertasun ereduetan nabari da; neska gazteei ez zaie kirola interesatzen.
Interesa beranduago pizten zaie eta estetikari lotuago egoten da.
 “Neskek kirolarekiko sentsibilizazioa era leialtasuna izan dezaten lan
egiten ari gara… Horretan, hainbat estereotipo sozial badirela ere
jadanik, nik neuk horien aurka joaterik ez dudala konturatzen naiz, hor
baitira, hau da, hortxe dauden makroestereotipoak dira, telebistan
egunero, egunkarietan ez da emakume kirolari baten berririk
argitaratzen…gerora, neskek benetan ez dute hori gustuko. Horretan,
hainbat ohitura sozial dagoela pentsatzen dut… Neskek pentsatzen
dute: “puf, zertarako joango naiz?... Nire lagunarekin patioan pipak jaten
hasten naiz, edota filmak ikusten, edota… Benetan ez dute interesik.
Azkenean, motibazioa “joe, gizentzen hasia naiz, zerbait egin beharra
daukat” izaten da, edota antzeko zerbait… baina ez zaie jokatzea
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gustatzen, eta ez dakit nola eragin horretan, hortxe dut hutsunea, ez
dakit nola landu“.
Beste partaide batek dio mugimenduaren alfabetizazio goiztiarra eta
kirolarekiko esperientzia positiboak lehenago ez izatea dela arazoa.
Horregatik uste dute Multikirola programak hutsune bat betetzen duela.
Etorkizunean lehenago esku-hartzen hasi beharko litzatekeela uste
dute.

Kirol-uztea
Batez ere, kirol-uztea Lehen Hezkuntzatik Bigarren Hezkuntzara pasatzean
aipatu dute.
 “Bigarren Hezkuntzan orokorrean kirola egiteari uzten zaio; neska batek
beste gauza batzuetan aritu behar dela uste du eta utzi egiten du. Ez da
ohikoa nerabeak kirolariak izatea. Kirolaren kultura falta da. Mutilek
eredu asko dauzkate, neskek berriz ez, eta are gutxiago, tradizioz
mutilen kirolatzat hartu direnetan”.
 “Bigarren Hezkuntzan parte-hartzea sustatu beharra dago... eta
eskatzen dutena, nire eskolan gertatzen ari den moduan, dantza
modernoak, batuka, eta ez dakit zer... ez da ezer txarra, kontrakoa
baizik“.
 Lehen Hezkuntzatik Bigarren Hezkuntzara salto ikaragarria dago, kirola
egiteari uzten zaio. Nik entrenatzaileak engantxatu ninduelako jarraitu
nuen… motibatu zaitezten garrantzitsua da… Gainera, Fadura edo
Gobelara mugitu beharra dago, eta urruti bizi bazara… zure ama edo
aitaren baitan zaude, bertaratzeko denbora behar duzu…”.
 “Hezkuntza kontua da. Neska nerabeak kirolaz ahazten dira, Missak
izan nahi dute, makillajea...”.
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Gurasoen laguntza
Uste dute oso garrantzitsua dela gurasoak seme-alaben kirol-esperientzian
inplikatzea eta laguntzea. Baina laguntzan ere ezberdintasunak aurkitzen dira:
 “Gurasoen laguntza garrantzitsua da, hori ulertarazi egin behar da.
Laguntzea, joan-etorriak egitea, jardueragatik interesa izan dezaten,
etab.”
 “Gaztetxoak direnean gurasoak dira garrantzitsuenak... Txikitatik
gurasoek kirolagatik garrantzia adierazten ez badute... batez ere, oso
kontzienteak ez direlako. Gurasoak dira „zerbait egin dezala, ez?“ esan
behar dutenak, eskolatik atera eta etxera ez daitezela joan, edonolako
jarduera fisikoa egin dezatela“.
 “Askotan inplikazioa partidetara joan eta animatzean datza, izan ere,
guraso asko dago larunbata goizetan altsatu nahi ez dutenak,
esaterako, Topaketetara joateko”.
 “Eskola kirolean entrenamenduetara amak edo amamak laguntzen
dituzte umeak; partidetara, kirolaren arabera. Futbola bada, normalean
aita joaten da, beste kiroletan aldiz, bata zein bestea. Egia da ere, aste
buruetan ia gehienetan aita izaten dela joaten dena, ama etxeko-lanak
egiten geratzen den bitartean”.
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Begiraleak
Uste dute sektore hau profesionala izan beharko litzatekeela sesioen kalitatea
hobetzeko eta pertsonala egonkorra izan zedin. Oso garrantzitsua da eskolaadinean kirol ekintzak irakasten dituzten begiraleak motibatzen dakiten
pertsonak izatea, pedagogiako ezagutza izatea, etab. Baina uste dute
horretarako beharrezkoa dela pentsamolde aldaketa bat gertatzea, ezin da hori
lortu kirola debalde izan behar dela pentsatuz gero. Gurasoei ez zaie axola
ingelesagatik edo judoagatik ordaintzea (irakaslea formakuntza eta tituluak
dituen profesionala dela uste dute), baina eskola kiroleko begiraleek ez daukate
estatus hori.
 “Inplikatzeko beharrik ikusten ez dutelako ez inplikatzea onartezina da;
historikoki eskola kirola dohakoa izan delako, seme-alabek astean
zehar bertan hiru ordu baino gehiago pasa dezaten itxaroten ez
dutelako, eta horren inguruko itxaropen gehiago ez izatea? Eskakizunak
betebeharretan bilakatzen dira“.

Irailean, datorren ikasturtearen hasieran, Getxo Kirolakek eskola-kiroleko
begiraleekin formakuntza ikastaro bat egiteko asmoa du, behinik behin,
pedagogia eta motibazioari buruzko oinarrizko prestakuntza emateko.

Kluben inplikazioa
Uste dute oso garrantzitsua dela elkarteak Multikirola programan inplikatzea;
Topaketak hobeto aprobetxatu beharko lituzkete kirol-modalitatea ezagutarazi
eta neska-mutilak erakartzeko.
 “Guzti honetan klubak oso garrantzitsuak izan dira, batez ere klub
txikiak; gure kirol-modalitatearen kasuan esaterako, errugbian,
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biztanleriarengana ez iristetik adin-tarte hauetan jendea edukitzea lortu
dugu”.

Talde-dinamika ezberdinetan futboleko kluben aurkako kritikak egin dituzte;
jokalari onenen hautaketa egiten dutela diote, eta ondoren, ez badira
baloagarriak, jokatu gabe uzten dituztela.
 “Zazpi urterekin fitxatzen dituzte eta ondoren, ustezko maila ematen ez
badute etxera bidaltzen dituzte. Inork ez dio haurrari halakorik gerta
daitekeenik esaten, eta ondorioz, frustrazio ikaragarriak sortzen dira”.
 “Klubetara pasatzen zaren heinean, selekzio bat da, ez du bertan
edonork sartzerik. Ondorioz moztu egiten duzu…”, “Hori sarritan entzun
dut eta sekula ez dut ulertu… zein klubetan gertatzen da hori?,
Futbolekoetan soilik“.

Informazioa eta komunikazioa
Oro har zein aukera dauden esatea falta da, komunikazio falta dago, ze proiektu
dauden eta kirol-eskaintza zein den. Informazio gehiago eman beharko
litzatekeela uste dute, maiztasun handiagoz eta bide ezberdinetan. Honetan
GEk ardura handia dutela diote, baina bai klubek eta baita ikastetxeetako
eskola-kiroleko koordinatzaileek ere eguna, lekua eta ordutegia zein den esan
beharko lukete, interesa duenak modalitate hori egiten non eta nola jarrai
dezakeen egiten jakin dezan.
 “Nik uste arazo larria dagoela; informazioa ez da neska-mutilengana
iristen. Ni adibidez, bigarren hezkuntzako irakaslea naiz, eta institutuan
dauden neska-mutilak… multikirolean sei urtez egon ostean…
errugbiarekin hasi dira, orain ez dakite zer egin, jarraitu ala ez… Zer
dagoen ere ez dakite, ideiarik ez dute. Orduan, heziketa fisikoko
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irakaslearengana jotzen dute, eta honek orientatzen badie zortea
izango dute, baina galdetzeko ausardiarik ez badute, zer dagoen ere ez
dakite”.
 “Jarraipen-bideak

eskola

bertatik

ateratzea

garrantzitsua

da.

LehenHhezkuntzatik Bigarren Hezkuntzara pasatzen den hamalau
urteko neskatoari, eskolaz aldatzen dena, behar bada lagun taldea
aldatzen duena... ezin diogu eskatu inor edo jende gutxi ezagutzen
duen klub batera sartzeko. Oso zaila da“.
 “Aldez aurreko informazioa falta dute gurasoek, ekainean, web orriaren
bitartez,…”.



87

Getxoko kirol arloan emakume eta gizonen egoeraren
diagnostikoa eta ekintza lerroak

4. Ondorioak
Getxoko udalerria biztanleriaren bizitzako etapa guztietan kirol-ibilbide bat
eskaintzeko kirol-politika ezartzen ari da, eta ondorioz, toki kirol sisteman
etengabeko hobekuntzak egiten ari da. Hala ere, ikerketa honek udal kirol
politiken arloan kontuan hartu beharreko zenbait behar antzeman ditu.

Getxo Kirolak
Getxo Kirolaken langileen egitura (119 pertsona) 49 emakumek eta 71 gizonek
osatzen dute, baina egiten dituzten lanak eta patronatuarekin duten harremana
oso ezberdina sexuen artean; azpikontratatutako emakumeen portzentajea %81
da, aldiz, gizonena, %46. Azpikontratatutako emakumeen %46 garbitasuneko
langileak dira; gizonen kasuan, azpikontratatutako portzentaje handiena (%26)
igeltseroen taldea da.

Getxok aukera handiak eskaintzen ditu kirol instalazioei dagokienez. Oro har,
erabiltzaileek instalazioetaz balorazio ona egiten dute. Baina badaude hobeto
aprobetxatzeko zenbait hobekuntza behar duten espazioak, esaterako:
Fadurako korrika egiteko gunea argiztatzea, baita Frontoien eraikineko
pasilloak, udalerriko bidegorriak eta Fadurarako bideak ere (lurrazpiko
pasabideak). Oro har uste dute beharrezkoa dela herriko toki ezberdinetatik
Fadurarako bidea erraztea; gehien aipatu duten proposamena herri-garraioa
jartzea da.

Andra Marik berrikuntza behar du. Erabiltzaileek, ikasketa gelak erabiltzen
dituztenek, auzo horretan bizi direnek, instalazio hau hobeto aprobetxatu
beharko litzatekeela uste dute.
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Getxo Kirolakek baloratu beharko lukeen beste gauza bat herriko bidegorrien
sarea da, baina esan bezala, jada proiektu bat abiarazi du Udalak beharrezkoak
diren hobekuntzak egiteko.

Egun Getxo Kirolakek badu erabiltzaileen iritziaren berri bide informal zein
formalen bidez (idatziz jasotako eskakizunak), baina hala ere, ekintzetan partehartzen dutenei galdeketa bat pasatzea baloratu beharko luke, ekintza berari,
ordutegiari, espazioa eta begiraleari buruz duten iritzia ezagutzeko. Halaber,
hobetu beharreko gauzak edo proposamen berriak jaso ahal izango lituzke.

Diru-laguntza politikari dagokionez, Getxo Kirolakek klubei xehetasun gehiago
eskatu beharko lizkieke elkarteko zuzendaritzaren egiturari buruz eta kirol arloari
buruz, hots, lizentzia kopurua, taldeak, txapelketak, etab. Getxoko kirol arloan
emakumeen egoera ikusita, komenigarria litzateke Diru-laguntzak Arautzen
dituen Ordenantzaren bidez elkarteek aipatu arloan emakumeen partaidetza
bultzatzeko programak edo proposamenak egin ditzaten sustatzea.

Azkenik, Getxo Kirolakek hizkuntza eta irudien erabilpenean egiten duen
esfortzua aipatu behar da, baina hala ere, beharrezkoa da dokumentu guztiak,
web orria, zabaltzen dituen liburuxkak, kartelak, kiroldegietako seinaleztapenak
eta beste berrikusi ditzan eta komunikaziorako irizpide homogeneo bat adostu
dezan.
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Partaidetzako Kirola
Getxoko biztanleriaren %29,7 Getxo Kirolaken abonaturik dago. Abonu guztien
%46 emakumeenak dira eta %54 gizonenak.

Abonu kopurua gutxinaka areagotzen doa adinak aurrera egin ahala, 1-10 urtetartetik kopuru altuela 41-50 urte-tartean aurkitzen den arte. Hain zuzen, azken
honetan abonu kopuru handiena aurkitzen da bi sexuei dagokienez. Kontuan
izan behar da 21-30 urte-tartean beherakada nabarmena gertatzen dela aurreko
tarteko abonu kopuruari dagokionez, beraz, biztanleriaren talde honi arreta jarri
beharko litzaioke.

2008 urtean erregistratutako sarreren %43,5 emakumeenak izan ziren. Sarreraerregistroen ordu-tarteen araberako azterketaren ondorioz ikusi da goizetan
emakumeek instalazioak gizonek baino zertxobait gehiago erabiltzen dituztela,
aldiz, arratsaldetan, emakume baino gizon gehiago dago. Azterketaren emaitza
esanguratsuena da otorduetan (gosaria, bazkaria eta afaria) instalazioetan
dauden gizonen kopurua emakumeenaren bikoitza dela, beraz, oraindik ere
emakumeak dira etxeko eta familiako ardura gehien hartzen dituztenak.

Halaber, dinamiketan, galdeketetan eta Getxo Kirolaketik eman dituzten iritzien
arabera, batik bat emakumeek eramaten dituzte haurrak kiroldegietako
arratsaldeetako ekintzetara. Gainera, tarte hori ez dute kirola egiteko
aprobetxatzen, aitzitik, mahaiak dauden gunean eserita geratzen dira.

Getxo Kirolalek antolatutako 30 ekintza baino gehiagotan parte-hartzeko aukera
ematen du. 2008/2009 kanpainan guztira 14.414 pertsonek parte-hartu dute
guztira (abonatuen %59,2), % 51,5% emakumeak eta %48,5 gizonak. Baina
datu hauek bi kiroldegietan eskaintzen diren ekintzak kontutan hartuta aztertzen
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badira, eta umeenak diren ekintzak alde batera uzten badira, ekintzetan partehartzen duten emakumeen eta gizonen portzentajea %68 eta %32 da hurrenez
hurren.

Emakumeek gehien egiten dituzten kirol ekintzak yoga (%13), padela (%13) eta
pilates (%10) dira. Gizonen kasuan, partaide gehien dituzten ekintzak tenisa
(%20), umeen igeriketa (%13) eta umeen mantentze-igeriketa (%9) dira.
Padeleko pistak eta igerilekuak salbu, kiroldegietako erabilera libreko
instalazioak gehien bat gizonek erabiltzen dituzte.

Azkenik, esan behar da, Getxon jende askok ariketa fisikoa bere kabuz egiten
duela, eta gehien egiten diren ekintzak oinez ibiltzea, korrika egitea, bizikletan
ibiltzea eta patinatzea dira. Bada beste modu bat Getxo Kirolaketik kanpo
etorkin talde batek kirola egiten duena, hain zuzen, ADREBOL elkartearen
bidez. Maiz futboleko txapelketak antolatzen dituzte, eta gomendagarria
litzateke partaidetzako datuak eta ezaugarriak zein diren ezagutzea.

Errendimenduko Kirola
Getxon guztira 62 kirol-elkarte daude. Guztien artean 32 kirol modalitate egiteko
aukera ematen dute. Getxo Kirolakek soilik horietako 32en lizentzia-datuak ditu,
eta horietatik soilik 6k eman dituzte datuak sexuaren arabera banatuta, eta hau
oztopo bat izan da Getxoko arlo federatuaren azterketa behar bezala egiteko.
Hala ere, talde-dinamiketan zein galdeketa erdi-egituratuetan emandako iritzien
arabera, Getxoko kirol federatuan oso emakume gutxik parte-hartzen du, kirolari
zein zuzendari lanetan.
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Getxon badago norbere kirol-modalitatean nabarmentzen diren kirolariak
(errugbian, boleibolean, judoan, futbolean…), eta aukera paregabea da neska
gazteentzat eredutzat erabiltzeko.

Azpimarratu behar da lortutako datuen arabera, emakume gehienek kirola
indoor egiten dutela. Egiten dituzten kirolei dagokionez, boleibola, saskibaloia
eta errugbia dira lizentzia kopurua handiena dutenak, guztiak ere, taldeko kirol
modalitateak.

Dinamiketan parte-hartu dutenek diote arlo federatuan emakume gutxi dagüela,
estola-kirolean, Lehen Hezkuntzatik Bigarren Hezkuntzako saltoan kirol-uztea
gertatzen delako. Emakumeen eta gizonen kirolen estereotipoek oraindik
indarrean dirautela diote, eta beharrezkoa dela neskatoekin emakume kirolarien
ereduak erabiltzea.

Egun kirol federatuak denbora esta eskakizun handia duela esaten dute;
elkarteetan beste alternatibak ere egon beharko luketela diota.
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Eskola Kirola
Duela hiru urte Getxo Kirolakek Multikirola programa abian jarri zuen 6 eta 8
urte bitartean kirol-alternatibak eskaintzeko asmoz. Ikasturtean zehar,
programan parte-hartzen duten haurrek hilabeteko kirol-modalitate bat egiten
dute, ondorioz, kirol ezberdinak ezagutzeko aukera dute eta hauekiko
esperientzia bat bizitzen dute. Eskola kiroleko koordinatzaileek zein dinamiketan
parte-hartu dutenek ondo baloratzen dute iniciativa hau, baina beharrezkotzat
jotzen dute eskaintzari jarraipena ematea eta kirol-uztea ekiditea Lehen
Hezkuntzatik Bigarren Hezkuntzara pasatzean.

Multikirola programan 500 neska-mutilek parte-hartzen dute gutxi gora behera.
Ez dauzkagu sexuaren arabera banatutako datuak ez eta ikasturtearen
araberako banaketarik ere, ondorioz, ezin dugu partaidetzaren bilakaeraren gain
azterketarik egin. Klubetako kirol-eskoletan parte-hartzen duten neska-mutilen
datu osorik ere ez daukagu.

Neskak eta mutilek egiten dituzten kirolei dagokienez, eskema errendimenduko
kirolaren antzekoa da: mutilek gutxi gora behera kirol guztietan parte-hartzen
dute, futbola arrakastatsuena izanik. Nesken partaidetza batik bat boleibolean
aurkitzen da, baina badaude ere zenbait lizentzia saskibaloia eta igeriketan.
Neska gehienak indoor egiten diren kirolak egiten dituzte. Honek zerikusia izan
dezake neskek eta mutilek kirolarekin duten harremanarekin. Oro har, neskek,
hezkuntza dela medio, mugimenduzko jokuak ingurune seguru eta babestuetan
egiteko ohitura dute; mutilek aldiz, askatasun gehiago izaten dute espazio
berriak esploratzeko.
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Maiz aipatu duten kontua eskolaz kanpoko ekintzetan parte-hartzen duten
begiraleak profesionalak izateko beharra da, izan ere, honek kalitatea
areagotzea eta sesioetan pedagogia egokiak erabiltzea ahalbidetuko luke.

Ikerketa honetan parte-hartu dutenek ere diote oso garrantzitsua dela gurasoei
seme-alaben kirol-esperientzian inplikatu daitezen kontzientziatzea, baloratzeko,
laguntzeko eta interesa izan dezaten. Baita ere, sexu batek edo besteak egin
beharreko kirolari buruzko estereotipo sozialak apurtzea beharrezkoa dela diote,
eta horretarako, adibidez, Getxoko emakume kirolariak erabili daitezke
eredutzat.

Azkenik, diagnostiko honetan argi geratu da beharrezkoa dela Multikirola
programa bukatutakoan dagoen kirol-eskaintza zein den informatzeko bideak
zabaltzea, bai elkarteen bidez, bai Udaleko web orriaren bidez… Gurasoek
informazio gehiago behar dutela uste dute; zein ekintza egin daitezkeen, zein
egunetan, ordutegiak, norengana jo behar den, etab.
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I Eranskina: Talde-dinamiketako parte-hartzaileak
● 1 Dinamika: Partaidetzako Kirola
Parte-hartzaileak

Nondik datozen edo kirolarekiko harremana

Emakume 1

Kiroldegiko erabiltzailea

Emakume 1

Kiroldegiko erabiltzaile ohia. Kirola bere kabuz egiten du.

Emakume 1

Ez du kirolik egiten

● 2 Dinamika: Eskola Kirola
Parte-hartzaileak

Nondik datozen edo kirolarekiko harremana

2 Emakume

Ikastetxeetan estola-kiroleko koordinatzaileak

2 Gizon

Ikastetxeetan estola-kiroleko koordinatzaileak

2 Gizon

Getxo Kirolakeko teknikariak

● 3 Dinamika: Errendimenduko Kirola



Parte-hartzaileak

Nondik datozen edo kirolarekiko harremana

4 Emakume

Errugbiko jokalariak

3 Emakume

Padeleko jokalariak

2 Emakume

Boleiboleko jokalariak

Emakume 1

Txirrindulariak
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ARLOA

EKINTZA-LERROAK

A. Zenbait espazio egokitzea hobeto aprobetxatu daitezen eta segurtasuna
sentiarazi dezaten: Fadurako korrika egiteko pista, Frontoietako eraikineko
pasilloa, bidegorriak eta Fadurarako bideak (lurrazpiko pasabideak) argiztatu.

1. Getxo Kirolak

B. Bidegorrien sarea eta egoera ebaluatu.
C. Herri-garraioa ezartzeko aukera ebaluatu.
D. Andra Mariko instalazioak berritu.
E. Kirol ekintzen ebaluazioa formalizatu.
F. Diru-laguntzetarako elkarteei datu zehatzak eskatu (lizentziak, taldeak, maila,
zuzendaritzaren osaketa, etab.).
Diru-laguntzak
G. Getxoko kirol arloan berdintasuna sustatzeko ebaluatzeko irizpideetan
proiektuak eta iniziatibak ebaluatzea.

puntuazio zehatza eman.

H. Dokumentu eta seinaleztapen guztiak berrikusi eta komunikazio ez sexista
baterako irizpideak ezarri.

2. Partaidetzako Kirola

A. Neska-mutilei laguntzera joaten diren emakumeei kirol ekintzak eskaintzea
seme-alaba gazteentzat psikomotrizitateko espazio bat egokituz.
- Kirol ekintzen urteko
B. Getxo Kirolak erakundeaz kanpoko kirol jardueren
ezagutza zabaldu.

ebaluazioan gai honi
buruz galdetzeko atal
zehatza sartu.
- Gai

honi

buruzko

ikerketa zehatza egin.
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A. Klubei zuzendaritzako osaerari eta kirol arloari
buruzko

datuak

eskatu

sexuaren

BIS 1.F

arabera

banatuta, talde kopurua, kategoriak eta parte-

3. Errendimenduko Kirola

hartzen duten lehiaketak barne.

B. Getxoko emakume kirolariak ezagutzera eman.
Neska gazteentzat eredu bezala erabili.

- Hedapen

kanpaina:

Getxoko

kirolariekin

bideo

bat

edota

kartelak egin.
- Kirolari ateak zabalik:
ikastetxeetatik irteerak
nesken
gertakariak
edota

kirolikustera
kirolariak

ikastetxeetara joatea.

C. Urteko “Kirolean berdintasuna” saria sortu Getxoko kirol federatuan
emakumeen partaidetza areagotzeko edota egoera hobetzeko ahalegina
egiten duen klubari esker ona emateko.
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A.

Eskola kiroleko partaidetzari buruzko datu-basea sortu (Multikirola, Bizkaiko
Foru Aldundia, Kirol-eskolak).
- Eskola

B.

kiroleko

Lehen Hezkuntzatik Bigarren Hezkuntzara kirol-

koordinatzaileekin lan-

uztea ekiditeko estrategia orokorra diseinatu.

talde zehatza sortu.
- Ikastetxe

guztietako

eskola

kirolako

koordinatzaile

4. Eskola Kirola

C.

D.

bat

Begiraleen formakuntza eta ordainsariaren gain

izendatu

adostasun batera iritsi.

guztiak abiarazi ditzan.

Getxoko kirolariak ezagutzera eman. Neska

ekintza

BIS 3.B.

gazteentzat eredu bezala erabili.
- Informazio
E.

Gurasoei sentsibilizatu eta kontzientziatu seme-

bat

diseinatu

alaben kirol esperientzian duten garrantziaren

zabaldu

(egutegia,

gain.

jokaera

dekalogoa,

kirola
F.

liburuxka

Kirol-eskaintzari buruz informazioa emateko
bideak zabaldu.

egin

eta

dezaten

animatzea, etab.).
- Web orria difusio bide
bezala erabiltzea
- Kiroldegietan
informazio-kartelak
jartzea.
- Ikastetxeetako
koordinatzailea erabili
(4. B-C).
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Eskerrik beroena proiektu honetan eskuzabaltasunaz beraien
ekarpen eta iritziekin parte-hartu dutenei.
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Avento Consultoría, S.L. enpresak Getxoko Udalarentzat egindako proiektua.

Proiektuko koordinatzailea: Ainhoa Azurmendi

Edozein ohar edo iradokizun egin nahi izanez gero, ondorengo posta
elektronikora idatz dezakezue: aazurmendi@aventoconsultoria.com

Sta. : Ainhoa Azurmendi
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