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0. SARRERA

Hondarribiko Udalak, Kirol Arloaren bidez, hausnarketa estrategikoa egin du tokiko kirolari buruz. Horren
helburua ildo estrategiko nagusiak ezartzea izan da, datozen urteetarako udaleko kirol politika zehazteko.
Zehazki esateko, agiriak hauek jasotzen ditu: herritarren segmentu guztien ohiturak eta beharrak
identifikatzen dituen diagnostikoa, Hondarribian egiten den jarduera fisikoari eta kirol jarduerari dagokionez;
eta jarduera proposamen bat, Hondarribiko kirol sistema osatzen duten esparruak hartzen dituena eta
udalaren estrategia ezartzen duena tokiko kirolaren inguruan, hondarribiarren jarduera fisikoaren eta kirol
jardueraren tasak igotzeko ekintzak zehaztuz.
Plangintza hau lau esparrutan egituratu da, hain zuzen ere, Hondarribiko kirol sistema osatzen duten lau
esparruetan: eskola kirola, kirol federatua; partaidetzako kirola; eta Hondarribiko Udaleko Kirol Arloa. Kirol
instalazioak zeharka sartu dira plangintzan, hau da, aipaturiko atal bakoitzean, kasu bakoitzean erabilitako
kirol instalazioen egoera aztertu da, eta arlo horretan egin beharreko esku-hartzeak proposatu dira.
Plangintza honen helburua Hondarribiko Udaleko Kirol Arloarentzat tresna eraginkorra izatea da, tokiko kirol
sistemaren funtzionamendua optimizatzeko. Horretarako, kirol eskaintza, egungo programak eta udaleko
kirol instalazioen sarea izango ditu lantzeko arlo nagusiak. Era berean, plangintzak udalerriko kirol eragileen
nahiz Hondarribiko Udalaren beraren egitekoa berbideratzea izango du helburu, tokiko kirol sistemaren
barnean. Hori guztia, noski, aurrez zehazturiko udaleko kirol estrategiaren arabera.
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Egoeraren diagnosia
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1. HONDARRIBIKO ESKOLA KIROLA

Atal honetan hauek aztertzen dira, batez ere: Hondarribiko kirol
jardueraren eskaintza eskola adineko neska-mutilentzat; eskaintzaren
jarduera

bakoitzean

jasoriko

partaidetza

garapena, mutilena nahiz neskena;

datuak;

eskola

partaidetzaren

kirolaren oinarri den

antolaketa egitura, udalerriko kirol eragileen arteko harremana eskola
kiroleko programa gauzatzeko, eta programaren kudeaketa eta
finantzaketa eredua.
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1.1. Kirol eskaintza eskola adinean

Derrigorrezko eskola adinean Hondarribiko neska-mutilei eskaintzen zaizkien kirol jardueren multzoa
da eskola kirolaren eskaintza. Jarduera horietako gehienak ikastetxeen bidez eskaintzen dira, eta
ikasturteko hilabeteetan barrena; baina horiez gain badira Hondarribiko kirol erakundeek eskainiriko
beste kirol jarduera batzuk ere. Azterketa hau egiteko jarduera mota hauek hartu dira kontuan:
partaidetzako ibilbideko lehiaketa jarduerak; kirolean hasteko jarduerak; kirol jarduera bereziak,
Gipuzkoako Foru Aldundiak baimenduak edo homologatuak; eta UDA kanpainaren barnean
sartzen diren kirol jarduerak.
Partaidetza datuak aztertu dira Hondarribiko eskola kirolaren espektro guztian, eta eskariaren jokabidea
aztertu da aldagai nagusien arabera: adina, sexua, ikastetxea eta kirol modalitatea.
Azterketa egiteko 2016-2017 ikasturteko datuak hartu dira, Hondarribiko eskola kirolaren inguruko
argazkirik berriena edukitzeko. Era berean, azterketa azken bosturtekora arte luzatu da, egungo
egoerara iritsi arteko datuen garapena baloratu ahal izateko.

1.1.1. Lehiaketa jarduerak partaidetzako ibilbidean.
Eskola kirolaren eskaintzaren oinarria dira. Atal honetan sartzen dira taldeko kirol modalitate
nagusiak; benjamin eta alebin kategorietan multzo batean eskaintzen dira, multikirola formatuan.
Taldeko kirol modalitateez gain, banakako modalitateak ere eskaintzen dira.
2016-2017 ikasturtean kirol modalitate hauek eskaini dira Hondarribiko ikastetxeetan:
Taldeko kirol modalitateak; futbola, saskibaloia, eskubaloia eta errugbia. Horiek guztiak
multikirola formatuan bilduta. Aipaturikoez gain, waterpoloa ere eskaini da.
Banakako kirol modalitateak; atletismoa, zesta puntua, judoa, karatea, gimnasia, mendia,
igeriketa, piraguismoa eta mahai tenisa.
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Beraz, 2016/17 ikasturtean, Hondarribiko neska-mutilek 14 kirol modalitateren artean egin dute
aukera.
1.1.1.1.

Partaidetza datuak 2016-17 ikasturtean:

1. taula. Eskola kiroleko partaidetza 2016/17 ikasturtean, kategoriaren, sexuaren eta modalitatearen
arabera
BENJAMINAK
ALEBINAK
INFANTILAK
KADETEAK
GUZTIRA
NESKAK MUTILAK GUZTIRA NESKAK MUTILAK GUZTIRA NESKAK MUTILAK GUZTIRA NESKAK MUTILAK GUZTIRA NESKAK MUTILAK GUZTIRA
FUTBOL
20
115
135
27
97
124
16
1
17
63
213
276
FUTBOL 11
41
41
0
41
41
ATLETISMOA
9
14
23
14
16
30
22
12
34
45
42
87
GIMNASIA
7
7
7
7
5
5
19
0
19
IGERIKETA
6
3
9
1
4
5
1
6
7
8
13
21
JUDO
1
1
2
1
1
1
2
3
KARATE
1
1
2
1
1
1
2
3
MAHAI TENISA
1
2
3
1
1
4
4
1
7
8
MENDIA
2
2
4
3
1
4
5
5
1
1
6
8
14
PIRAGUISMOA
1
1
2
2
2
4
3
3
6
ERRUGBIA
20
115
135
27
97
124
6
6
47
218
265
SASKIBALOIA
20
115
135
27
97
124
9
11
20
4
9
13
60
232
292
WATERPOLOA
1
1
1
1
1
1
2
ZESTA PUNTA
7
7
0
7
7
ESKUBALOIA
20
115
135
27
97
124
16
16
47
228
275
2016/2017

Iturria: Hondarribiko Udala

Ikus daitekeenez, alebin eta benjamin kategorietan partaidetza datuak berberak dira futbolean,
saskibaloian, errugbian eta eskubaloian; izan ere, eskaintza beraren barnean sartzen dira
(multikirola).
1. grafikoa. Eskola kiroleko partaidetza guztira 2016/17 ikasturtean, kirol modalitatearen arabera
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Eskola kirolean gehien egin den kirol modalitatea futbola da (futbola + 11ko futbola). Hala ere,
multikirolaren eskaintzan sartzen diren taldeko kirol modalitate nagusiek ere oso gertutik jarraitzen
diote. Multikirolaren programa hau da eskola kirolaren eskaintzaren ardatza benjamin eta alebin
kategorietan, ikasleek gehien eskatu duten eskaintza. Alde handia dago multikirolaren programan
sarturiko modalitate hauen eta gainerako kirol modalitateen artean, partaidetzari dagokionez.
Sexuaren araberako partaidetzaren datu orokorrak aztertzen baditugu, hau ikusten dugu:
2. grafikoa. Mutilen partaidetza eskola kirolean 2016/17 ikasturtean, modalitatearen arabera

3. grafikoa. Nesken partaidetza eskola kirolean 2016/17 ikasturtean, modalitatearen arabera

Bi sexuen arteko partaidetzaren desberdintasun nagusia partaideen kopurua da, nabarmen
txikiagoa baita nesken kategorian. Era berean, taldeko modalitateekin konparatuta, nesken
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kategorian garrantzi erlatibo handiagoa dute banakako modalitate batzuek (atletismoak,
gimnasiak).

4. grafikoa. Eskola kiroleko partaidetza 2016/17 ikasturtean, modalitatearen eta sexuaren arabera

Mutilen
partaidetza
handiagoa
da, argi eta
garbi, nesken
partaidetzare
n aldean

Eskola kirolaren eskariaren jokabidea modu zehatzagoan aztertzeko, kategoria bakoitzean izaniko
partaidetza aztertu da (benjamin, alebin, infantil eta kadete kategorietan izanikoa), bai mutilen
kasuan bai nesken kasuan.
5. grafikoa. Benjaminen partaidetza eskola kirolean 2016/17 ikasturtean, modalitatearen eta
sexuaren arabera
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6. grafikoa. Alebinen partaidetza eskola kirolean 2016/17 ikasturtean, modalitatearen eta
sexuaren arabera

Bai benjamin kategorian bai alebin kategorian, partaidetza taldeko kirol modalitateetan bildu da
bereziki, horiek baitira multikirolaren eskaintzan sartzen direnak. Partaidetzari dagokionez, bi
sexuen arteko arraila oso handia da.
Banakako modalitateetako partaidetza oso txikia da. Modalitate horien artean, atletismoa
azpimarratu behar da, izan ere, atletismoko partaidetza egonkorra da bi kategoria horietan,
eta nahiko orekatua sexuen artean.
Gimnasia eta zesta punta sexu bakarrak eginiko modalitateak dira; gimnasia neskek bakarrik egin
dute, eta zesta punta mutilek bakarrik.
7. grafikoa. Infantilen partaidetza eskola kirolean 2016/17 ikasturtean, modalitatearen eta
sexuaren arabera
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8. grafikoa. Kadeteen partaidetza eskola kirolean 2016/17 ikasturtean, modalitatearen eta
sexuaren arabera

Infantil eta kadete kategorien datuak aztertzean kirol federatuko partaidetza kontuan izan behar
da; izan ere, adin honetan igarotzen dira kirolaririk gehienak eskola kirolaren esparrutik kirol
federatuaren esparrura. Multikirolaren eskaintza desagertu egiten da, eta taldeko kirol
modalitateetako kirol eskaintzaren parte handi bat kirol federatuaren esparrutik egiten da.
Banakako modalitateei dagokienez, aipatu beharra dago atletismoko partaidetza gero eta
handiagoa dela. Eskaintzen diren banakako kirol modalitateen artean, atletismoa da eskola
kiroleko kategoria guztietako kirolik garrantzitsuena, eta oso errotuta dago nesken artean beste
modalitateekin konparatuta.
1.1.1.2.

Partaidetzaren garapena azken urteotan: 2011-2016

Zein izan da eskola kiroleko partaidetzaren joera azken urteotan?
9. grafikoa. Eskola kiroleko partaidetzaren garapena 2011-2016 aldian, kategoriaren arabera

Benjaminen
eta alebinen
partaidetzare
n
beherakada
2014tik
aurrera
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Eskola kiroleko partaidetzaren garapenaren berariazko azterketa, kategoriaren eta sexuaren
arabera: Partaidetza datuak lortu dira mutilen, nesken eta talde mistoen lehiaketetan. Multikirolaren
eskaintzak garapena izan du azken urteotan, eta talde mistoen aldeko apustua egin da. 2017. urtea
baino lehenago aukera horretan sartu ziren mutilen eta nesken datu zehatza ez da eskuratu.
10. grafikoa. Benjaminen partaidetzaren garapena eskola kirolean 2011-2016 aldian, sexuaren
arabera.

11. grafikoa. Alebinen partaidetzaren garapena eskola kirolean 2011-2016 aldian, sexuaren
arabera.

Talde
mistoen
kategoria
sartzeak
agertzen du
mutilen eta
nesken
kategorietan
izaniko
beherakada
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Mutilen eta nesken partaidetza grafikoek garapen paraleloa agertzen dute; hala ere, mutilen
partaidetza neskena baino nabarmen handiagoa da.
Infantil kategorian, oreka handiagoa antzematen da nesken eta mutilen partaidetzaren artean,
batez ere mutilen partaidetza datuen jaitsieragatik (aurreko kategoriekin konparatuta) eta ez
nesken partaidetzaren igoeragatik. Horren arrazoia zera da, infantil kategoriatik aurrera mutilen
kiroleko partaidetzaren zati handi bat eskola esparrutik kanpo egiten dela.
12. grafikoa. Infantilen partaidetzaren garapena eskola kirolean 2011-2016 aldian, sexuaren
arabera.

1.1.1.3.

Eskola kiroleko programan izena emaniko pertsonen kopurua.

Orain arte azterturiko datuek agerian jartzen dute kirol modalitate bakoitzean izaniko izenemateen kopurua, baina kontuan izan behar da pertsona batek zenbait kirol modalitatetan eman
dezakeela izena; beraz, datuek ez dute islatzen eskola programan kirol jardueraren bat egin duten
ikasleen kopurua.
2016-17 denboraldiko izen-emateen zerrenda aztertu da, eskola kiroleko gutxienez jardueraren
batean izena emaniko pertsona kopuruaren benetako datua eskuratzeko.
Era berean, partaidetza datuak gurutzatu dira Hondarribiko ikastetxeetako ikasle kopuru osoarekin,
eskola adinekoen kirol jardueraren ratioa ezartzeko.
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2. taula. 2016/17 ikasturtean eskola kirola egin duten ikasleen ratioa, kategoriaren eta sexuaren
arabera.
BENJAMINAK
ALEBINAK
INFANTILAK
KADETEAK
GUZTIRA
NESKAK MUTILAK GUZTIRA NESKAK MUTIILAK GUZTIRA NESKAK MUTILAK GUZTIRA NESKAK MUTILAK GUZTIRA NESKAK MUTILAK GUZTIRA
KIROLARIAK
44
129
173
56
122
178
55
104
159
5
13
18
160
368
528
IKASLEAK
195
198
393
189
190
379
195
196
391
156
157
313
735
741
1476
%
22,6%
65,2%
44,0%
29,6%
64,2%
47,0%
28,2%
53,1%
40,7%
3,2%
8,3%
5,8%
21,8%
49,7%
35,8%

Iturria: Hondarribiko Udala
13. grafikoa. Eskola kirolean izena emandako ikasleen kopurua 2016-17 ikasturtean,
kategoriaren arabera.

Partaidetza
arraila
handia
eskola
kirolean
mutilen eta
nesken
artean

14. grafikoa. Eskola kirolean izena emandako ikasleen ehunekoa 2016-17 ikasturtean,
kategoriaren arabera.
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Benjamin eta alebin kategoriak aztertuz (kategoria horietan eskola kirola da ia bide bakarra
egituraturiko kirol jarduera egiteko), arraila nabarmena ikusten dugu mutilen eta nesken kirol
jardueraren indizeen artean. Gainera, azpimarratu beharra daukagu arraila hori finkatu egin dela,
eskola kirolerako sarbidea ikastetxeetatik bideratzen bada ere (eta ikastetxe horiek beren ikasle
guztien partaidetza sustatu ohi dute), eta ikastetxe guztietako kirol koordinatzaileak jabetzen badira
ere eta kezka agertzen badute ere arraila horri buruz.
Hondarribiko benjamin eta alebin mailetako mutilen ia bi heren dago izena emanda eskola
kirolaren eskaintzan; bitartean, nesken artean % 22,6 benjamin kategorian eta % 29,6 alebin
kategorian.
Infantil kategorian arraila hori murriztu egin da, batez ere mutilen izen-emateak jaitsi direlako (kirol
federatuaren esparrura igaro dira kirolariak), eta ez nesken jarduera igo delako.

1.1.1.4.

Eskola kiroleko programan eskainiriko modalitateen eskaria.

Hondarribiko eskola kirolaren esparruan programaturiko kirol jardueren eskariari buruzko
datuak agertzen dira. Partaidetza datuak aztertu dira, kategoriaren eta sexuaren arabera, eta, era
berean, izen-emateen ratioa kalkulatu da, Hondarribiko ikasle kopuruarekiko.
3. taula. Eskola kiroleko izen-emateak 2016/17 ikasturtean, modalitatearen, kategoriaren eta
sexuaren arabera
2016/17
MULTIKIROLA
FUTBOL 8
FUTBOL 11
ATLETISMOA
GIMNASIA
IGERIKETA
JUDO
KARATE
MAHAI TENISA
MENDIA
PIRAGUISMOA
WATERPOLOA
ZESTA PUNTA
ESKUBALOIA
ERRUGBIA
SASKIBALOIA

BENJAMINAK
ALEBINAK
INFANTILAK
KADETEAK
GUZTIRA
NESKAK MUTILAK GUZTIRA NESKAK MUTIILAK GUZTIRA NESKAK MUTILAK GUZTIRA NESKAK MUTILAK GUZTIRA NESKAK MUTILAK GUZTIRA
20
115
135
27
97
124
47
212
259
16
1
17
16
1
17
41
41
0
41
41
9
14
23
14
16
30
22
12
34
45
42
87
7
7
7
7
5
5
19
0
19
6
3
9
1
4
5
1
6
7
1
2
3
9
15
24
1
1
2
1
1
1
2
3
1
1
2
1
1
1
2
3
1
2
3
1
1
4
4
1
7
8
2
2
4
3
1
4
5
5
1
1
6
8
14
1
1
2
2
2
4
3
3
6
1
1
1
1
1
1
2
7
7
0
7
7
20
115
135
27
97
124
16
16
47
228
275
20
115
135
27
97
124
6
6
47
218
265
20
115
135
27
97
124
9
11
20
4
9
13
60
232
292
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4. taula. 2016-17 ikasturteko ikasle kopurua1, kategoriaren eta ikastetxearen arabera.
ikasleak 16/17

Neskak
Talaia
116
Ama Guadalupekoa
52
San Jose
27
Guztira
195

BENJAMINAK
Mutilak Guztira
117
233
53
105
28
55
198
393

Neskak
108
51
30
189

ALEBINAK
Mutilak Guztira
108
216
52
103
30
60
190
379

Neskak
110
59
26
195

INFANTILAK
Mutilak Guztira
111
221
60
119
25
51
196
391

Iturria: Hondarribiko Udala

Neskak
79
56
21
156

KADETEAK
Mutilak Guztira
79
158
57
113
21
42
157
313

GUZTIRA
NESKAK MUTILAK GUZTIRA
413
415
828
218
222
440
104
104
208
735
741
1476

Egungo izen-emateei eta ikasleei buruzko datuek ratio hauek eskaintzen dituzte:
15. grafikoa. 2016-17 ikasturteko eskola kirolaren eskaintzan izena emaniko ikasle benjaminen ehunekoa

Multikirolean
izena
emaniko
neska
benjaminak
% 10 dira
bakarrik

16. grafikoa. 2016-17 ikasturteko eskola kirolaren eskaintzan izena emaniko ikasle alebinen ehunekoa

Ez da eman sexuaren arabera banakaturiko ikasleen daturik; beraz, sexu bakoitzari % 50eko balio zenbatetsia ezarri
zaio.
1
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17. grafikoa. 2016-17 ikasturteko eskola kirolaren eskaintzan izena emaniko ikasle infantilen ehunekoa

18. grafikoa. 2016-17 ikasturteko eskola kirolaren eskaintzan izena emaniko ikasle kadeteen ehunekoa

Datuek agerian jartzen dute, berriro ere, mutilen eta neskan partaidetza datuen artean dagoen
arraila izugarria. Era berean, multikirolaren eskaintzaren berariazko garrantzia berresten da
gainerako modalitateekin konparatuta, bereziki mutilen kategorian.
Infantil kategorian, ikasleek kirol modalitate bat aukeratu dutenean, ikusten da Hondarribiko mutilek
12 kirol modalitatetan parte hartu dutela, eta neskek 6tan.
Era berean, aipatu beharra dago atletismoak kategoria guztietan duen garrantzia, bai eta nesken
artean duen onarpena ere.
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19. grafikoa. Eskola kirolaren eskaintzan izena emandako nesken ehunekoa 2016-17 ikasturtean,
kategoriaren eta modalitatearen arabera.

neskak eskola kirola
16,0%
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%

benjaminak
alebinak
infantilak
kadeteak

Mutilen partaidetza ratioarekin konparatuz, partaidetza ratioa txikia bada ere, aipatzekoa da
multikiroleko partaidetzaren gorakada alebin kategorian.
5 modalitatetan ikusten da jarraipen bat kategorietan aurrera egin ahala: futbolean, saskibaloian,
atletismoan, gimnasian eta igeriketan. Aipagarria da atletismoak duen garrantzia infantil
kategorian; bertan, % 11,3ko ratioa lortu du, eta hori da neskek gehien eginiko modalitatea
-kontuan izan gabe kirol federatuko lizentziak-. Horrek balioa ematen dio atletismoak
(Bidasoa Atletiko Taldeak) Hondarribian egiten duen eskaintzari.
Era berean, aipatzekoa da oreka handiagoa dagoela taldeko kirol modalitateetako
partaidetzaren eta banakako kirol modalitateetako partaidetzaren artean. Hori bereziki
azpimarragarria izango litzateke baldin eta partaidetza datuak altuagoak balira, baina adierazle
honek agerian jartzen du egungo taldeko kirol modalitateen eskaintzak (multikirolak) ez
dituela betetzen nesken nahiak.
Mutilen partaidetzari dagokionez, oso nabarmentzekoa da taldeko kirol modalitateak
gainerako modalitateak baino askoz ere garrantzitsuagoak direla, bereziki benjamin eta alebin
kategorietan; infantil kategoriatik aurrera, kirol federatuaren esparrura igarotzen dira kirolari
gehienak.
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20. grafikoa. Eskola kirolaren eskaintzan izena emandako mutilen ehunekoa 2016-17 ikasturtean,
kategoriaren eta modalitatearen arabera.

13 kirol modalitate eskaintzen badira ere, horietako askok oso eskari txikia dute, ia lekukotasun
balioa dute bakarrik. Taldeko kirol modalitateen eragina oso handia da, eta, horren aurrean, soilik
atletismoak, eta neurri txikiagoan igeriketak, dute aipatzeko moduko jarduera.

1.1.1.5.

Eskola kirolaren jarduera Hondarribiko ikastetxeetan

Atal honetan aztertzen da Hondarribiko ikastetxe bakoitzak duen eskola kirolaren jarduera.
Zehazki esateko: Ama Guadalupekoa, San Jose eta Talaia ikastetxeek.
Atal honetan aztertzen dira eskola kirolaren eskaintzari eta ikastetxe bakoitzeko ikasleen
partaidetzari buruzko datuak. Informazio hori ikastetxe bakoitzeko kirol koordinatzaileen 2 iritzi
espezializatuarekin osatu da.

Ibai Amezketa, Talaia eta San Jose ikastetxeetako eskola kiroleko koordinatzailea, eta Pello Arruabarrena, Ama
Guadalupekoa ikastetxeko eskola kiroleko koordinatzailea.
2
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21. grafikoa. Eskola kirolaren eskaintzan izena emandako mutilen ehunekoa 2016-17 ikasturtean,
kategoriaren eta modalitatearen arabera. Ama Guadalupekoa ikastetxea.

Partaidetza
handia
multikirolean
eta txikia
beste
modalitate
batzuetan

22. grafikoa. Eskola kirolaren eskaintzan izena emandako mutilen ehunekoa 2016-17 ikasturtean,
kategoriaren eta modalitatearen arabera. San Jose ikastetxea.

Partaidetzare
n
beherakada
oso garbia
alebin
kategorian.

23. grafikoa. Eskola kirolaren eskaintzan izena emandako mutilen ehunekoa 2016-17 ikasturtean,
kategoriaren eta modalitatearen arabera. Talaia eskola.

Partaidetza
handia
multikirolean
eta txikia
beste
modalitate
batzuetan
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24. grafikoa. Eskola kirolaren eskaintzan izena emandako nesken ehunekoa 2016-17 ikasturtean,
kategoriaren eta modalitatearen arabera. Ama Guadalupekoa ikastetxea.

Oso
partaidetza
txikia
multikirolean
eta
nabarmena
beste
modalitate
batzuetan.

25. grafikoa. Eskola kirolaren eskaintzan izena emandako nesken ehunekoa 2016-17 ikasturtean,
kategoriaren eta modalitatearen arabera. San Jose ikastetxea.

Oso
partaidetza
handia
multikirolean
alebin
kategorian.

26. grafikoa. Eskola kirolaren eskaintzan izena emandako nesken ehunekoa 2016-17 ikasturtean,
kategoriaren eta modalitatearen arabera. Talaia eskola.

Partaidetza
handia
atletismoan,
multikirolare
n mailakoa.
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Aipatu beharra dago kasu batzuetan guztiz kontrakoa dela mutilen eskola kiroleko jardueraren eta
nesken eskola kiroleko jardueraren jokabidea.
-

Ama Guadalupekoa ikastetxea da mutilen kategorian multikiroleko partaidetza ratiorik
handiena duena -%60 baino handiagoa-, eta, aldiz, nesken kategorian multikiroleko
partaidetza ratiorik txikiena du -%8 baino txikiagoa-. Zergatik da eskaintza bera hain
erakargarria mutilentzat eta batere erakargarria ez neskentzat? egon daitezke beste faktore
batzuk, adibidez, ikastetxean beste aukera batzuk eskaintzea –Dantza- ,eta horrek eragina
izatea eskola kiroleko nesken partaidetzan?

-

San Jose ikastetxeak beherakada ez-ohikoa izan du multikiroleko partaidetza ratioan,
mutilen alebin kategorian: benjamin kategoriako % 60ko partaidetzatik alebin kategoriako
% 33ko partaidetzara igaro da. Bitxia bada ere, nesken artean aurkako kasua gertatu da;
ratioa modu nabarmenean igo da alebin kategorian, eta benjamin kategoriako % 11tik %
33ra igaro da alebin kategorian. Hain zuzen ere, ikastetxe honetan bakarrik da nesken
partaidetza ratioa mutilen partaidetza ratioaren berdina multikirolean. Zergatik eskaintza bera
hain erakargarria bihurtu da neskentzat eta jada mutilei ez zaie hainbeste interesatzen?

Orokorrean, eskola kiroleko programan arraila handia dago da nesken partaidetzaren3 eta mutilen
partaidetzaren artean. Egoera horrek kezka eragiten du Hondarribiko hiru ikastetxeetako eskola
kiroleko koordinatzaileen artean, eta aitortzen dute ez dakitela egoera nola konpondu.

Eskola kirolaz aparte, Hondarribian dantzako eskaintza pribatua dago, eta bertan Hondarribiko neska askok hartzen
du parte. Ez da jaso eskaintza horretan izena emandako nesken kopuruari buruzko informazio zehatzik.
3

27

1.1.1.6.

Lehiaketako eredu mistoa edo sexuaren arabera bereizia.

Hondarribian eskola kirolaren eskaintza mistoa da 2015. urtetik. Hau da, mutilek eta neskek
batera parte hartzen dute kirol programan, eta taldeak mutil nahiz neskek osatzen dituzte, bereizi
gabe. Eztabaida zabala dago gaur egun eskola kirolean eredu mistoa egokia ote den ala ez. Alde
batetik, batzuek talde mistoen alde egiten dute, argudiatuz eskola kiroleko programaren bidez
hezkuntza balioak sustatu behar direla, eta berdintasuna eta hezkidetza direla balio horiek
helaraztearen oinarriak. Baina beste batzuek diote, eskola kirolak balioak helarazten lagundu
behar duela onartuz, taldeko kirol modalitateetako eskaintza mistoak eragin negatiboa duela
nesken partaidetzan, eta, beraz, haien partaidetza tasa areagotzea dela lehentasunezko helburua,
egoera honetan beste edozein helbururen gainetik egon behar duena.
Bi aukera horien aurrean, udalerri batzuek ikerketak 4 egin dituzte, talde mistoetan neskek eta
mutilek dituzten partaidetza eta jokabidea aztertzeko.
Hondarribiaren kasuan, Ibai Amezketak, Talaia eta San Jose ikastetxeetako eskola kiroleko
koordinatzaileak, irizten du nesken partaidetza jaitsi egin dela eskola kirolaren eskaintza mistoa
denetik. Iritzi hori berretsi egiten dela ematen du txosten honetan aztertzen diren partaidetza
datuak ikusita; bertan ikus daiteke benjamin eta alebin kategorietan partaidetzaren beheranzko
joera dagoela 2015etik aurrera. Hala ere, joera negatibo horren atzean beste arrazoi batzuk ere
egon daitezke.

Hernani, Lezo eta Pasaian egindako zenbait azterketa eta ikerketek frogatu dute talde mistoetan neskek askoz
gutxiago parte hartzen dutela jokoan mutilek baino, eta gainera, egoera horren jakitun direla bai mutilak bai neskak.
Kontrakoen zelaian sartzeko taldeko kirol modalitateetan, mutilen arteko elkarreraginak eta paseak dira nagusi; mutilak
dira jokoan ekimena dutenak, eta haiek dira golak sartzen dituztenak. Zenbait iturrik baieztatzen dute neskenak
bakarrik diren espazioak sortu behar direla, kirolaren bidez neskak ahalduntzeko.
4

Talde bateko partaide izatea, lidergoa, protagonismoa, nork bere gorputza ezagutzea eta ahalduntzea sistematikoki
ukatu izan zaizkie emakumeei historian barrena. Ezin da pentsatu kirolaren esparruan gaindituko direnik gure gizartean
hain errotuta dauden desberdintasunak. Neska-mutilak kirolarekin gozatzen hasten direnerako, haiek aurretik izan
duten gizarteratze prozesuan jada barneratu dituzte eredu horiei loturiko estereotipoak eta jarrerak, eta neska-mutil
horiek aurreko gizarteratze prozesu horrek baldintzatuta jarduten dute.
Horregatik guztiagatik, eta nesken kirol jarduera sustatzeko, komenigarria da taldeko kirol modalitateetan mutilek eta
neskek bereizita jokatzea, talde mistoak osatzea saihestuz. Ez da gauza bera gertatzen banakako modalitateetan,
adibidez atletismoan edo igeriketan.
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Bestalde, Hondarribiko ikasleen kopurua eta eskola kiroleko programaren egungo partaidetza
datuak kontuan izanik, badirudi epe motzera ezingo dela osatu nesken talde nahikorik Hondarribian
eskola kiroleko lehiaketa bati eusteko. Horrela egitekotan, estrategia honek eskola kirolaren
lehiaketa Irunera zabaltzea eskatuko luke, eta, era berean, bi udalerriek jarduera estrategia bera
adostu beharko lukete nesken partaidetza areagotzen saiatzeko, hau da, sexuaren arabera
bereiziriko eskaintzan oinarrituriko estrategia.
5. taula. 2016-17 ikasturteko talde kopurua, kategoriaren eta ikastetxearen arabera
IKASTETXEA
TALAIA

MAILA
BENJAMINAK
ALEBINAK

SAN JOSE

BENJAMINAK
ALEBINAK

2
2

4
12

20
16

24
28

AMA GUADALUPEKOA BENJAMINAK
ALEBINAK
Guztira

3
3
23

3
4
49

34
34
227

37
38
276

TALDE KOP. (MISTOAK) NESKAK MUTILAK GUZTIRA
7
15
68
83
6
11
55
66

Iturria: Hondarribiko Udala

1.1.2. Eskola adinean eskaintzen diren beste kirol jarduera batzuk.

Partaidetzako lehiaketa jarduerak dira kirol eskaintzaren ardatza eskola adinean, baina, horiez
gain, beste kirol jarduera batzuk ere eskaintzen dira, eskola kiroleko programaren osagarri.
Jarduera horietako batzuk uda garaian antolatzen dira, UDA kanpainaren barnean; beste batzuk,
berriz, ikasturtean barrena egiten dira, eta iraupena bakoitzaren araberakoa da. Orokorrean,
jarduera horiek Hondarribiko (edo eskualdeko) kirol erakundeek antolatzen dituzte, eta eskola
esparrutik kanpo egiten dira.
1.1.2.1.

Kirolean hasteko jarduerak.

Hondarribiko kirol erakundeek antolaturiko kirol jarduerak. Ikastetxeetako eskola kirolaren
eskaintzan garrantzi handirik ez duten modalitateek eskaintza alternatibo bat antolatzen dute,
neska-mutilei beren modalitatea ezagutarazteko. Erakunde horietako askorentzat, jarduera horiek
dira kirolariak erakartzeko estrategia nagusia. Hain zuzen ere, udalaren kirol ikuspegitik, jardueran
hasten diren neska-mutilei egituraturiko kirol ibilbidea eskaintzen dieten jarduerak
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garrantzitsuagoak dira egoeraren arabera eskaintzen direnak baino, erakundeek eginiko
eskaintzaz ari garenean.

6.taula. Kirolean hasteko jarduerak 2016-17 ikasturtean, eskaintza eta sexuaren araberako partaidetza.

Desberdindu
egin behar
dira
puntualki
eskaintzen
diren
egoeraren
araberako
jarduerak eta
kirol ibilbide
egituratu
baten
barnean
eskaintzen
diren
jarduerak.
Hauek dute
eraginik
handiena
udaleko kirol
politikan.

Kirola

Kategoria

Data(k)

Bela

Benjam,
alebina, inf.

Mendiko
Txirrinda

Benjamín,
Alebin,

Urria
Ekaina
AzaroaAbenduaOtsaila,
martxoamaiatza

Surf

Benjamina,
Alebin,
infantil

EkainaIraila

Inscripzio zbk.
M/M
N/F
40

38

Lekua
CN Hondarribia
Artikutza,
Endarlatsa,
Leizaran,
Hondarribia

54

58

Hendaia

Atletismoa

Benjamin,
Urria-apirila
alebin

Denak

Denak

Zesta punta

Alebinak

5.eta 6.
maila

5. eta 6.
maila

PlaiaundiHondartza pistakTxingudi Ikastola
Jostaldi
Pilotalekua

2

Jaizubia hipika

71

26

Jostaldi
Pilotalekua

57

43

Hondartza
Kiroldegia

21

31

Hondarribia

Urria

Benj,
Urria
alebin, inf.
Aurrebenj.Pilota
Benj.Maiatzak 7
Olinpiada
Alebin
UrriaAurrebenj.
Azaroa,
Igeriketa
– Benj.
urtarrilamaiatza
Alebina,
Padel Board
Ekaina
Infantila
Hipika

Xakea

Ben. – Aleb.

Arraunketa Alebiank
Mahai
Benjaminak
tenisa
Gimn.Infantil
aerobika
Aurrebenj.Golfa
benj

Marlaxka Elkartea
Maiatza

24

30

Arraun Instalazioa

Urria

21

19

Ama G.

14

Ama G.

Urriamaiatza
Martxoa

50

54

Iturria: Hondarribiko Udala
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27. grafikoa. Kirolean hasteko jardueretako partaidetza 2016-17 ikasturtean, modalitatearen eta sexuaren
arabera.

Kirolean hasteko jardueretako partaidetza datuak5 aztertuta, azpimarratu beharra dago bi sexuen
partaidetza orekatuagoa dela eskola kirolaren programako lehiaketa jardueretan (lehen aztertu
ditugunetan) baino.

1.1.2.2.

Jarduera bereziak.

Aurreko atalean azterturiko eskola kirolaren eskaintzaz aparte, Gipuzkoako Foru Aldundiak
aparteko jarduerak antolatzeko baimena eman dezake. Jarduera horiek hainbat motatakoak izan
daitezke: kirol elkarteek egiten dituzten teknifikatze saioak, hobekuntza teknikoa helburu izanik;
hainbat kirol jarduera egiteko jaialdiak eta jardunaldiak; etab.
Jarraian agertzen dira 2016/17 denboraldian eskainiriko jarduera bereziak:

5

Ezin izan dira eskuratu eskainiriko jarduera bakoitzaren datu zehatzak.
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7. taula. 2016-17 ikasturteko jarduera bereziak, eskaintzaren datuak.
Jarduera
Zesta Punta
Jaialdia
Pilota
Olinpiada
Dantza eta
Gimnasia
Saskibaloi
Teknifikazioa
Futbol
Teknifikazioa
Eskubaloi
Teknifikazioa
Eskola Kiroleko
Jaialdia
Ikasturte
bukaerako Kirol
Jaialdia

Mota

Kategoria

Data(k)

A

Benj-Aleb.

2015.11.05

A

Benjaminak

07/05/2016

A
H
H
H
H

BenjaminAsteazkenetan
Alebinak
Ikasturtean
Benj.-Aleb.
zehar
Ikasturtean
Aleb.
zehar
Ikasturtean
Aleb.
zehar

Lekua
Jostaldi
Pilotalekua
Jostaldi
Pilotalekua
Ama G.
Ikastetxean
Hondartza
Kiroldegia
Hondartza
Kiroldegia
Hondartza
Kiroldegia

Benjaminak

25/05/2016

Ficoban

San Jose
Ikastexeko
Denak

2016.06.20

San Jose
Ikastetxea

3x3ko
sakibaloia

Aleb.- Inf.kad.

Ikastetxeko
Txapelketak

Denak

Bidasoatik
Mundura

Inf.

Ama
Guadalupekoa
Ikastetxea
San Jose
Apirila-Maiatza
Ikastetxea
San Jose eta
Ikasturtean
Talaiako DBHko 1.
zehar
eta 2. mailakoak
Otsaila martxoa

H: Homologado
A: Autorizado
Iturria: Hondarribiko Udala

Jarduera horiek ez dira eskola kiroleko jardueraren ardatz nagusia, baina, egia esateko, kasuren
batean (esaterako, Dantzan) bertako partaide askok modu egituratuan eginiko jarduera fisiko
bakarra izango da agian. Hain zuzen ere, litekeena da eskaintza hau izatea Ama Guadalupekoa
ikastetxeko eskola kiroleko programan hain neska gutxik parte hartzearen arrazoia.
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1.1.2.3.

UDA kanpaina.

Lurraldeko udalerri askotan bezala, Hondarribian zenbait kirol jarduera eskaintzen dira uda
garaian. Jarduera horiek Hondarribiko haurrei eta gazteei eskaintzen zaizkie batez ere. Jarduera
hauen helburua kirol aisialdia da; hala ere, uretako jardueren kasuan, eskaintzak neskamutilak jarduerara gerturatzen ditu, eta, askotan, etorkizuneko kirolariak erakartzeko bidea
izaten da. Hori gertatzen da kirol hauekin: arrauna, bela, surfa, SUP, urpeko jarduerak edo
piraguismoa. Hondarribia itsasertzeko herria da, eta azpiegitura egokia du uretako kirol jarduerak
egiteko; horregatik, UDA kanpainak barneko beste herri batzuetan baino garrantzi handiagoa du,
bai udan sortzen den kirol jardueragatik beragatik, bai Hondarribiko uretako kirol erakundeentzat
kirolariak erakartzeko bidea delako.
Eskaintzaren jardueretako partaidetza datuak aztertuta, berretsi egiten da eskaintza honek duen
garrantzia uretako kirol erakundeentzat (bela, arrauna edo piraguismoa, esaterako), beren
modalitatera neska-mutil asko erakartzen baitituzte. Oso nabarmentzekoa da belako partaidetza
datua, 2.000 neska-mutil inguru erakartzea lortu baitu uztailean eta abuztuan.
Beraz, kanpaina hau, eskaintzaren bat egiten duten erakunde guztientzat garrantzitsua bada ere,
funtsezkoa da Hondarribiko kirol elkarteentzat, udako eskaintza honi esker modalitatera iristen
diren kirolariekin osatzen baitituzte taldeak. Bereziki aipatu behar dira Hondarribiko Klub
Nautikoa eta Hondarribia Arraun Elkartea.
28. grafikoa. Uretako jardueretan izaniko partaidetza 2016-17ko UDA kanpainan, modalitatearen
eta sexuaren arabera.
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8. taula. UDA kanpaina, eskaintzaren datuak
JARDUERA

ADINAK

DATAK

Ordutegia

1-14/07

9:30-11:00

15-29/07

11:15-12:45

INSTALAZIOA

Betetako plaza kopurua
Neskak

Arrauna

+ 11 urte

3-14/08

mutilak

HONDARRIBIA ARRAUN INST.

23

86

HONDARRIBIA ARRAUN INST.

77

117

11

148

HONDARTZA KIROLDEGIA

68

250

HONDARTZA KIROLDEGIA

162

178

HONDARTZA KIROLDEGIA

39

66

11

13

7

9

37

28

1089

852

200

300

225

230

1.639

2.277

17-29/08

Piragua

9

1-14/07

9:30-11:00

15-29/07

11:15-12:45

3-14/08
17-29/08
2-17/07

Futbola

6-13 años

Multiekintza 5 - 12 años

20-31/07

1/07-29/08

HONDARTZA FUTBOL ZELAIA
10:00-12:00

9:00-13:00

+
HONDARTZA KIROLDEGIKO
FUTBOL ZELAIAK

10:00-13:00
Igeriketa

3-16 años

1/07-29/08

16:00-19:00

11:00-13:00
17:00-19:00

Tenisa

5-16 años

1/07-29/08

Padela

8 - 14 años

1/07-29/08

10:00-17:00 HONDARTZA KIROLDEGIA

Eskalada

8 - 14 años

1/07-29/08

9:00/15:00

Surfa

>5

HONDARTZA KIROLDEGIA

Uztaila

9:30-11:30

Abuztua

11:30-13:30 HENDAIAKO HONDARTZA
15:30-17:30

Uztaila
Bela

< 16

SUP
Urpeko
Jarduerak

6-15 años

1 /07- 30/08

Igeriketa

> 2 años

1 /07- 30/08

Aisiald.
Jarduer.

3 - 13 años

Abuztua

1 /07- 30/08

10:30-13:30 HONDARRIBIKO ITSASKARI
13:00-15:00 BAITA ELKARTEAREN
15:30-18:30 INSTALAZIOAK
10:00-20:00 HONDARRIBIKO HONDARTZA

10 h - 14 h
16 h – 17:30 h

9 h - 14 h

HONDARRIBIKO HONDARTZA

HONDARRIBIKO HONDARTZA

GUZTIRA

Iturria: Hondarribiko Udala
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1.1.2.4.

Igeriketa ikastaroak.

Igeriketa kirol jarduera garrantzitsua da Hondarribiko kirol mapan. Udaleko kirol mapan
zehazturiko ibilbideetan eta esparruetan dagoen jarduera da, bai eskolako etapan, bai kirol
federatuaren arloan, bai Hondartza polikiroldegiak egiten duen udaleko kirol eskaintzaren barnean.
Igeri egitea kirol jarduera guztiz osasungarria da. Pertsona baten kirol ibilbidean barrena
luzatu daiteke, eta bakoitzaren beharretara, egoerara eta helburuetara egokitu; beraz, kirolari
buruzko udaleko ikuspegi politikotik, oso kontuan izateko jarduera da.
Eskola etapari dagokionez, Talaia eta Ama Guadalupekoa ikastetxeek igeriketa ikastaroan6 parte
hartu dute Lehen Hezkuntzako 1. eta 2. mailako ikasleekin. San Jose Ikastetxeak ez du parte
hartu programan.
9. taula. Igeriketa ikastaroko kanpaina, 2015/16 ikasturteko partaidetza datuak, ikastetxearen
arabera.
Ikastetxea

Ikasleak

Igerilekua

1.
HONDARTZA
KIROLDEGIA
AMA
HONDARTZA
GUADALUPEKOA KIROLDEGIA

TALAIA

2.
M

N

M

Ezgaitasuna
duten ikasleak

Guztira

N
58

61

52

64

2

235

25

25

33

19

1

102

83

86

85

83

3

337

Iturria: Hondarribiko Udala

1.1.2.5. Aniztasun
eskaintza

funtzionala

duten

neska-mutilentzako

kirol

Eskaintza berezia ezarri da aniztasun funtzionala duten neska-mutilentzat. Igeriketako eta
multikiroleko jarduerak egiteko aukera dute. Eskaintza aurrera eraman ahal izateko, Kirol
Egokituaren Gipuzkoako Federazioaren eta Gautena erakundearen laguntza dago.

6

Gipuzkoako Foru Aldundiak sustaturiko kanpaina, Udalekin lankidetzan.
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1.2. Jarrita dauden giza baliabideak eskola kirolaren jarduera egiteko.

Zalantzarik ez dago: kirol eskaintzaren kalitatea, neurri handi batean, eskaintza hori egiten duen
pertsonaren ezagutza teknikoaren eta pedagogikoaren araberakoa da. Hain zuzen ere, eskola
kirolak duen gabezia handietako bat, orokorrean, kirol hezkuntzako eginkizunak burutzeko behar
adinako prestakuntza duten teknikarien falta da.
Hondarribiaren kasuan, eskola kiroleko programan ezarritako jarduera guztiak behar bezala betetzeko,
teknikari dezentek hartu behar dute parte. Ikastetxeek hartu behar dute beren gain, eskola kirolaren
eskaintza antolatzen dutenez7, kirol eskaintza aurrera eramateko behar diren teknikarien kontratazioa.
Hondarribiko 3 ikastetxeetan, Ama Guadalupekoa, San Jose eta Talaia ikastetxeetan, eskola kirolaren
eskaintza egiteko ardura duen giza egitura hauek osatzen dute: eskola kiroleko koordinatzailea eta
kirol eskaintzako saioak emateko ardura duen monitore taldea.

1.2.1. Eskola kiroleko koordinatzailea.
Ikastetxeko kirol eskaintza osatzen duten jarduera guztien garapena koordinatzeko ardura duen
pertsona da. Hori egiteko, horretarako jarritako baliabideak (baliabide materialak eta giza
baliabideak) prestatzen eta kudeatzen ditu. Bere ardura da bai barne koordinazioa (monitoreak
lortu eta gaitzea, jardueren programa proposatzea, taldeen monitoreak, ordutegiak eta
entrenatzeko guneak esleitzea, etab.) bai kanpo koordinazioa (udalarekiko, kirol elkarteekiko eta
Eskola Kontseiluarekiko harremana).
Hondarribian, ikastetxe bakoitzak eskola kiroleko koordinatzaile bat du.

7

Guraso elkarteen bidez.

36

10. taula. Eskola kiroleko koordinatzaileak 2015/16 ikasturtean, ikastetxearen arabera.
Ikastetxea

Koordinatzailearen izendeiturak

Titulazioa

SAN JOSE
IKASTETXEA (LH)

GARIKOITZ AMUNDARAIN

Magisteritza

SAN JOSE
IKASTETXEA (DBH)

GARIKOITZ AMUNDARAIN

AMA
GUADALUPEKOA
IKASTETXEA (LH)

PELLO ARRUABARRENA

Magisteritza

Ikastetxean dagoen
irakaslea

AMA
GUADALUPEKOA
IKASTETXEA (DBH)

MAXIMO MARTINEZ

Magisteritza

Ikastetxean dagoen
irakaslea

IBAI AMEZKETA

IVEF

Kontratatua

IBAI AMEZKETA

IVEF

Kontratatua

TALAIA IKASTETXEA
(LH)
TALAIA IKASTETXEA
(DBH)

Ikastetxearekiko
harreman mota

Ikastetxean dagoen
irakaslea
Ikastetxean dagoen
Magisteritza
irakaslea

Iturria: Hondarribiko Udala

2016/17 kanpainatik aurrera, Ibai Amezketaren ardura da San Jose Ikastetxeko kirol programa
koordinatzea ere.
Kirol koordinatzaile guztiek prestakuntza egokia dute koordinatzaile postuaren eginkizunak
burutzeko. Ordainsariari dagokionez, Pello Arruabarrena Ama Guadalupekoa ikastetxeko
irakaslea da, eta, beraz, lan harremana du ikastetxearekin. Ibai Amezketa ez da ikastetxe horietako
irakaslea, eta zerbitzu profesionalak eskaintzen dizkie bi ikastetxeei; beraz, ordainsaria jasotzen
du.
Beraz, ondoriozta daiteke eskola kiroleko koordinatzailearen rola ondo betetzen dela Hondarribiko
3 ikastetxeetan.
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1.2.2. Eskola kiroleko monitoreak.
Hondarribiko eskola kiroleko monitoreen egoera beste udalerri batzuetako egoeraren berdina da;
hala ere, aipatu beharra dago Talaia eskolan ekimen batzuk egiten ari direla monitoreen egoera
hobetzeko. Zehazki esateko, ikastetxe hau da eskola kiroleko monitoreekin lan kontratu bat
sinatu duen bakarra. Gaur egun, 15 pertsonako talde bat du, ikastetxeko eskola kiroleko
programa betetzeko. Ohiko profila hau da: irakasle ikasketak edo SHEE egiten ari den ikasle bat,
18-20 urte bitartekoa, eta sektorean lanbide esperientzia izan nahi duena. Talaia Eskolako
koordinatzaile Ibai Amezketaren arabera, ikastetxearen eta monitoreen arteko harremanak
arautzeak areagotu egin du monitoreek beren lanarekiko duten konpromisoa eta ardura.
Dirudienez, alderdien artean harreman formalik ez zegoenean, monitoreek bertaratze hutsegite
gehiago egiten zituzten.
Beste bi ikastetxeetan, monitoreak modu araugabean kontratatzen dira. Behin-behinekotasun
egoeraren ondorioz, monitoreen postuetan are aldaketa gehiago izaten da; horregatik, monitoreak
etengabe berritu behar dira, eta zailagoa izaten da haien prestakuntza hobetzeko prestakuntza
plangintza bereziak egitea.
Ikastetxe bakoitzak bere monitoreak lortzen ditu, eta ikastetxe bakoitzeko koordinatzaileak
erabakitzen ditu bakoitzaren eginkizunak eta jarduerak, ikastetxean programaturiko kirol jardueren
eskaintzaren barnean.
Hondarribiko Udalak emaniko azken datuen arabera, Ama Guadalupekoa Ikastetxeak eskola
kiroleko 10 monitore ditu, eta San Jose Ikastetxeak 11. Udalak, bere diru-laguntzen oinarrietan,
ikastetxe bakoitzak kontrataturiko monitoreen kopurua baloratzen du, baina ez kontratazio hori
egiten den modua eta baldintzak.

38

1.2.3. Hitzarmenak kirol elkarteekin.
Hondarribiko kirol elkarte batzuek lankidetza akordioak sinatzen dituzte ikastetxeekin. Akordio
horien arabera, elkarteek langile teknikoak eskaintzen dizkiete ikastetxeei, eskola kiroleko saioetan
ikastetxeko monitoreei laguntza eman diezaieten. Beraz, ikastetxeak kontrataturiko monitoreez
gain, elkarteekin eginiko akordio horien bidez ikastetxeek laguntza teknikoa eskura dezakete
eskola kiroleko programa burutzeko. Gainera, elkarte batzuek ikastetxeei laguntza ematen diete
eskola kirolaren programako lehiaketa jardunaldien antolaketa teknikoan (arbitratzea, antolaketa,
etab.).
Eskola kiroleko programa antolatzen elkarte batek eskain dezakeen laguntzaz gain, komenigarria
da lotura bat egotea eskola kirolaren esparruaren eta kirol federatuaren esparruaren artean; izan
ere, kirol federatuaren esparru hori da eskola etapa amaitzean beren kirol jarduera egiten jarraitu
nahi duten neska-mutilen berezko bidea, eta, hain zuzen ere, lotura horri esker errazago igaro ahal
izango dira kirolariak esparru batetik bestera, jarraipena bermatuz eta kirol jarduera uztearen
arriskua murriztuz.
Akordioak egotea Udalak kontuan hartzen duen alderdia da eskola kirolaren egiturei dagokien diru
laguntzak ematerakoan.
Hauek dira Hondarribiko ikastetxeen eta kirol elkarteen edo kluben arteko hitzarmenak.
11. taula. Lankidetza akordioak kirol elkarteen eta ikastetxeen artean 2015/16
ikasturtean.
Ikastetxea

Kirol klubaren
izena

Kirol
modalitatea

Ama
Guadalupekoa

Club de Judo
Ama
Guadalupekoa

Judoa

Ama
Guadalupekoa

Club Balonmano
Eskubaloia
Hondarribia

San Jose

Bidasoa Atletiko
Atletismoa
Taldea

Talaia LH

Bidasoa Atletiko
Atletismoa
Taldea

Ama
Guadalupekoa

Bidasoa Atletiko
Atletismoa
Taldea

Ama
Guadalupekoa

Hondarribia
Ikasbasket

Saskibaloia
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1.3. Jarrita dauden baliabide materialak eskola kirolaren jarduera
egiteko.

Alde batetik, eskola kirola egiteko gaituriko kirol instalazioak aztertu dira, eta, bestetik,
Hondarribiko eskola kiroleko programari eusten dion finantzaketa eredua.

1.3.1. Erabilitako kirol instalazioak.
Ikastetxe bakoitzak bere antolaketa propioa du kirol instalazioen erabilerari dagokionez.
Talaia Eskolak 18 talde inguru ditu, eta ikastetxean ez du instalazio egokirik bere talde guztiak
hartzeko; beraz, Hondarribiko hainbat instalaziotan egiten dira entrenamenduak. Horrek aparteko
koordinazio lana eskatzen du, baina orain arte ez da jaso kexarik monitoreen, ikasleen edo familien
aldetik. Ibai Amezketa eskola kiroleko koordinatzailearen iritziz, instalazioak falta izatea ez da lehen
mailako arazo bat jarduera garatzeko. Zalantzarik gabe, bertako instalazioak edukitzea hobea
izango litzateke, baina, dirudienez, ez du kontrako eraginik ikastetxeko eskola kiroleko
programaren garapenean.
San Jose Ikastetxeak duen partaidetza Talaia edo Ama Guadalupekoa ikastetxeetakoa baino
dezente txikiagoa da. Horregatik, entrenamenduak ikastetxean bertan antola ditzake, eta horrek
erraztu egiten du kirol jardueren antolaketa eta koordinazioa.
Ama Guadalupekoa ikastetxearen kasuan, partaidetza kopurua handia da, eta bertako instalazioak
ez dira nahikoa talde guztien entrenamenduak ahalbidetzeko. Ikastetxean bertan jarduerak
programatzeaz gain, Hondartza polikiroldegian ere programatzen dituzte. Benjamin taldeek
polikiroldegian egiten dituzte entrenamenduak; alebinek, asteko entrenamendu bat polikiroldegian.
Komenigarria izango litzateke erabilitako programazio irizpidea eta horrek eskarian duen eragina
baloratzea.
Eskolako lehiaketa jardunaldi guztiak Hondartza polikiroldegiko udaleko kirol instalazioetan egiten
dira. Instalazio horiek Hondarribiko Udalak jartzen ditu.
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1.3.2. Eskola kirolaren finantzaketa eredua.

Eskola kirolaren jarduerak bi bidetatik lortzen du finantzaketa, nagusiki: izen-emateen kuotak,
familiek ordaintzen dituztenak; eta programa antolatzeagatik ikastetxeei Hondarribiko Udalak
emaniko diru laguntza. Diru sarrerek ez badute ordaintzen jardueraren gastu guztia, ikastetxeek
–edo gurasoen elkarteek- hartzen dute beren gain falta den zatia.
Kirol instalazioak doan erabiltzeko uzteak duen gastua kontatu gabe, Hondarribiko Udalak
ikastetxeei emaniko diru laguntza 35.000 €-koa da (2016. ekitaldian emaniko diru laguntza).
Ikastetxe bakoitzean eskola kirola egiteagatik ordaintzen den kuota desberdina da; ikastetxe
bakoitzak ezartzen du bere kuota, bere irizpideen arabera. Talaia Eskola da kuota altuena duena:
189 € urteko, hilean 21 €.
Talaia Eskola adibide gisa hartuta, 2016ko udaleko diru laguntzei buruzko ebazpenean agertzen
diren datuen arabera, ikastetxeak 237 kirolari ditu programan izena emanda. Beraz, kuoten
kontzeptu gisa 44.793 € eskuratu ditu ikastetxeak (237*189€). Udaletik 16.132 €-ko diru laguntza
jaso du. Beraz, Udalak bere gain hartu du, gutxi gorabehera, programaren kostuaren % 26 kontuan izan gabe udal instalazioak doan uzten direla-, eta familiek gainerako % 74a.
Kudeaketaren ikuspegitik, nahiz eta etengabeko koordinazioa dagoen ikastetxe bakoitzeko eskola
kiroleko koordinatzaileen eta Hondarribiko Udalaren artean, ikastetxe bakoitza autonomoa da
bere kirol eskaintzaren baldintzak erabakitzeko garaian. Zalantzarik gabe, ikastetxeen artean
koordinazioa egon behar da, bateragarriak diren programak egiteko, baina ikastetxe bakoitzaren
esku daude eskaintzaren kalitateari buruzko alderdi nagusiak, jarduerako partaide kopuruari
eragiten diotenak, adibidez, monitoreak profesionaltzea, taldeko kirolarien ratioa edo kuoten
zenbatekoa.
Gipuzkoako udalerri batzuetan eskola kirolaren eskaintza zentralizatu egin da, eta udalerriko
neska-mutil guztiek, edozein ikastetxetara joaten direla ere, antzeko baldintzak dituzte kirol
eskaintzan sartzeko (kuota bera, monitore berak, etab.). Kasu askotan eredu hori aukeratzen da,
eskaintza profesionaltzeko helburuarekin, eta horretarako kirol kudeaketarako enpresa baten
zerbitzuak kontratatzen dira, eskaintza hori aurrera eraman dezan.
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1.3.2.1. Ikastetxeei emaniko diru laguntzak eskola kirola kudeatu eta
aurrera eramateko egitura bereziak sortu eta garatzeko.
Hondarribiko Udalak ikastetxeentzako deialdia egiten du, Hondarribiko eskola kiroleko
programaren garapena diruz laguntzeko. Kirolaren arloan diru laguntzak emateko oinarri
arautzaileen testuaren arabera, eskola kirola diruz laguntzeko bideraturiko kopuru osoa kontzeptu
hauen artean banatzen da, jarraian aipatzen diren ehunekoen eta kopuruen arabera baloratuz:
•

Prestakuntzako-aisialdiko lehiaketa jardueretan parte hartzea: % 45

•

Teknikarien titulazioak: % 20

•

Eskola kiroleko partaideen kuotak: % 15

•

Kirol elkarteekiko lankidetza: % 10

•

Bere instalazioak uztea: % 10

2016. ekitaldiko diru laguntzaren ebazpenean honela banatu dira puntuak:

12. taula. 2015-16 ikasturterako ikastetxeentzako diru laguntzen ebazpena. Irizpideak eta lorturiko puntuak
Ikastetxea

Partehartzea

Titulazioak

hitzarmenak
klubekin

Kuotak

Instalakuntza

Guztira

AMA
GUADALUPEKOA
IKASTETXEA (LH)

72,45

1,1

0,3

1,5

0

75,35

TALAIA
IKASTETXEA (LH)

106,65

3,6

0

3

0

113,25

SAN JOSE
IKASTETXEA (LH)

53,1

2,2

0,3

1,5

0

57,1

Iturria: Hondarribiko Udala

Ikusten denez, praktikan, oinarri arautzaileetan ezarritako irizpideak errespetatzen badira
ere, dagokien puntuak ezarri ondoren aldagai bakoitzak duen garrantzi espezifikoa oso
desberdina da oinarrietan hasieran ezarritako proposamenarekiko.
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13. taula. 2015-16 ikasturteko ikastetxeentzako diru laguntzen irizpideak neurtzea.
Ikastetxea

Partehartzea

Titulazioak

hitzarmenak
klubekin

Kuotak

Instalakuntza

Guztira

TODOS

45%

20%

10%

15%

10%

100%

96,2%

1,5%

0,4%

2,0%

0,0%

100,0%

94,2%

3,2%

0,0%

2,6%

0,0%

100,0%

93,0%

3,9%

0,5%

2,6%

0,0%

100,0%

AMA
GUADALUPEKOA
IKASTETXEA (LH)
TALAIA
IKASTETXEA (LH)
SAN JOSE
IKASTETXEA (LH)

Iturria: Nork berak egina, Hondarribiko Udalak emaniko datuekin

Partaidetza irizpideak % 95eko garrantzi espezifikoa du, diru laguntza guztiari dagokionez.
Gainerako aldagaiek ez dute apenas garrantzirik ikastetxe bakoitzari emaniko zenbatekoaren
amaierako emaitzan. Oinarri arautzaileak berrikustea komenigarria da, ebazpena hobeto
egokitu dadin oinarri horien izaera eta helburura.
Era berean, komenigarria izango litzateke oinarrietan neurri bereziren bat sartzea eskola
kiroleko programan nesken partaidetza sustatzeko, hori baita antzeman den gabezia nagusia.
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ALDERDI POSITIBOAK +
+ Modalitate asko eskaintzen dira: 2016/17 ikasturtean 14 kirol modalitate eskaini dira.
+ Berariazko eskaintza dago desgaitasunak dituzten neska-mutilentzat: igeriketa eta multikirola,
kirol egokituaren federazioaren bidez.
+ Instalazio egokiak daude eskola kiroleko jarduerak egiteko. Ez da jaso horren inguruko kexarik.
+ Hondarribiko mutil benjaminen eta alebinen ia 2/3a eskola kirolean izena emanda dago.
+ Eskola kiroleko programaz aparte, kirolean hasteko jardueren eskaintza oso anitza dago
Hondarribian, eta, gainera, sexuen arteko partaidetza dezente orekatuagoa da bertan.
+ UDA kanpaina zabala da eta finkatuta dago, eta funtsezkoa da, batez ere, uretako kirol
erakundeentzat.
+ Kirol koordinatzailearen rola ondo betetzen da 3 ikastetxeetan.
+ Sintonia eta koordinazio egokia dago Hondarribiko eskola kirolean eskumena duten eragileen
artean: ikastetxeetako koordinatzaileen eta udaleko kirol teknikariaren artean.
+ Hitzarmenak sustatzen dira kirol elkarteen eta ikastetxeen artean.
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HOBETZEKO ALDERDIAK - Eskola kiroleko partaidetza: arraila handia dago mutilen partaidetzaren eta nesken
partaidetzaren artean eskola kiroleko programan.
- Nesketan, benjaminen eta alebinen apenas % 25 dago izena emanda eskola kirolean,
eta mutiletan % 65.
- Nesketan, benjaminen % 10 soilik eta alebinen % 14 soilik daude izena emanda
multikirolaren eskaintzan; mutiletan, ratioa % 58koa eta % 51koa da, hurrenez hurren.
- Arraila hori Hondarribiko hiru ikastetxeetan dago. Ikastetxe bakoitzak bere ñabardurak
ditu, esaterako, San Jose ikastetxean neska alebinen partaidetza nahiko handia da
beste ikastetxeekin konparatuta. Baina ikastetxe guztietan arraila handia dago mutilen
eta nesken artean, partaidetzari dagokionez.
- San Jose ikastetxeak ez du parte hartzen igeriketa ikastaroan.
- Eskaintza eredua:
- Taldeko kirol modalitateak dira nagusi (multikirola). Banakako modalitateen eskaria
txikia da. Soilik atletismoak du garrantzi nabarmena.
- Eskaintza mistoa da aukera bakarra: 2014/15 ikasturtetik aurrera partaidetzaren
beherakada nabari da benjamin eta alebin kategorietan, eskaintza mistoaren aldeko
apustuarekin bat etorriz. Beherakada hori are kezkagarriagoa da nesken kategorian,
jada hasierako datuak ere baxuak ziren-eta. Datuak bat datoz Talaia eta San Jose
ikastetxeetako koordinatzailearen iritziarekin; hau da, balitekeela eskaintza mistoak
nesken partaidetzan eragina eduki izana.
- Lehiaketa da ereduaren ardatza. Beste herri batzuetan lehiaketa sartzen ez duten
eskaintzak ari dira ezartzen. Aztertu egin behar da eskaintzan bide hori sartzeko aukera,
partaidetza tasak areagotzeko, bereziki nesken artean.
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- Eskola kirolaren egitura:
- Monitoreak: monitoreen egoera araugabea eta ezegonkorra da, Talaian salbu. Aldaketa
ugari. Beharrezkoa da eskola kirolaren egitura indartzea eta profesionaltzearen bideari
ekitea. Udalak ez du baloratzen, diru laguntzen irizpideetan, monitoreen
profesionaltzea; soilik monitore kopurua eta haien prestakuntza.
- Hondarribiko ikastetxeen eta kirol elkarteen arteko lankidetza areagotu behar da.
Garrantzitsua da kirol eskaintza hobetzeko, baina, baita ere, eskola kiroletik kirol
federatura igarotzea bermatzeko.
- Familiak: multikirolaren ereduak duen garrantziari buruzko heziketa eman behar zaie
gurasoei.
- Finantzaketa:
- Ikastetxe bakoitzak erabakitzen ditu kuota eta eskaintzaren beste funtsezko alderdi
batzuk (monitoreen profesionaltzea barne). Hondarribiko eskola adineko neska-mutil
guztientzat eskaintza bateratua ezartzeko aukera aztertu behar da, beste kudeaketa
eredu baten bidez (kanpokoa eta profesionala), edo eskaintzarako parametro bateratu
batzuk ezarri, eskaintza antolatzen duen ikastetxea edozein izanik ere haren kalitatea
eta irisgarritasuna bermatzeko.
- Emaniko diru laguntzak oso urruti daude oinarrietan ezarritako irizpideetatik. Egungo
ereduarekin, emaniko azken zenbatekoan benetan eragina duen irizpide bakarra
partaidetza da. Gainerako irizpideek ez dute apenas eraginik. Irizpideak berrikusi behar
dira, banaketak hobeto bete dezan oinarrien izaera, eta beste irizpide batzuk sartzea
aztertu behar da, diru laguntzen oinarriak udaleko plangintza estrategikoarekin bat etor
daitezen.
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2. HONDARRIBIKO KIROL FEDERATUA

Atal honetan aztertzen da Hondarribiko kirol elkarteen egoera eta
Hondarribiko erakundeek garaturiko kirol jarduera: kirol errendimenduaren
arloan dagoen eskaintza, eskaintzaren xede den jendea, eskaria eta
elkarte bakoitzak lorturiko kirolari kopurua, eta, era berean, kirolarien
tipologia, Hondarribiko Udalak erakunde horiei emaniko laguntza edo kirol
federatua egiteko erabiliriko kirol instalazioak, besteak beste.
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2.1. Hondarribiko kirol federatuaren eskaintza
Hondarribian 17 kirol erakundek dute jardueraren bat kirol federatuaren esparruan. Haien artean
desberdintasun nabarmenak daude: jardueraren bolumena edo erakundearen kirolari kopurua; kirol
eskaintzaren xede den biztanleen segmentua; hondarribiarren artean kirol modalitatea zenbateraino
dagoen errotuta; horiek dira erakundeen arteko desberdintasunak ezartzen dituzten alderdi batzuk.
Baina erakunde horiek guztiek osatzen dute Hondarribiko kirol federatuaren eskaintza zabala.
Hondarribiko Udalak, Kirol Arloaren bidez, diru laguntzak ematen ditu urtero Hondarribiko kirola
sustatzeko. Diruz laguntzen diren jarduerei dagokienez, tokiko kirol erakundeen kirol jarduera
partzialki finantzatzeko bi diru laguntza daude. Zehazki esateko: Hondarribiko irabazi asmorik
gabeko kirol elkarteen eta kirol taldeen ohiko egiturazko garapenari laguntzeko diru laguntzak eta
Hondarribiko kirol elkarteentzako eta kirol taldeentzako aparteko diru laguntzak.
Hondarribiko Udalaren diru laguntzen oinarriei buruzko ebazpenaren arabera, eginiko jardueraren bat
dela-eta diru laguntzaren bat jaso duten8 Hondarribiko irabazi-asmorik gabeko kirol erakundeak hauek
dira:
14. taula. Hondarribiko kirol elkarteak.
ELKARTEA
AZERI SC
BIDASOA ATLETIKO TALDEA
BIOSNAR TRIATLOI ELKARTEA
CLUB BALONMANO HONDARRIBIA
CLUB KISOKU
CLUB NAUTICO HONDARRIBIA
HONDARRIBIA ARRAUN ELKARTEA
HONDARRIBIA FUTBOL ELKARTEA
HONDARRIBIA SUP KIROL KLUBA
HONDARRIBIKO PILOTA ESKOLA
IKASBASKET SASKIBALOI ELKARTEA
IZURDE URPEKO EKINTZAK
JUDO AMA GUADALUPEKOA
NATACIÓN BIDASOA XXI
SARDARA AUTOMOBILISMO ELKARTEA
TXINGUDI RUGBY CLUB
XAKE MARLASKA ELKARTEA

8

KIROLA
Ehiza
Atletismoa
Triatloia
Eskubaloia
Karatea
Bela
Arrauna
Futbola
SUP
Pelota
Saskibaloia
Urpekoak
Judoa
Igeriketa
Automobilismoa
Errugbia
Xakea

2016. ekitaldi ekonomikoari buruzko datuak.
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2.1.1. Taldeko kirol modalitate ohikoak
Eskola kiroleko eskaintzaren parte diren taldeko kirol jarduerek kirol federatuaren esparruan
jarraitzen dute, Hondarribiko kirol elkarte batzuek egiten duten eskaintzari esker. Zehazki esateko,
saskibaloiak, eskubaloiak, futbolak eta errugbiak tokiko kirol mapan jarraitzen dute eskola
adina eta gero ere. Kirol horien ezaugarria, taldeko kirolak izateaz gain, beren eskaintzaren xede
diren herritarrak dira, hain zuzen ere bereziki gazteentzat (12tik 18 urtera bitartekoentzat)
eginiko eskaintza baita; hala ere, guztiek dute senior kategoriako eskaintza –ez ordea bi
sexuetan-.
Jarraian aztertzen dira kirol elkarteen jarduerari buruzko datuak (hain zuzen ere, taldeko kirol
nagusitzat jotzen diren modalitateak egiten dituzten elkarteen jarduerari buruz ari gara):
Ikasbasket Saskibaloi Elkartea, Hondarribiko Eskubaloi Elkartea, Hondarribia Futbol
Elkartea eta Txingudi Errugbi Elkartea.

2.1.1.1.

Ikasbasket Saskibaloi Elkartea

Ikasbasket Saskibaloi Elkartea elkarte sortu berria da, eta jarraipena eman nahi dio
Hondarribian oso errotuta dagoen saskibaloi eskaintzari –bereziki nesken kategorian-, behin
lehengo Hondarribiko saskibaloi elkartea desagertu ondoren. Elkartearen jarduera nagusia
prestakuntzako adin eta kategorietan egiten da, eta oso garrantzitsuak dira nesken taldeak haren
egituran. Historikoki, Hondarribiko saskibaloi jardueraren arloan eskari handia egon da
Hondarribiko nesken aldetik, eta Ikasbasket taldeak kalitatezko erantzuna eman nahi dio
Hondarribian dagoen eskari horri, bai nesken kategorian bai mutilen kategorian.
15. taula. Ikasbasket taldearen jarduerari buruzko datuak 2016/17 denboraldian

HONDARRIBIA IKASBASKET 2016/2017
EQUIPO

SEXUA

URTEKO KUOTA

JOKALARI KOP

ENTRENATZAILEAK

SEXUA

INSTALAKUNTZA

ORDUTEGIA

LEHIAKETA

BENJAMIN

NESKAK

150

11

1

NES

POL. HONDARTZA

17:30-18:30 (1 D.)

ESKOLA

ALEVIN 1º

NESKAK

150

17

1

MUT

POL. HONDARTZA

17:30-19:00 (1 D.)

ESKOLA

ALEVIN 2º

NESKAK

250

11

1

MUT

POL. HONDARTZA

17:30-19:00 (2 D.)

ALEBINA ERRENDIMENDUA

INFANTIL

NESKAK

300

15

1

MUT

POL. HONDARTZA

18:15-19:30 (3 D.)

INFANTILA PARTEHARTZEA

INFANTIL

NESKAK

300

10

2

MUT / NES

POL. HONDARTZA

18:15-19:30 (3 D.)

INFANTILA ERRENDIMENDUA

CADETE

NESKAK

350

10

1

MUT

POL. HONDARTZA

18:15-19:30 (3 D.)

KADETEA PARTEHARTZEA

CADETE

350
350

7

MUT
MUT

18:15-19:30 (3 D.)

KADETEA ERRENDIMENDUA

9

1
2

POL. HONDARTZA

JUNIOR

NESKAK
NESKAK

POL. HONDARTZA

18:15-19:30 (3 D.)

JUNIOR ERRENDIMENDUA

SENIOR

NESKAK

350

12

2

MUT

POL. LEZO

20:00-21:30 (3 D.)

2. MAILA

BENJAMIN

MUTILAK

150

13

1

NES

POL. HONDARTZA

17:30-18:30 (1 D.)

ESKOLA

ALEVIN 1º

MUTILAK

150

16

1

MUT

POL. HONDARTZA

17:30-19:00 (1 D.)

ESKOLA

ALEVIN 2º

MUTILAK

250

6

1

NES

POL. HONDARTZA

17:30-19:00 (2 D.)

ALEBINA PARTEHARTZEA

INFANTIL

MUTILAK

300

15

2

MUT

COL. AMA G.

17:30-19:00 (2 D.)

INFANTILA PARTEHARTZEA

CADETE

MUTILAK

350

10

1

MUT

COL. AMA G.

19:00-20:30 (2 D.)

KADETEA PARTEHARTZEA

Iturria: Ikasbasket Saskibaloi Elkartea
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29. grafikoa. Saskibaloiko lizentzia kopurua 2016-17 denboraldian, kategoriaren eta sexuaren
arabera.

lizentziak saskibaloia
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Guztira 138 kirolarik osatzen dituzte elkarteko kirol egituraren 14 taldeak; egitura horren barnean
dago eskola ere, bertan sartzen baitira benjamin eta alebin kategorietako kirolariak. Kopuru
osoaren % 66 emakumeak dira, eta % 34 gizonak.
Ikusten denez, emakumeen kategoria guztietan dago egituraturiko kirol eskaintza, eta kirol
ibilbide osoa eskaintzen zaie saskibaloia jokatzen jarraitu nahi duten neskei.
Gainera, kadete kategoriara arte errendimenduko eta partaidetzako ibilbideak eskaintzen dira;
beraz, neskek era askotako eskaintza dute, kirol arloan dituzten ezaugarriei, nahiei eta helburuei
egokituta.
Gizonen kategoriari dagokionez, kirol eskaintza dago partaidetzako ibilbidean, kadete kategoriara
arte. Elkartearen nahia da eskaintza zaharragoetara zabaltzea; hala ere, gizonen kategoria ez
dago emakumeen kategoria bezain errotuta, eta beste modalitateekiko lehia handia dago.
Instalazioen erabilerari dagokionez, elkarteak lankidetza hitzarmena sinatua du Ama
Guadalupekoa ikastetxearekin, eta mutilen infantil eta kadete kategorietako taldeak ikastetxe
horretako instalazioetan entrenatzen dira. Gainerako taldeek Hondartza polikiroldegian burutzen
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dute beren jarduera, emakumeen senior taldeak salbu, hau Lezon entrenatzen baita. Elkarteak
adierazi du pista ordu gehiagotan eskura izateko beharra duela, elkarteko talde guztiei eta
elkarteak izan dezakeen hazkundeari erantzuna emateko. Pista beste kirol modalitate batzuekin
partekatzen da, eta elkarteak eskatu du orduak banatzeko irizpidea elkarte bakoitzaren kirolari eta
talde kopuruari egokitua izan dadila.

2.1.1.2.

Hondarribiko Eskubaloi Elkartea

Hondarribiko Eskubaloi Elkarteak9 gizonen kategoriako taldeak bakarrik dituen kirol egitura
du, hasi infantil kategoriatik eta senior kategoriaraino. Senior kategorian bi talde ditu. Beraz,
eskaintza egituratua dago gizonen kategoria guztietan, eta kirol ibilbide osoa eskaintzen zaie
eskubaloia jokatzen jarraitu nahi duten mutilei.
30. grafikoa. Eskubaloiko lizentzia kopurua 2015-16 denboraldian, kategoriaren eta sexuaren
arabera.

Iturria: https://sites.google.com/site/hondarribiaclubdebalonmano/home

Elkarteak 65 gizon ditu, bere egituraren 5 taldeak osatzeko.
Lankidetza akordioa du Ama Guadalupekoa ikastetxearekin.
Hondarribia Eskubaloi Elkarteak ez du eman inongo daturik diagnosi hau egiteko. Haren jarduerari buruzko datu
batzuk internet bidez eskuratu ahal izan dira.
9
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2.1.1.3.

Hondarribia Futbol Elkartea

Futbola da Hondarribiko kirol federatuaren esparruan kirolari gehien ziurtatzen duen
kirol modalitatea. Hondarribia Futbol Elkarteak 1971n hasi zuen bere ibilbidea. Elkarteak, mutilen
kasuan, futbolean jokatzeko aukera ematen du kirol ibilbide guztian barrena. Hau da, taldeak ditu
kategoria guztietan, hasi alebin kategoriatik eta senior kategoriaraino. Gainera, horretarako
prestaturiko kirol eskolan has daitezke txikienak modalitate hau egiten.
Nesken kasuan, elkarteak taldeak ditu alebin, infantil eta kadete kategorietan. Gaur egun10 ez du
eskaintzarik goragoko kategorietan; beraz, neskek ezin dute beren kirol ibilbidea jarraitu elkartean.
Oso garrantzitsua litzateke kategoria absolutuan erreferentziazko talde bat egotea
Hondarribian futbolaren aldeko apustua egiten duten neskentzat, kopurua handia baita.
31. grafikoa. Futboleko lizentzia kopurua 2016-17 denboraldian, kategoriaren eta sexuaren
arabera.

Iturria: Hondarribia Futbol Elkartea

10

2016/17 denboraldiari buruzko datuak
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Elkarteak 13 talde ditu, eta horietatik 3 nesken taldeak dira. Gizonen kategorian 2 talde ditu
kategoria bakoitzean, senior kategorian salbu. Guztira 250 lizentzia ditu, eta horietatik 51
emakumeei dagozkie. Hau da, elkarteko lizentzien % 20 emakumeei dagokie eta % 80 gizonei.
Elkartearen eskolan 170 neska-mutil elkartzen dira, eta horietatik 20 dira neskak, gutxi gorabehera.
Instalazioei dagokienez, elkarteak Hondartza polikiroldegiko futbol zelaiak ditu eskura bere
talde guztien jarduera burutzeko. Zehazki esateko hauek: arauzko neurriak dituen futbol zelai
bat, belar artifiziala duena, elkartearen jarduera ia guztia hartzen duena; 8ko futboleko zelaia,
belar artifiziala duena, futbol eskolaren jarduera eta talde gazteenen entrenamendu saioren bat
egiteko; eta belar naturaleko zelai nagusia, talde nagusiaren partida egunetarako soilik.
16. taula. Hondarribia Futbol Elkartearen entrenamendu ordutegiak eta zelaien banaketa 2016/17
denboraldian

Iturria: Hondarribia Futbol Elkartea
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Ikus daitekeen bezala, futbol zelaiak oso beteta egoten dira. Egoera horrek mugatu egiten du
elkartearen hazteko aukera, eta horrek, bere aldetik, nesken futbol ibilbidean izan dezake eraginik
handiena, ez baitute talde gehiago hartzeko espaziorik.
Egoera horri aurre egiteko irtenbiderik bideragarriena zelai nagusian belar artifiziala jartzea
da. Gaur egun oso gutxi erabiltzen den instalazioa da, eta mantentze kostu handia du. Belar
artifiziala jarrita, egungo zelaien eskaintza biderkatu egin daiteke, eta mantentze kostua murriztu.
Era berean, elkarteak adierazi du futbol zelaietako elementuen ohiko kontserbazio arloan gabezia
dagoela; elementu horiek dira ateak, sareak eta beste osagai batzuk.

2.1.1.4.

Txingudi Errugbi Elkartea

Txingudi Errugbi Elkartea eskualdeko kirol erakundea da, eta errugbia sustatzen du
Hondarribian eta Irunen 1969tik. Elkarteak aukera eskaintzen die, neskei eta mutilei, eskola adina
eta gero errugbia jokatzen jarraitzeko. Errugbia goraka doan arren, oraindik ere ez ditu ospe
handiagoa duten beste kirol modalitate batzuen partaidetza zenbakiak. Hondarribiaren kasuan,
aipatu beharra dago elkarteak egiten dituen ahaleginak jardueraren eskaintzari eusteko
gizonen prestakuntza errugbiko kategoria guztietan, eta horretarako lankidetza akordioak
egiten ditu hainbat elkarterekin.
Emakumeen errugbiari dagokionez, akordio bat dago Hernanirekin, elkarteko neskek senior
kategorian lehiatzeko aukera izan dezaten.
32. grafikoa. Errugbiko lizentzia kopurua 2016-17 denboraldian, kategoriaren eta sexuaren
arabera.

Iturria: Txingudi Errugbi Elkartea
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Elkarteak kirolarien 60 lizentzia ditu, eta horietatik 9 senior kategoriako emakumeei dagozkie. Talde
federatuez gain, jarduera nabarmena du errugbi eskolan. 46 ikasle inguruk parte hartzen dute
elkarteak antolatzen dituen kirolean hasteko jardueretan.
Lehiaketako eskaintzaz gain, elkarteak eskaintza du jokalari beteranoentzat. Era berean,
hainbat ekitaldi antolatzen ditu errugbia sustatzeko, adibidez, Hondarribiko hondartzako errugbi
txapelketa.
Elkarteak Irungo Plaiaundi errugbi zelaian egiten du bere jarduera.

2.1.2. Banakako modalitateak
Eskola kiroleko partaidetza datuek agerian jartzen dute banakako zenbait modalitate daudela
Hondarribiko kirol jardueren mapan. Banakako modalitateetako jarduera maila ez izanagatik
nagusi diren taldeko modalitateetako jarduera maila bezain handia, Hondarribiko kirol eskaintza
aberasten laguntzen dute. Gainera, gazteen artean aurrekoek duen partaidetza bolumena ez
badute ere, modalitate hauek pertsona aktiboaren bizitza osoan barrena egiten dira, eta,
horregatik, garrantzitsuak dira udaleko kirol politikaren ikuspegitik.
Hondarribiko kirol eskaintzaren barnean dauden banakako modalitateen artean, jarduera
aerobikoak (esaterako, atletismoa, igeriketa edo triatloia) eta eskainiriko gainerako banakako
jarduerak (judoa, karatea, xakea edo pilota) bereizten ditugu.

2.1.2.1.

Bidasoa Atletiko Taldea

Bidasoa Atletiko Taldea eskualde mailako atletismo elkartea da, eta bi elkartek bat eginda
sortu zen 1985ean. Jatorrian, haren jarduera errendimenduaren arlokoa zen, baina duela 4 urtetik
hona, errendimenduko atletismoaz gain, partaidetzara bideraturiko kirol eskaintza ere badu.
Erabat profesionalizaturiko kudeaketa egitura11 duen elkartea da, eta hori agerian jartzen da
eskaintzaren kalitatean eta eginiko kirol jardueretan. Hondarribian gero eta garrantzi handiagoa
du; Hondarribiko eskola kirolean partaidetza indizerik handiena duen banakako kirol
11

Zuzendari teknikoak eta monitore guztiek lan kontratua dute.
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modalitatea da. Elkarteak lankidetza akordioak ditu udalerriko hiru ikastetxeekin. Kirol
federatuaren esparruan, atletismoan jarraitu nahi duten gazteei bideratzen die eskaintza, bereziki
errendimenduko ibilbidean, baina lehiatu nahi ez dutenentzat ere badu eskaintza.
Elkarteak kategoria guztietako taldeak ditu, hasi kadete kategoriatik eta senior
kategoriaraino, bai gizonetan bai emakumeetan. Guztira 170 kirolari ditu, 113 gizon eta 66
emakume 12 , errendimenduko ibilbidean. Hau da, % 39 emakumeak dira eta % 61 gizonak.
Kategoria absolutuko emakumeen taldea Ohorezko Mailan lehiatzen da, estatuko mailarik
altuenean.
Hondarribiko atletismo eskolan 85 neska-mutil inguruk hartzen dute parte.
33. grafikoa. Atletismoko lizentzia kopurua 2016-17 denboraldian, kategoriaren arabera.

Iturria: Bidasoa Atletiko Taldea

Eskualdeko elkartea denez, lizentzia guztiak ez dagozkie Hondarribiko kirolariei.
Lizentzia federatuez gain, elkarteak partaidetzara bideraturiko eskaintza ere badu, jarduera
hauekin: running taldeak helduentzat -40 partaide inguru-; sasoian jartzeko taldeak emakume
helduentzat -35 partaide inguru-; sasoian jartzeko taldeak gazteentzat (lehiaketarik gabe) -25 gazte
inguru-.
12

Ez dago kategoriaren araberako emakumeen lizentziei buruzko daturik.
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Adierazi beharra dago elkarteak bere eskaintza zabaldu egin nahi duela errendimenduko ibilbidetik
haratago, eta adinez helduagoa den biztanleen segmentuari bideraturiko jarduera eskaini,
antolatua eta egituratua, emakumeei bideraturiko berariazko eskaintzaz gain. Eskaintza horren
jarduerak Irunen egiten dira; interesgarria litzateke Hondarribian talde bat antolatzea, eskaria
sustatzeko.
Elkarteak, kirol eskaintzaz gain, zenbait ekitaldi antolatzen ditu urtean barrena, eta horietako
batzuk Hondarribian egiten dira: Guadalupera igotzea, San Silvestre.
Instalazioen erabilerari dagokionez, elkarteak Hondartza polikiroldegiko atletismoko pista
erabiltzen du, bai eskolako jarduerarako bai talde federatuen jarduerarako. Gainera, Irungo
Plaiaundiko instalazioa ere erabiltzen du. Kirol instalazioak egokiak dira. Elkarteak, ordea,
Hondarribian estaliriko espazio baten falta nabari du, euria ari duen egunetan atletismo
eskolako saioak egiteko –adibidez, Soroeta pilotalekua-.
Hondarribiko Udalarekiko harremanari dagokionez, elkarteak proposatu du azter dadila egungo
diru laguntzen formatua aldatu eta hitzarmen finkoan oinarrituriko harremana ezartzeko
aukera. Akordio horren arabera, urteko ekarpen finkoa ezarriko litzateke, eta berariazko eduki
handiagoa emateko aukera eskainiko luke. Formatu hori erabiltzen du Irungo Udalarekin.

2.1.2.2.

Bidasoa XXI.

Ez da lortu elkarteak Hondarribian egiten duen jarduerari buruzko informaziorik.
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2.1.2.3.

Biosnar Triatloi Elkartea

Triatloia goraka doan kirol modalitatea da, eta biztanleen segmentu jakin batean gero eta
partaide gehiago ditu. Bereziki biztanle helduak erakartzen ditu, erregulartasunez eta
intentsitatez kirola egiten dutenak. Biosnar elkartea 2013an eratu zen, Bidasoa eskualdean
triatloia sustatzeko. Elkartearen eskaintza Hondarribiko eta eskualdeko biztanleei bideratzen zaie,
kategoria guztietan, bai gizonetan bai emakumeetan; hala ere, elkarteko partaide guztiak, kadete
bat kenduta, kirolari helduak dira (Sub23, Absolutua eta Beteranoak).
34. grafikoa. Triatloiko lizentzia kopurua 2016an, kategoriaren eta sexuaren arabera.

Iturria: Biosnar Triatloi Elkartea

Guztira 38 kirolarik osatzen dute elkartea, eta horietatik 2 emakumeak dira.
Instalazioen erabilerari dagokionez, Hondartza polikiroldegia erabiltzen dute entrenamendu batzuk
egiteko (bereziki igerilekua).

2.1.2.4.

Kisoku elkartea

Kisoku elkartea 2010etik dago Hondarribian, eta hainbat motatako jendearentzako jarduerak
eskaintzen ditu. Alde batetik, kirol federatuaren arloko eskaintza du Karate, Taekwondo eta
Goshin modalitateetan, eta, bestetik, ikastaro eta jarduera batzuk eskaintzen ditu lehiaketa
jardueraz aparte.
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Kirol federatutik kanpoko jarduera horietan emakumeentzako autodefentsa nabarmentzen da,
eta hori doan eskaintzen da.
35. grafikoa. Karateko lizentzia kopurua 2016an, kategoriaren eta sexuaren arabera.

Iturria: Kisoku

Guztira karateko 42 lizentzia, eta horietatik 15 nesken kategoriari dagozkio (% 36). Datu horiei
gehitu behar zaizkie Goshineko 22 lizentzia eta Taekwondoko 15. Karateko lizentzien parte
handi bat (% 71) senior kategoriari dagokio.
Kirol federatuaren jardueraz gain, ikastaro eta jarduera gidatu ugari daude. Hau da, elkarteak
errendimenduko ibilbidea eskaintzen du 3 diziplinetan, eta partaidetzako kirol ibilbidean sar
daitezkeen jardueren eskaintza zabala. Edonola ere, Kisoku elkarteak kirol jardueraren bolumen
nabarmena du.
Elkarteak 6 entrenatzaile ditu, 4 gizon eta 2 emakume, beren titulazioekin, jarduerak gidatzeko.
Elkarteak bere instalazioak erabiltzen ditu jarduera egiteko.

2.1.2.5.

Ama Guadalupekoa Judo Elkartea

Ez da lortu Ama Guadalupekoa Judo Elkarteari buruzko informaziorik.

2.1.2.6.

Marlaska Xake Elkartea
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Xakea Hondarribiko kirol mapan dagoen modalitatea da. Marlaska Xake Elkarteak ikasleei
eta helduei bideraturiko jarduerak eskaintzen ditu.
Hauek dira elkarteko lizentzien datuak, kategoriaren arabera.
36. grafikoa. Xakeko lizentzia kopurua 2016an, kategoriaren eta sexuaren arabera

Iturria: Marlaska Xake Elkartea

Guztira, kirol eskolako eta kirol federatuko lizentziak batuta, elkarteak 71 lizentzia ziurtatu ditu,
eta horietatik 7 (% 10) emakumeen kategoriari dagozkio. Era berean, lizentzien % 41 senior
kategoriari dagokio.

2.1.3. Uretako modalitateak
Hondarribia itsasertzeko herria da, eta lotura estua du itsasoarekin (kirolaren arloan ere bai). Hori
horrela, bela, eta, batez ere, arrauna, oso errotuta dauden kirol jarduerak dira Hondarribian.
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2.1.3.1.

Hondarribia Arraun Elkartea

Gaur egun, arraun elkartea da Hondarribian jendearen artean ezagunena den kirol
erakundea. Bertako trainerua da, Ama Guadalupekoa, herriko eredu eta estandarteetako bat,
zalantzarik gabe; Hondarribiko herritarrak elkartzen dituen sinboloa da.
Hain zuzen ere, elkartearen elementu nagusia traineru nagusia da, eta elkartearen baliabide
ekonomikoen eta giza baliabideen zati handi bat traineruaren jarduera esparrura bideratzen da.
Hala ere, elkarteak jarduera gehiago ere eskaintzen ditu. Eskaintza horrek 3 atal ditu: arrauna,
piraguismoa eta gimnasioa. Piraguismoaren eta gimnasioaren jarduerak partaidetzako
kirolaren esparrukoak dira, eta azterketako atal honetatik kanpo daude. Arraunaren eskaintza
lehiaketa arlokoa da bereziki –hala ere, aisialdiko arraun jarduerak ere eskaintzen dira-.

37. grafikoa. Arrauneko lizentzia kopurua 2017an, kategoriaren eta sexuaren arabera

Iturria: Hondarribia Arraun Elkartea

Guztira, elkarteak 156 kirolari ditu, eta horietatik 32k (% 20) emakumeen lizentzia dute. Bai
gizonen kategorian bai emakumeen kategorian kategoria guztietako eskaintza dago, hasi
infantil kategoriatik eta beteranoetaraino.
Elkarteak bere jarduerak sustatzeko ekintzak antolatzen ditu urtero Hondarribiko
ikastetxeekin. 6. mailako neska-mutilak elkartera joaten dira jarduera gertutik ezagutzeko, eta
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lehenengo harremana izaten dute; kasurik onenean, ikasle horiek behin betiko erakartzea lortuko
da azkenean.
Jubenil kategoria da, bai mutilen kasuan bai nesken kasuan, partaidetza indizerik txikiena
duena. Kategoria horretan dagoen uztea murrizteko, berariazko ekintzak proposatu beharko
lirateke.
Aipatu beharra dago, emakumeen senior kategorian eskaintza dagoen arren, elkarteak ez duela
lortu nahiko kirolaririk bertako emakumeen trainerua finkatzeko. Kontuan izanik eserleku finkoko
arraunaren eragin soziala eta mediatikoa gero eta handiagoa dela, lehentasunezkotzat jotzen da
Hondarribiko emakumeen trainerua finkatzea tokiko kirol mapan. Zalantzarik gabe,
Hondarribiaren kasuan harrobiko elkartea da, eta kasu honetan emakumeen traineru bat
izateak eragin positiboa izango du, seguru asko, kategoria guztietako emakumeen kirol
jardueran.
Instalazioen erabilerari dagokionez, batez ere elkartea dagoen tokiko udal instalazioak erabiltzen
dira, eta, noizean behin, atletismoko pista erabiltzen da prestaketa fisikoko jarduerak egiteko
neguan. Hondarribia Arraun Elkarteko instalazioak udalarenak dira. Instalazioen erabilera eta
ustiaketa uzten zaio elkarteari –salbu ontzien hangar berria, hori alokairu erregimenean dagoelako. Era berean, Hondarribiko Udalak diru laguntza nominatibo bat du elkartearen kirol jardueraren
zati bat ordaintzeko.

2.1.3.2.

Hondarribiko Klub Nautikoa

Hondarribiko Klub Nautikoa erreferentziazko bela elkarteetako bat da euskal itsasertzean.
Duela ia ehun urte sortu bazen ere, elkartearen jarduera nabarmen areagotu da kokapena aldatu
eta behin betiko kirol portuko instalazioetan jarri zenetik.
Eginiko kirol eskaintzari dagokionez, elkarteak bela eskola bat du, eta horrek aukera ematen die
neska-mutilei modalitate honetan modu egituratuan hasteko.
Elkartearen jardueraren zati handi bat Uda kanpainan burutzen da. Udan eskaintzen diren
ikastaroetan neska-mutil askok hartzen dute parte, eta, askotan, elkarteko etorkizuneko kirolariek
bertan izaten dute lehenengo harremana modalitate honekin.
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Elkarteak zenbait modalitate egiteko aukera eskaintzen du: Bela arina -Optimist, Laser, 420 eta
Vaurien, Hobbie Cat 16 eta Raquero-; Kruzeroko Bela; eta Arrantza.
38. grafikoa. Belako lizentzia kopurua 2017an, kategoriaren eta sexuaren arabera

Iturria: Hondarribiko Klub Nautikoa

Gaur egun, elkarteak 139 lizentzia ditu, eta horietatik 36 (% 26) emakumeen kategoriakoak dira.
Aipatzekoa da eskolaren eta infantil kategoriaren artean dagoen uztea. Uzte horren arrazoi
nagusia da bakoitzak bere jabetzako ontzia eduki behar duela jarduerak egiteko. Elkartearen
ontziak bela eskolako jarduerak egiteko erabiltzen dira, baina behin fase hori amaitu eta gero,
kirolari bakoitzak bere ontzia eduki behar du nabigatzeko.
Senior kategorian, kruzeroko belak eskari handia du. Eskaintza horretan estropada batzuk
egonagatik, partaidetza du helburu nagusia, eta ez errendimendua.
Era berean, Hondarribiko Klub Nautikoak zenbait estropada antolatzen ditu denboraldian
barrena, Bidasoa Ligaren eta beste lehiaketa batzuen esparruan.
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2.1.4. Kirol federatuko lizentziak biztanleekiko
Hondarribian kirol federatuak duen garrantzia aztertzeko ratiorik adierazgarrienetako bat zatiketa
hau eginda ateratzen dena da: kategoria jakin bateko lizentzia kopurua zati kategoria horri
dagokion hondarribiarren kopurua. Bereziki garrantzitsua da kadete kategorian ateratzen den
balioa: arauturiko kirol jarduera ia guztia kirol federatuaren esparruan egiten den lehenengo
kategoria denez, eskola kiroletik kirol federatura igarotzean gertatzen den uztea zenbatu daiteke.
Hauek dira Hondarribiko kirol federatuko lizentziak gaur egun, modalitatearen, kategoriaren eta
sexuaren arabera:
17. taula. Kirol federatuko gizonen lizentziak 2017an, modalitatearen eta kategoriaren arabera.
masculino
ajedrez
atletismo
baloncesto
balonmano
futbol
karate
pelota
remo
rugby
triatlon
vela

infantil
3
15
16
60
2
5
29

2
132

cadete
11
13
10
12
42
4
8
31
15
1
147

juvenil
1
47

senior
27
40

11
40
2
2
15
7

26
25
19
8
44
29
24
82
324

7
132

veterano

5
11
16

total
42
100
25
65
167
27
23
124
51
36
91
751

18. taula. Kirol federatuko emakumeen lizentziak 2017an, modalitatearen eta kategoriaren arabera.
femenino
ajedrez
atletismo
baloncesto
balonmano
futbol
karate
pelota
remo
rugby
triatlon
vela

infantil
3

cadete

juvenil

25

10
17

32
9

senior
2
28
12

18
1

18
2

1

11

5

11

3

58

4
49

12
9
1
13
88

1
53

veterano

1
1
2

total
5
70
63
0
36
15
0
32
9
2
18
250
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39. grafikoa. Lizentzia kopurua guztira 2017an, kategoriaren eta sexuaren arabera.

Kategoria guztietan arraila oso nabarmena dago gizonen lizentzia kopuruaren eta
emakumeen lizentzia kopuruaren artean. Era berean, lizentzien kopurua jaitsi egin da pixka
bat jubenil kategorian, bai mutilen bai nesken kasuan, nahiz eta jaitsiera hori ez den oso handia
bi kasu horietan -%10 mutilen kasuan eta % 15 nesken kasuan-.
19. taula. Kadeteen lizentzien ratioa kadete kategoriako biztanleekiko, modalitatearen eta
sexuaren arabera.

ajedrez
atletismo
baloncesto
balonmano
futbol
karate
pelota
remo
rugby
triatlon
vela

cadete masculino
11
7,0%
13
8,3%
10
6,4%
12
7,6%
42
26,8%
4
2,5%
8
5,1%
31
19,7%
15
9,6%
1
0,6%

cadete femenino
0,0%

10
17

0,0%

18
2

93,6%

11,5%
1,3%
0,0%

11

7,1%
0,0%
0,0%

0,0%

147

6,4%
10,9%

0,0%
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37,2%

Aipatu beharra dago ratioaren balioan eragina izan dezakeela Hondarribian bizi ez diren kirolariei
dagozkien lizentziek. Edonola ere, desberdintasun oso nabarmena dago bi sexuen artean, eta
gizonek jarduera oso handia dute kirol federatuaren arloan. Gainera, bi kasuetan, eskola
kirolean lorturiko ratioa baino handiagoa da, eta horrek adierazten du eskola kiroletik kirol
federaturako urratsa modu eraginkorrean egiten dela.
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2.2. Hondarribiko kirol federatuaren finantzaketa
Kirol erakunde gehienetan, kirol federatuko jardueraren finantzaketa hiru iturritatik dator: kirolari
bakoitzari kirol jarduera egiteagatik kobratzen zaion kuota; diru laguntza publikoak, batez ere udalak
ematen dituenak, elkartearen ohiko jardueraren zati bat ordaintzeko; eta elkarteak lorturiko laguntza
pribatuak.

2.2.1. Elkarteen kuotak
Aurreko atalean aztertu diren Hondarribiko kirol erakunde guztiek kuoten araudia dute
jarrita, jardueraren gastua ordaintzeko. Ikusi denez, erakunde gehienen kirol kuota antzekoa da,
hau da, hileko 20-25 € ingurukoa.
20. taula. Hondarribiko elkarteetan kirol federatuko jarduerak egiteko kuotak 2016/17 denboraldian
ELKARTEA
AZERI SC
BIDASOA ATLETIKO TALDEA
BIOSNAR TRIATLOI ELKARTEA
CLUB BALONMANO HONDARRIBIA
CLUB KISOKU
CLUB NAUTICO HONDARRIBIA
HONDARRIBIA ARRAUN ELKARTEA
HONDARRIBIA FUTBOL ELKARTEA
HONDARRIBIA SUP KIROL KLUBA
HONDARRIBIKO PILOTA ESKOLA
IKASBASKET SASKIBALOI ELKARTEA
IZURDE URPEKO EKINTZAK
JUDO AMA GUADALUPEKOA
NATACIÓN BIDASOA XXI
SARDARA AUTOMOBILISMO ELKARTEA
TXINGUDI RUGBY CLUB
XAKE MARLASKA ELKARTEA

KIROLA
€ hilabetea € denboraldia
Ehiza
Atletismoa
22
220
Triatloia
Eskubaloia
Karatea
37
370
Bela
24
240
Arrauna
25
225
Futbola
20
200
SUP
Pelota
15
150
Saskibaloia
35
350
Urpekoak
Judoa
Igeriketa
Automobilismoa
Errugbia
15
150
Xakea

Iturria: Hondarribiko Udala

Pilota Eskola eta Txingudi Errugbi Elkartea dira kuotarik txikiena duten elkarteak: hileko 15 euro.
Eta Kisoku Elkartea da kuotarik handiena duen erakundea: hileko 37 €. Kasu honetan, aipatu
beharra dago eskaintza instalazio pribatu batean egiten dela, eta, horregatik, eskaintza antolatzen
duen elkarteak jardueraren kostu handiagoa du kontzeptu hori dela-eta. Eskuraturiko datuak,
erakunde bakoitzeko jarduera federatuen batez besteko kuotak dira; izan ere, kategoriaren edo
jardueraren arabera kuota nabarmen aldatzen da.
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Inongo erakunderen kuota ez da oztopo, a priori, hondarribiarrek jarduera horretarako sarbidea
izateko. Kasu bakar batean, belaren kasuan, alderdi ekonomikoak kirol eskaria baldintzatzen
duela ikusi da; ez da eskaintzaren prezioagatik edo kuotagatik (tokiko beste kirol
jardueretako kuotaren antzekoa baita), baizik eta jarduera egiteko bakoitzak bere jabetzeko
ontzia eduki behar duelako.

2.2.2. Hondarribiko Udalaren diru laguntzak
Hondarribiko Udaleko Kirol Arloaren diru laguntzak emateko oinarri arautzaileek arautzen dituzte
diru laguntzak (diru laguntzetarako sarbidea eta horiek eskuratzea) Hondarribian jarduera egiten
duten irabazi asmorik gabeko kirol elkarte eta taldeentzat, norgehiagoka erregimenean. Zehazki
esateko, diru laguntzen lerro hauek ezartzen dira elkarteentzat: Ohiko diru laguntzak
Hondarribiko kirol elkarte eta taldeen egiturazko garapenerako; Kirol jarduera bereziak
antolatzeko diru laguntzak; Hondarribiko kirol elkarte eta taldeentzako aparteko diru
laguntzak.
Hondarribiko kirol elkarteentzako diru laguntzen lerro nagusia Hondarribiko kirol elkarteen eta
taldeen egiturazko garapenerako ohiko izaerarekin ezartzen dena da.
21. taula. Kirol Arloaren 2016ko aurrekontuaren laburpena

Iturria: Hondarribiko Udala
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2016ko datu ekonomikoak eta ebazpenak aztertuta, honakoa ikus daiteke:
Hondarribiko Udaleko Kirol Arloaren aurrekontuaren % 56, irabazi asmorik gabeko
erakundeek eginiko kirol jarduerarentzako ordainketak egiteko eta diru laguntzak emateko
da. Partida horien % 89 (Kirol Arloko aurrekontuaren % 50) kirol erakunde federatuentzat
bideratzen da, bai ohiko jarduerak egiteko bai aparteko jarduera zehatzak antolatzeko; gainerako
% 11 eskola kirolaren esparruan eginiko hitzarmenetara bideratzen da.

2.2.2.1. Ohiko diru laguntzak Hondarribiko kirol elkarte eta
taldeen egiturazko garapenerako.
Urtero deialdi bat egiten da norgehiagoka erregimenean, Hondarribiko kirol elkarte eta taldeen
ohiko kirol jarduerak partzialki finantzatzeko diru laguntzak esleitzeko.
Oinarrien arabera, ohiko jarduera diruz laguntzeko kopuru osoa kontzeptu hauek kontuan
izanik banatzen da:
• Kirol lizentzien kopurua: % 20
• Taldeak beheko kategorietan: % 15
• Taldeen partaidetza esparrua: % 5
• Teknikarien titulazioak: % 10
• Elkartearen antolaketa maila: % 5
• Bazkide kopurua: % 5
• Bazkideen eta kirolarien kuoten zenbatekoa: % 5
• Autofinantzaketa maila: % 5
• Lankidetza ikastetxeekin: % 20
• Aisialdiko eta sustapeneko jarduerak antolatzea: % 5
• Kirol sailarekiko lankidetza kirol instalazioen kudeaketan: % 5
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Hasiera batean, baliabideak banatzeko sarturiko irizpideek egokiak dirudite; hala ere, eta eskola
kiroleko diru laguntzekin gertatzen den bezala, amaierako zenbatekoan irizpide bakoitzak duen
garrantzia oinarrietan jarritako banaketatik desberdina izan daiteke. Litekeena da elkarte
bakoitzak jaso beharreko amaierako zenbatekoan lizentzien kopuruak duen garrantzia % 20
baino handiagoa izatea, irizpide bakoitzari emaniko puntuazio unitateak kontuan izanik.
Komenigarria izango litzateke oinarriak eta argitaraturiko ebazpenak konparatzea, amaierako
emaitzak oinarrietan ezarritako banaketa irizpidearen izaera betetzen duen ikusteko.
Elkarte bakoitzak ohiko diru laguntza gisa jasotako zenbatekoak eskuratu dira, eta elkarteak
ziurtaturiko lizentzia bakoitzeko jasoriko diru laguntzaren ratioa kalkulatu da. Aipatu beharra
dago Hondarribia Arraun Elkartea ez dela aurkeztu deialdi honetara, berariazko diru laguntza
nominala baitu.
22. taula. Hondarribiko kirol elkarteek jasoriko ohiko diru laguntza 2016an
ELKARTEA
AZERI SC
BIDASOA ATLETIKO TALDEA
BIOSNAR TRIATLOI ELKARTEA
CLUB BALONMANO HONDARRIBIA
CLUB KISOKU
CLUB NAUTICO HONDARRIBIA
HONDARRIBIA ARRAUN ELKARTEA
HONDARRIBIA FUTBOL ELKARTEA
HONDARRIBIA SUP KIROL KLUBA
HONDARRIBIKO PILOTA ESKOLA
IKASBASKET SASKIBALOI ELKARTEA
IZURDE URPEKO EKINTZAK
JUDO AMA GUADALUPEKOA
NATACIÓN BIDASOA XXI
SARDARA AUTOMOBILISMO ELKARTEA
TXINGUDI RUGBY CLUB
XAKE MARLASKA ELKARTEA

KIROLA
Ehiza
Atletismoa
Triatloia
Eskubaloia
Karatea
Bela
Arrauna
Futbola
SUP
Pelota
Saskibaloia
Urpekoak
Judoa
Igeriketa
Automobilismoa
Errugbia
Xakea

DIRULAGUNTZA LIZENTZIAK €/lizentzia
6.306,34
13.019,70
204
63,82
626,89
38
16,50
10.669,27
65
164,14
5.904,01
42
140,57
7.583,52
139
54,56
120.000,00
156
25.637,08
250
102,55
701,74
4.107,54
26
157,98
6.058,39
138
43,90
5.810,44
4.659,58
6.413,94
467,83
3.321,59
60
55,36
3.681,82
71
51,86

Iturria: Hondarribiko Udala
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40. grafikoa. Jasoriko ohiko diru laguntza elkartearen lizentzia kopuruarekiko, 2016an

Iturria: Hondarribiko Udala

Arraunaz aparte (hori grafikotik kanpo utzi da, berau ez desitxuratzeko), eskubaloia da ohiko
diru laguntzarik handiena jaso duen modalitatea, duen lizentzia kopuruarekiko (164,14 €).
Oso gertu dago pilota, 157,98 €-rekin. Gainera, bi elkarte horiek dira bi sexuetako lizentziak ez
dituzten bakarrak. Soilik mutilen jarduera dute.
Lizentziako diru laguntzarik txikiena jaso duen elkartea triatloi elkartea da; hala ere, elkarte horren
lizentzia asko beterano kategoriakoak dira, eta ez du jarduerarik beheko kategorietan. Aipatzekoa
da saskibaloiak laguntza txikia jaso duela lizentziako, azterturiko erakunde guztien artean
lizentziako gutxien jaso duen bigarrena baita. Atentzioa ematen du, taldeko kirol modalitate
garrantzitsuenetakoa baita, eta egitura eta eskaintza egonkorra baititu kategoria guztietan.
Gainera, neskentzako duen eskaintza ere oso nabarmena da. Ez da ahaztu behar azterketa honek
agerian utzi duen gabezietako bat kirol eskaintzan neskek duten partaidetza baxua dela.
Kontraesana ikus daiteke: neskentzako kirol eskaintzarik ez duten erakundeek jaso dute
lizentzia kopuruarekiko diru laguntzarik handiena, eta, aitzitik, emakumeen lizentziarik
gehien ziurtatzen duen elkartea da ziurtaturiko lizentziekiko diru laguntzarik txikiena jaso
duenetako bat.
Komenigarria izango litzateke diru laguntzen oinarriak berriro aztertzea, irizpideak modu
eraginkorrean egokitu daitezen udaleko kirol politika eta helburuetara.
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2.2.2.2.

Kirol jarduera bereziak antolatzeko diru laguntzak.

Beste diru laguntzen lerro bat ere badago, tokiko kirol erakundeek noizean behin antolatzen
dituzten kirol ekitaldiak eta jarduerak finantzatzeko. 2016an 9.000 euro banatu dira zenbait
erakunde eta ekitaldiren artean.
23. taula. Hondarribiko kirol elkarteek 2016an jasoriko diru laguntzak, jarduerak / ekitaldiak
antolatzeagatik
ELKARTEA
JUDO AMA GUADALUPEKOA
BIOSNAR TRIATLOI ELKARTEA
HONDARRIBIA TXIRRINDULARI ELKARTEA
FORTUNA K.E
TXINGUDI RUGBY CLUB
HONDARRIBIA SUP KIROL KLUBA
CLUB NAUTICO HONDARRIBIA
CLUB NAUTICO HONDARRIBIA
CLUB NAUTICO HONDARRIBIA

KONTZEPTOA
DIRULAGUNTZA
TORNEOA
1500
TRIATLOIA
1700
TRIALSINA
2000
MENDI LASTERKETA
1000
MENDI LASTERKETA
1000
BIKINGO EGUNA
300
AMA G. ESTROPADA
900
ARMADORAK ESTROPADA
300
LAMIAK ESTROPADA
300

Iturria: Hondarribiko Udala

Diru laguntzen lerro honek askoz ere eragin txikiagoa du udaleko kirol politikan elkarteen
ohiko jarduerei emaniko diru laguntzak baino. 9.000 euro banatu dira, eta kopuru hori udalak
diru laguntzei eta ordainketei bideraturiko kopuru osoaren % 3a da.
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ALDERDI POSITIBOAK +
+ 17 kirol erakundek egiten dute eskaintza kirol federatuaren esparruan.
+ Eskola adinean eskaintzen diren kirol modalitate guztiek jarraipena dute kirol federatuaren
esparruan:
+ Ikasbasket da emakumeen partaidetza indizerik handiena duen erakundea
Hondarribian; eskaintza du egitura guztian, errendimenduko eta partaidetzako ibilbideetan
bereizita.
+ Futbolak kalitatezko eskaintza du, eta mutilek nahiz neskek eskatzen dute.
+ Atletismoak oso eskaintza prestatua du, eta kudeaketa profesionalizatua. Horren
ondorioz, modalitateak eskari handia du. Eskaintza errendimenduaren eta partaidetzaren
arlokoa da, running taldeetan, bai helduetan bai gazteetan.
+ Emakumeentzako doako autodefentsa ikastaroak Kisoku elkartean.
+ Kalitatezko kirol eskaintza, bai mutilentzat bai neskentzat, arraun elkartean. Oso
jarduera errotua da Hondarribian, eta kirolaren arloan herriaren eredu nagusia da.
+ Ez da antzeman hondarribiar askorentzat jarduerara sartzeko oztopo izan daitekeen kuota edo
eskakizun ekonomikoren bat duen eskaintzarik –aipatu dugun kasua, belaren kasua, salbu-.
+ Kirol Arloko aurrekontuaren % 50 irabazi asmorik gabeko kirol erakundeentzako diru laguntzetara
eta ordainketetara bideratzen da.
+ Eskola kiroletik kirol federaturako urratsa modu egokian egiten da; biztanleekiko lizentzien ratioa
handiagoa da kadete kategorian, bai mutilen bai nesken artean, eskola kirolean lorturiko ratioa
baino.
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HOBETZEKO ALDERDIAK - Eskaintza: eskola kiroletik hasita, arraila handia dago mutilen eta nesken partaidetzaren artean;
beraz, oso garrantzitsua da neskei bideraturiko kalitatezko kirol eskaintza edukitzea eta
leudekeen sartzeko oztopoak kentzea.
- Bela da sartzeko oztopo ekonomikoa izan dezakeen Hondarribiko modalitate bakarra;
izan ere, behin eskola etapa amaitu ondoren, bakoitzak bere jabetzako ontzia eduki
behar du kirol hau egiten jarraitzeko. Elkarteak berak egin behar du bere ereduari
buruzko hausnarketa; hala ere, udalak esku har lezake, baldin eta erabakiko balitz
Hondarribirako oinarrizko kirol jarduera dela.
- Instalazioak:
- Saskibaloiak espazio arazoak ditu. Jokalekuko ordutegiak berriro banatzeko aukera
aztertu behar da, elkarteak hazteko aukera izan dezan. Berriro aztertu behar dira
ordutegiak banatzeko irizpideak, kontuan izanik hazteko duen aukera, bereziki,
estrategikoak diren biztanle segmentuetan.
- Eskubaloiak ez du eskaintzarik neskentzat inongo kategoriatan. Alderdi hori kontuan
izan behar da baliabide publikoak banatzeko irizpideetan.
- Futbol zelaia oso beteta dago, eta horrek oztopatu egiten du eskaintza zabaltzea. Kasu
honetan, bereziki nesken futbolari eragiten dio, eta arlo horren hazkundea mugatuta
dago espazio faltagatik.
- Atletismo eskolarako estaliriko instalazio bat edukitzeko aukera.
- Emakumeen erreferentziako taldeak:
- Garrantzitsua da erreferentziazko talde bat egotea emakumeen senior kategorian, bai
eskaintzari jarraipena emateko bai neskatoen artean futbolean jokatzea sustatzeko.
- Emakumeen trainerua sortzea sustatu behar da, Hondarribiko neskentzat erreferentea
izango dena eta pizgarri bat arraunean hasteko.
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- Kirol federatuarentzako diru laguntzak:
- Egungo diru laguntzen formatua berrikusi behar da, eta udaleko kirol politika garatzeko
estrategikoak izan daitezkeen erakundeekin hitzarmenak egiteko aukera aztertu. Ikusi
diru laguntzei buruzko atala.
- Ohiko diru laguntzen oinarriak berrikusi behar dira, eta amaierako zenbatekoak udaleko
kirol politikarekin bat datozela bermatu. Gabezia nagusietako bat emakumeen
partaidetza baxua izanik, ez dirudi logikoa lizentziako zenbatekorik handiena jasotzen
duten elkarteak neskentzat eskaintzarik ez duten bakarrak izatea, eta emakumeen
lizentziarik gehien ziurtatzen duen elkartea izatea gutxien jasotzen duenetako bat –
ziurtaturiko lizentziako-.
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3. PARTAIDETZAKO KIROLA HONDARRIBIAN

Atal honetan aztertzen da biztanleen espektro zabalenari bideraturiko
kirol eskaintza; haren ezaugarria da osasunaren eta aisialdiaren arloko
alderdiei ematen zaiela lehentasuna. Atal honetan sartzen diren kirol
jardueren zati handi bat udaleko kirol eskaintzaren bidez zuzentzen da,
eta eskaintza

horren ardatza Hondartza

udal

polikiroldegia da.

Egituraturiko kirol eskaintzaz gain, hondarribiarrek joera handia dute batbateko

eta

gidatu

gabeko

kirol

jarduera

egiteko.

Hondarribiak

horretarako egokiak diren hiri ingurunea eta ingurune naturala ditu.
Udalak kontuan izan behar ditu alderdi horiek guztiak udaleko kirol
politikak egiterakoan.
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3.1.

Udaleko kirol eskaintza

Hondarribiak udaleko kirol jardueren eskaintza oso zabala eta anitza dauka. Eskaintzen diren ia
jarduera guztiak Hondartza udal polikiroldegian egiten dira, baina udal programako jarduera batzuk
Jostaldi pilotalekuan ere egiten dira. Edonola ere, aipaturiko kirol instalazioen kudeaketa egiten duen
enpresa esleipendunaren bidez kudeatzen da udaleko kirol eskaintza.
Hondarribian dauden jabetza publikoko kirol instalazioak (Eusko Jaurlaritzako kirol instalazioen
erroldan zehazturikoak) hauek dira:
24. taula. Hondarribiko jabetza publikoko kirol instalazioak
Instalación deportiva
HONDARTZA KIROLDEGIA

Espacios deportivos
Aretoak, Atletismo pistak, Beste gune singularrak, Beste ohiko-guneak, Beste
osagarri-guneak, Futbol zelaiak, Igerilekuak, Ohiko-guneak eta ez araudituak,
Padel pistak, Pistak eta kirol pabiloiak, Rokrodomoa, Squash pistak, Tenis pistak

JOSTALDI PILOTALEKUA

Aretoak, Beste osagarri-guneak, Pilotalekuak , Pistak eta kirol pabiloiak

HONDARTZA UDAL FUTBOL ZELAIA

Beste osagarri-guneak, Futbol zelaiak
Aretoak, Beste gune singularrak, Beste osagarri-guneak, Uretako jarduera
guneak
Beste gune singularrak, Beste osagarri-guneak, Pilotalekuak , Pistak eta kirol
pabiloiak
Aretoak, Beste osagarri-guneak, Ohiko-guneak eta ez araudituak, Pistak eta kirol
pabiloiak, Rokrodomoa
Beste osagarri-guneak, Tiro-guneak
Aretoak, Beste osagarri-guneak, Ohiko-guneak eta ez araudituak, Pistak eta kirol
pabiloiak
Beste osagarri-guneak, Ohiko-guneak eta ez araudituak
Beste gune singularrak, joku herrikoiak
Aretoak, Atletismo pistak, Beste osagarri-guneak, Ohiko-guneak eta ez
araudituak, Pilotalekuak , Pistak eta kirol pabiloiak
Bizikleta bideak
Beste osagarri-guneak, Ohiko-guneak eta ez araudituak
Beste osagarri-guneak, Uretako jarduera guneak
Ohiko-guneak eta ez araudituak
Beste osagarri-guneak, Pistak eta kirol pabiloiak
Pilotalekuak
Pistak eta kirol pabiloiak
Beste gune singularrak
Beste gune singularrak
Beste gune singularrak, Beste osagarri-guneak, Pilotalekuak , Pistak eta kirol
pabiloiak, Rokrodomoa
Aretoak

HONDARRIBIA ARRAUN ELKARTEA
AMUTE KIROL GUNEA
TALAIA BORDARI L.H.I.
SAN TELMO TIRAKETA EREMUA
TALAIA BITERI H.L.H.I.
SANTIAGOTXOKO PILOTALEKUA
ALAMEDA
TXINGUDI H.L.H.I. ETA TXINGUDI D.B.H.
BIZIKLETA PARKEA
JAITZUBIA ELKARTEKO PILOTALEKUA
HONDARRIBIAKO HONDARTZA
MENDELUKO PISTA
LOS PLANETAS AUZOKO PISTA
ALKARTASUNA ELKARTEA
PUNTALEKO PISTA
PATINAIA PISTA
SAINDUA GAZTELEKUA
SOROETA KIROLGUNEA
MARLAXKA XAKE ELKARTEA

Iturria: http://instalazioak.euskalkirola.com
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Hondartza polikiroldegia, Jostaldi pilotalekua, Hondartzako futbol zelaia, arraun elkarteko instalazioak
eta tiro zelaia dira erabilera librekoak ez diren udaleko kirol esparruak. Lehenengo biak Kirolzer
enpresak kudeatzen ditu; tiro zelaia Azeri SC enpresak; arrauneko instalazioak Hondarribia Arraun
Elkarteak kudeatzen ditu eta futbol zelaia Hondarribia Futbol Elkartearen eta Udalaren beraren artean
kudeatzen da.
Erroldan dauden gainerako instalazioak, ikastetxeetakoak kenduta, jendeari irekita dauden kirol
esparruak dira. Hondarribiaren kasuan, ez da ahaztu behar ugariak direla izaera pribatua duten kirol
espazio eta instalazio txikiak. Instalazio eta espazio horiek ez badaude ere Kirol Arloaren
kudeaketaren baitan, hondarribiarren jarduera fisikoa eta kirol jarduera ahalbidetzen duten baliabideak
dira. Zehazki esateko, Eusko Jaurlaritzako kirol instalazioen erroldan 39 kirol instalazio pribatu daude
jasota Hondarribiko udal esparruan.

3.1.1.

Hondartza polikiroldegia

Hondarribiko kirol instalazio nagusia da. 1997an inauguratu zuten, eta hainbat kirol ekipamendu
dituen kirol instalazioa da, bai eraikinaren barnean bai kanpoan. Polikiroldegiko kirol jarduera
nagusia partaidetzako kirol jarduera egiten duten herritarrei zuzendurikoa da (aisialdia eta osasuna
dira helburuak); hala ere, taldeko kirol modalitateetako Hondarribiko kirol elkarteek ere erabiltzen
dituzte instalazioak entrenamendurako eta lehiaketarako.

Iturria: http://instalazioak.euskalkirola.com/

77

25. taula. Hondartza polikiroldegiko kirol espazioak
Kirol gunea
Pista nagusia
Giharketa gela
Gimnasioa a
Gimnasioa b
Squasha a
Squasha b
Spinning gela
Rokodromoa
Igerileku handia
Igerileku txikia
Futbol zelaia
Eskubaloi pista
Saskibaloi pista
Pista balioanitza
Tenis pista a
Tenis pista b
Tenis pista c
Tenis pista d
Padel pista a
Padel pista b
Padel pista c
Padel pista d
Atletismo pista
Luzera jauzia eta pertiga
Altuera jauzia
Jaurtiketa gunea
Futbol 7
Guztira

Kokapena
Barruan
Barruan
Barruan
Barruan
Barruan
Barruan
Barruan
Barruan
Barruan
Barruan
Kanpoan
Kanpoan
Kanpoan
Kanpoan
Kanpoan
Kanpoan
Kanpoan
Kanpoan
Kanpoan
Kanpoan
Kanpoan
Kanpoan
Kanpoan
Kanpoan
Kanpoan
Kanpoan
Kanpoan

Azalera
1.211
310
166
161
62
62
72
71
312
75
6.550
930
370
560
630
630
630
630
170
170
170
170
1.440
140
760
250
2.200
18.902

Iturria: http://instalazioak.euskalkirola.com/

Hondartza kirol esparruko alderdi nabarmen bat da eskuragarri dagoen kanpoko kirol espazioa
oso zabala dela, barneko espazioarekin konparatuta. Kostaldeari buruzko Legeak ez du
baimentzen jatorrizko esparrua zabaltzerik, eta, horregatik, barneko esparruan egiten den eskuhartze oro egungo espazioak erabilera eta eskari berrietara egokitzera mugatzen da. Une honetan,
lehentasunezko esku-hartzea da gorputza tratatu eta zaintzeko espazioa –spa gunea- berritzea.
Kanpoko zona oso zabala da, eta hainbat kirol espazio hartzen ditu. Teniseko 4 pista daude
bertan, eta horiek 2.520m2-ko azalera hartzen dute. Zaila da instalazio horiek errentagarri egitea,
haietan egiten den jokoaren izaera dela-eta; pista horien azalera zabalean ezin dira egon aldi
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berean lau kirolari baino gehiago. Teniseko pista batek betetzen duen azaleran, praktikan padeleko
3 pista prestatzeko aukera egongo litzateke, eta espazioa erabiltzeagatiko errentagarritasuna
handiagoa izango litzateke. Kontua da Hondarribian ez dagoela tenis elkarterik, pista horien
erabilera areagotu eta pista horiek hobeto aprobetxatu ahal izateko.
Kanpoko espazioan antzemaniko beharrei dagokienez, polikiroldegiko gerentziak adierazi du gaur
egun padeleko pistak berritzen ari direla. Pisten zoladura ordezkatzeko eskatzeaz gain,
padeleko pistak estaltzeko dagokion baimena ere eskatu da, Kostaldeari buruzko Legea zorrotz
betez. Gerentziaren iritziz, padeleko pistetan egin beharreko esku-hartze hori da lehentasun
nagusia Hondarribiko udaleko kirol ekipamenduaren zuzkidura hobetzeko, zuzkidura hori zabala,
anitza eta kalitate handikoa dela aitortuz. Hobetzeko behar hori ez da soilik zoladura aldatzea eta
padeleko pistak estaltzeko aukera; eskuragarri egongo diren pista gehiago jartzeko aukera ere
proposatu du gerentziak. Horretarako, egungo espazioren bat kentzea aztertu beharko litzateke teniseko pista, adibidez-, padeleko pistak egiteko.
Edonola ere, eta logikoa den bezala, gomendatzen da polikiroldegiko kirol instalazioei buruzko
erabaki ororen inguruan esparrua kudeatzen duen enpresari iritzia galdetzea, hark ezagutzen
baititu zuzenean kirol espazio bakoitzaren erabilerak eta eskaria.

3.1.1.1. Harpidedunak eta eginiko jarduerak
Hondartza polikiroldegian eskaintzen diren jarduerak instalazioaren harpidedun diren
herritarrentzat nahiz harpidedun ez diren erabiltzaileentzat dira. Harpidedun izateak, instalazio
jakin batzuetarako sarbidea ahalbidetzeaz gain, deskontua ematen du eskainiriko kirol jardueretan.
Hondartza polikiroldegiko harpidedun kopurua 6.18313 da. Harpidedunen ia % 90 Hondarribian
erroldatuta dago. Gainerako % 10a alboko udalerrietakoa da, batez ere Irungoa.

13

16/12/31ko datua
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Aquagym

Adulta

Verano

0

6

Natación

Adulta

Verano

6

23

Cardiofit

Adulta

Verano

7

39

Sub total

45

238

Total

934

2500

Kontuan izanik Hondarribiko herritarrak 16.950 direla, Hondarribiko biztanleekiko harpidedunen
ratioa 36,47koa da. Hau da, Hondarribiko biztanleen % 36,47 udaleko kirol instalazioetako
harpideduna da.
41. grafikoa. Kirol instalazioen harpidedunak, sexuaren arabera.

Iturria: Kirolzer

Abonu horien % 56 gizonena da, eta % 44 emakumeena.
Abonu mota desberdinak daude, baina guztiak banakakoak dira, eta tarifak desberdinak dira
adinaren arabera eta gurasoak harpidedun diren ala ez kontuan izanik. Formula horrekin ohiko
familiako abonuaren eredua eta hortik datozen kudeaketa arazoak ekiditen dira, baina, aldi berean,
udaleko kirol instalazioetan kide bat baino gehiago harpidedun duten familientzako onurak daude.
Programaturiko jardueren eskaintzari dagokionez, urte osoan egiten diren jarduerak daude
(udako hilabeteetan salbu); hiruhileko jardueren eskaintza; eta udako berariazko eskaintza. Era
berean, eskaintza segmentutan banatzen da, adinaren arabera: 16 urtetik beherakoentzako
eskaintza eta helduentzako eskaintza.
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26. taula. Kirol jardueretan izena emandako pertsonak, sexuaren arabera.

Jarduerak
Adina
Mantenimenduko gimnasia
Helduak
Prestakuntza fisikoa
Helduak
Aerobic
Helduak
Yoga
Helduak
Jarduera fisikoa mugitzeko zailtasunak
Helduak

Denboraldia
Urtekoa
Urtekoa
Urtekoa
Urtekoa
Urtekoa

Gizonak
45
48
1
48
8
150

Emakumeak
206
18
230
194
9
657

Igeriketa
Prestakuntza fisikoa

Helduak
Helduak

Hiruhilabet.
Hiruhilabet.

83
89

103
59

Aquagym

Helduak

Hiruhilabet.

0

185

Tenis

Helduak

Hiruhilabet.

10

9

Padel

Helduak

Hiruhilabet.

13

6

Cycling

Helduak

Hiruhilabet.

447

209

Pilates

Helduak

Hiruhilabet.

39

382

Tinkotzea

Helduak

Hiruhilabet.

5

166

Eskalada

Helduak

Hiruhilabet.

9

19

Hipopresiboak

Helduak

Hiruhilabet.

0

37

Cardiofit

Helduak

Hiruhilabet.

28

44

Zumba

Helduak

Hiruhilabet.

5

323

Tono express

Helduak

Hiruhilabet.

11

52

Entrenamendu ntegrala

Helduak

Hiruhilabet.

0

11

739

1605

Cycling

Helduak

Uda

20

39

Pilates

Helduak

Uda

6

58

Hipopresiboak
Padel
Tenis

Helduak
Helduak
Helduak

Uda
Uda
Uda

1
1
4

24
14
35

Aquagym

Helduak

Uda

0

6

Igeriketa

Helduak

Uda

6

23

Cardiofit

Helduak

Uda

7

39

45

238

934

2500

guztira
Iturria: Kirolzer

3.434 pertsona helduk parte hartu dute Hondartza polikiroldegian eskainiriko kirol jardueretan.
% 73 emakumeak dira, eta % 27 gizonak. Emakumeek jarduera gidatuak aukeratu ohi dituzte, eta
gizonek jarduera librea eta gidatu gabea nahiago izaten dute. Berezitasun gisa, eskari gehien
duen jarduera cycling-a da: bertan, gizonen ehunekoa handiagoa da emakumeena baino.
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27. taula. Kirol jardueretan izena emandako pertsonak.

Jarduerak
Tenisa
Igeriketa (errendimendua)

Adina
Denboraldia
16 urtetik beh
Urtekoa
16 urtetik beh
Urtekoa

Igeriketa
Eskalada
Igeriketa haurtxoak
Funky

16 urtetik beh
16 urtetik beh
16 urtetik beh
16 urtetik beh

Hiruhilabet.
Hiruhilabet.
Hiruhilabet.
Hiruhilabet.

251
631
25
57
3

176
498
26
48
38

Padel
Cardiofit

16 urtetik beh Hiruhilabet.
16 urtetik beh Hiruhilabet.

0
3

0
24

719

634

Gizonak Emakumeak
93
22
158
154

Eskalada

16 urtetik beh

Uda

18

14

Padel

16 urtetik beh

Uda

13

11

Tenis

16 urtetik beh

Uda

66

39

Kirolanitza

16 urtetik beh

Uda

248

71

Igeriketa

16 urtetik beh

Uda

180

160

525

295

1495

1105

Guztira
Iturria: Kirolzer

16 urtetik beherakoei dagokienez, 2.600 izen-emate daude; horietatik % 57 mutilei dagozkie eta
% 43 neskei. Segmentu horretan, igeriketa da eskaririk handiena duen jarduera.
Datuek agerian uzten dute jardueren eskaintzak oso erantzun ona duela hondarribiarren
artean, eta horrek adierazten du eskaintza kalitatezkoa dela eta ondorioz erabiltzaileen
gogobetetze maila handia dela. Gainera, egiaztatu ahal izan da goizeko ordutegiak eskari handia
duela, eta hori ez da oso ohikoa kirol instalazioetan, goizeko ordutegiaren eta arratsaldekoaren
artean desoreka oso handia izaten baita bertaratzeari dagokionez.
Jarduera guztiak kirol esparruaren barnean egiten dira, eta, agian, hobetzeko proposamen bat
izan liteke aire librean eginiko jarduera gidaturen bat sartzea eskaintzan, Hondartza polikiroldegiko
ingurune apartak eskaintzen dituen aukerak baliatuz.
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3.1.2.

Jostaldi pilotalekua

Bereziki Hondarribiko pilota eskolaren jarduera hartzen duen udaleko kirol instalazioa da.
Instalazio hau, Hondartza polikiroldegia bezala, Kirolzer enpresa espezializatuak kudeatzen du.
Pilotalekuak, jokalekuaz gain, beste kirol espazio batzuk ere baditu. Polikiroldegian goizeko
ordutegian eskaintzen den jardueraren bat pilotalekuan antolatu izan da (noiz edo noiz eta aparteko
arrazoiengatik), baina ez dago instalazio honetan eginiko jardueren programaziorik.

Kirol instalazio hau gehiago aprobetxa daiteke goizeko ordutegian.
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3.1.3.

Hondarribia Arraun Elkartea

Arraun elkarteko kirol instalazioek, elkarteko arraunlariek praktikatzeko eta erabiltzeko dituzten
espazioez gain, jende guztiarentzako jarduerak egiteko kirol espazioak ere badituzte. Kirol
eskaintza hori arraun elkarteak kudeatzen du, eta diru sarrera bat da elkartearentzat berarentzat.
Tonifikatze jarduerak, mantenimenduko gimnasia eta spinning-a programatzen dira.
Jarduera gidatuez gain, elkarteak zenbait ontzi ditu, aisialdiko piraguismoa eta arrauna egiteko.
Hau da, indoor jarduerez gain, ingurune naturalean (kasu honetan, uretan) egiten den
partaidetzako kirol eskaintza ere badu.
Gutxi gorabehera 80 pertsona daude izena emanda arraun elkarteak eginiko jardueren eskaintzan.
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3.2.

Bat-bateko kirol jarduera

Atal honetan aztertzen dira Hondarribiko herritarrek dituzten egokierak eta aukerak bat-bateko kirol
jarduera egiteko, gidatu gabea. Jarduera mota honen barnean bereiz daitezke udaleko kirol
instalazioetan eginiko jarduerak eta aire librean eginiko jarduerak.
Lehenengoen artean, hau da, kirol instalazioetan eginiko jardueren artean, hauek nabarmentzen dira:
igerilekuan igeri egitea, gimnasioko ariketak – muskulazioa, eta pilotan jokatzea –Hondarribiko
edozein pilotalekutan-. Azken hori kenduta (ez da nahitaez sarbide kontrolatua duen instalazio batean
egiten), bai igeri egitea14 bai gimnasioko ariketak Hondartza udal polikiroldegian egiten dira; beraz,
instalazioko bertaratze datuek informazioa eman dezakete jarduera horiek egiten dituzten pertsonen
gutxi gorabeherako zenbatekoari buruz, bai eta jarduera horiek egiten dituzten baldintzei buruz ere.
Aldiz, aire librean eginiko jarduerak kontatzea oso zaila da, ez baitago daturik edo adierazle
objektiborik aire librean kirola egiten duten pertsonen kopuruari eta haiek egiten duten jarduera
motari buruzko gutxi gorabeherako informazioa emateko.
Zalantzarik gabe, Hondarribiaren aktibo nagusietako bat bere ingurune aparta da, ingurune
naturala eta hiri ingurunea, eta hori bera herritar guztien eskura dagoen kirol espazio handi bat
da. Hain zuzen ere, udaleko kirol politikan sartu beharreko aukera bat da, aire libreko jarduerak
sustatzeko eta hondarribiarren jarduera fisikoa areagotzeko estrategiak diseinatuz.
Ingurune naturala eta hiri ingurunea kirol espazio bat da, eta biztanleen segmentu guztiei bideraturiko
jarduerak har ditzake, bai gazteei bai adinekoei, helburu eta jarduera maila desberdinak dituztenei.
Kirola egiteko kanpoko espazioa erabiltzea sustatzen duten estrategiak garatzeko, funtsezkoa
da kanpoko espazioetan egiten diren kirol modalitateen eskaintza kudeatzen duten tokiko erakundeen
laguntza; kasu batzuetan, erakunde horientzat aukera bat izango da jende mota gehiago erakartzeko,
gehien bat errendimenduko ibilbidean dauden kirolari gazteak baitituzte. Korrika egitea-ibiltzea,
bizikletan ibiltzea, baita arrauna edo bela ere, biztanleen beste segmentu batzuei eskaintzeko moduko
jarduerak dira.

14

Igeri itsasoan ere egin daiteke, batez ere udan.
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Elkarteekin koordinatzeaz gain, beharrezkoa da eskaintza arlo honetako eragile nagusiarekin
koordinatzea ere: Hondartza polikiroldegiarekin –Kirolzer-. Polikiroldegia da udaleko kirol jardueren
eskaintzaile nagusia, eta erreferentea da, argi eta garbi, udaleko kirol antolaketan. Beraz, eskaintza
modu eraginkorrean helarazi eta jakitera ematen lagundu dezake, eta eskaria jarduera berrietara
bideratzen ere lagundu dezake. Era berean, aurreko atal batean aipatu den bezala, polikiroldegiak
egungo kirol eskaintza zabaltzeko aukera azter lezake, aire libreko jardueraren bat sartuz;
zehazki esateko, Hondarribian inongo erakundek edo eragilek antolatzen ez duen jardueraren bat
izango litzateke. Adibidez, Nordic-Walking-a.
Udalak, aire libreko jardueren berariazko eskaintza diseinatzeko eragileak koordinatzeaz gain,
jarduerak egin behar ditu erabilitako kanpoko espazioak prestatzeko eta horrela kalitatezko
kirola egin ahal izateko. Zenbait alderdi landu daitezke. Hauek dira garrantzitsuenak:
-

Seinaleak: berariazko ibilbideak diseinatu behar dira eskaintzen den jarduera bakoitzeko:
ibiltzea, korrika egitea, bizikletan ibiltzea, patinetan ibiltzea… Hondarribi inguruak jende
desberdinarentzako ibilbideak diseinatzeko aukera ematen du, kontuan izanik zenbait aldagai,
adibidez, distantzia, malda edo lur mota. Ibilbidea behar bezala seinaleztatu behar da eta
kilometro puntuak markatu, abiapuntua Hondartza polikiroldegian jarriz.

-

Argiztapena: bermatu behar da hiri ibilbideek behar adinako argiztapena dutela puntu
guztietan; horrela puntu beltzak saihestuko dira, puntu horiek oztopo baitira biztanleen zati bat
(adibidez emakumeak) ibilbide horretan ibiltzeko.

-

Zerbitzuak: ibilbide jakin batzuetan garrantzitsua da iturriak eta komunak egotea. Ohikoa da
adin bateko pertsonek ibilbide batzuk egin nahi ez izatea, nahiz eta ariketa fisikoa egiteko oso
egokiak izan, zona horretan komunik ez dagoelako. Zerbitzu horiei buruzko informazioa eman
behar da eta haien kokapena seinaleztatu.
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3.2.1.
Bat-bateko kirol jarduera egiteko erabiltzen
diren Hondarribiko kanpoko espazio nagusiak.
Espazio irekiak, beren izaeragatik, etengabe eskura dituzte biztanleek. Espazio horiek
modu berean erabiltzen dira leku batetik bestera joateko edo mugikortasunerako nahiz kirola
egiteko, eta horregatik, zaila da zenbatzea hiri espazio edo espazio natural bakoitza
zenbateraino erabiltzen den egiazki kirola egiteko. Zalantzarik gabe, badakigu (zehaztasun
gehiago edo gutxiagorekin) biztanleek zein espazio erabiltzen dituzten gehien kirol jarduera jakin
batzuk egiteko, adibidez, ibiltzeko, korrika egiteko edo mugitzeko, baina ez dugu egiazko daturik
espazio horien benetako erabilerari buruz.
Teknologiaren garapenari eta GPS gailuei loturiko aplikazioei esker (gero eta gehiago erabiltzen
dituzte horiek aire libreko kirol jarduerak egiten dituzten biztanleek), ibilbide ezagunenen mapa
ezar daiteke puntu geografiko jakin batean. Zehazki esateko, Strava aplikazioak15, aplikazioaren
erabiltzaileek eginiko erregistroen bidez lorturiko informazioa ematen du, eta Hondarribian eta
haren ingurune geografikoan gehien erabiltzen diren ibilbideak aurkitzeko aukera ematen
du. Gainera, informazioa iragazi daiteke eginiko jarduera motaren arabera (korrika egitea,
bizikletan ibiltzea, igeri egitea…), eta horri esker gehien erabiltzen diren ibilbideak aurki daitezke,
jarduera motaren arabera.
Azpimarratu behar da informazio horren bidez aplikazioaren erabiltzaileek gehien erabiltzen
dituzten ibilbideak aurkitzen direla; eta oso ezarrita badago ere, kanpoan uzten ditu kirol jarduera
egiten duten baina Strava elkartean ez dauden pertsonak. Edonola ere, informazio objektiboa
ematen du, eta kirol jarduera egiteko gehien erabiltzen diren Hondarribi inguruko aire
libreko espazioak ezagutzeko balio du.

Strava, Interneten eta GPSn oinarrituriko sare soziala da, kirolarientzat egina (txirrindularientzat eta
korrikalarientzat, adibidez), eta kirol arloko jarraipenerako GPS aplikazioa.
15

87

Hauek dira datuak:
42. grafikoa. 2017ko bero mapa globala, Strava-rena

Iturria: Strava

Bero mapa globalean ikusten dira aplikazioaren erabiltzaileek gehien erabili dituzten ibilbideak.
Grafikoan gehien nabarmentzen diren lerroak gehien erabili diren eta aplikazioan erregistro
kopururik handiena duten ibilbideak dira. Mapa global honetan sartzen dira 2017an Hondarribiko
zonan eginiko erregistro guztiak; ez da bereizten jarduera motaren edo beste aldagai baten
arabera.
Bi aldagai doituta, Hondarribiko egoera hobeto ezagutu daiteke: erregistraturiko jarduera mota
(korrika egitea, bizikletan ibiltzea eta igeri egitea) eta erregistraturiko ibilbideen gehieneko
distantzia. Modu horretan, erregistroak mugatu egingo dira eta Hondarribian hasi eta amaitutako
jarduerak bakarrik erregistratuko dira; beraz, alde batera utziko dira bertatik igaro besterik egiten
ez diren kirolarien erregistroak, hau da, ibilbide handiago baten barnean Hondarribitik igarotzen
diren kirolarienak (batez ere, txirrindularien kasuan).
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3.2.1.1. Korrika egiteko / ibiltzeko ibilbideak
43. grafikoa. 2017ko bero mapa, korrika egitea.

Hondarribiko ingurunean
ibilbide

anitz

daude

eskuragarri eta jendea
ibiltzen da haietan, bai hiri
ingurunean bai Jaizkibel
inguruan.

Iturria: Strava
44. grafikoa. Hondarribiko top clusterrak, korrika egitea.

Ibilbiderik erabilienak hiri
ingurunekoak dira, zehazki
esateko, Ramon Iribarren
pasealekuaren eta Bruton
Pasealekuaren itsasertzeko
ardatza.
Ingurune naturalean, berriz,
aipatzekoa
bidearen

da
hasiera

Guadalupetik

Higer
eta
Lezora

abiatzen dena.
Iturria: Strava
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3.2.1.2. Bizikletan ibiltzeko ibilbideak
45. grafikoa. Bero mapa, bizikletan ibiltzea.

Iturria: Strava

Jaizkibelera errepidez igotzeko ibilbide klasikoa eta Higer bidea nabarmentzen dira. Hala ere,
beste ibilbide eta landa bide batzuk ere asko erabiltzen dira.
46. grafikoa. Hondarribiko top clusterrak, bizikletan ibiltzea.

Agerian geratu den bezala,
grafikoak

badu

nabarmen

bat,

joera
datuak

kirolarien profil jakin batek
ematen baititu. Adibidez,
grafikoan ia ez da agertzen
bidegorriaren

erabilera,

bizikletaren beste erabiltzaile
batzuek egiten duten bidea
alegia.
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3.2.1.3. Uretako ibilbideak
47. grafikoa. Hondarribiko bero mapa, uretako jarduera.

Uretako
dagokienez,
bezala,

jarduerei
logikoa

den

jardueraren

maiztasun handia ageri da
hondartzaren

gunean

–

igeriketa-.
Era berean, nabarmentzekoa
da Txingudiko Badian eta
Bidasoaren
erregistraturiko

ibai

ahoan
jarduera;

erregistro horiek arraunak
sortu ditu, seguru asko.

Iturria: Strava

Strava aplikazioan islatzen diren ibilbideez gain, adierazi beharra dago Hondarribiko bidegorri sarea
udalerriko bat-bateko kirol jardueraren zati handi bat hartzen duen ekipamendua dela. Bidegorriak
funtzio bikoitza betetzen du: alde batetik, mugikortasunaren arloan, mugimendu jasangarria sortzen baitu
biztanleen artean; eta bestetik, ariketa fisikoa egiteko pizgarria delako. Ibiltzeko, korrika egiteko,
bizikletan ibiltzeko eta patinetan ibiltzeko erabiltzen da, batez ere.
Aktibo bat da eta behar bezala zaindu behar da; era berean, ez da baztertu behar zati berriak egitea
sarearen konexioa hobetzeko, beti ere hala badagokio eta Udaleko Hirigintza sailarekin adostasunean.
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ALDERDI POSITIBOAK +
+ Kirol ekipamendu ugari daude udalerrian, bai publikoak bai pribatuak.
+ Udaleko kirol eskaintzaren ardatza Hondartza polikiroldegia da: mota askotako kirol espazioak
dituen kirol ekipamendua, kalitate handikoa.
+ Udaleko kirol eskaintzaren kudeaketa eredua eraginkorra da eta finkatuta dago.
+ Jarduera gidatuen eskaintza zabala da, eta biztanleen aldetik erantzun ona dago: biztanleen %
36,47 polikiroldegiko harpideduna da, eta urteko 6.000 izen-emate baino gehiago daude
programaturiko jardueretan.
+ Polikiroldegira emakume asko joaten dira, eta biztanleen segmentu guztiek ere asko erabiltzen
dute.
+ Hiri ingurunea eta ingurune naturala apartak dira aire libreko kirola egiteko: mota askotako
ibilbideak daude, aire libreko kirol jarduera aerobikoa egiteko (korrika egitea, ibiltzea, patinetan
ibiltzea, bizikletan ibiltzea...).
+ Bidegorri sarea asko erabiltzen da. Bi funtzio ditu, mugikortasuna eta kirola.
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HOBETZEKO ALDERDIAK - Hondartza polikiroldegia:
- Padeleko pisten zuzkidura hobetu eta zabaldu egin behar da.
- Aire libreko jardueraren bat sartu behar da polikiroldegiko jardueren eskaintzan:


Ibilbideak eta kilometro puntuak markatu behar dira polikiroldegitik.



Akordioak eta sinergiak tokiko erakundeekin, aire librean eginiko
partaidetzako eskaintzak koordinatzeko.



Biztanleen hainbat segmentuk aukera ditzaketen jarduera berriak aztertu
behar dira, adibidez: Nordic Walking-a.

- Aire libreko jarduera:
- Aire libreko kirol jarduera sustatzeko estrategiak garatu behar dira, Hondarribiko hiri
inguruneak eta ingurune naturalak osatzen duten kirol espazio handia aprobetxatuz, eta
ikuspegi hori sartu behar da udaleko kirol politikan:


Partaidetzako kirol jarduerak sustatu behar dira, tokiko elkarteekin
lankidetzan –arraun elkartearekin, bela elkartearekin, atletismokoarekin-,
eta berariazko programak diseinatu behar dira elkarteen eskaintza
biztanleen espektro zabalago bati bideratzeko.



Sinergiak ezarri behar dira beste programa batzuekin: Cardio OK, Ttipi
Ttapa.

- Hiri espazioak eta espazio naturalak identifikatu eta egokitu behar dira biztanleen
segmentu guztien kirol jarduera bermatzeko; horretarako, kontuan izan behar dira:


Seinaleak: hainbat jarduera eta mailatarako ibilbideak diseinatu behar dira.
Abiapuntua Hondartza polikiroldegian egongo da.



Argiztapena: hala badagokio, hiri ibilbideak behar bezala argiztatu behar
dira, eta puntu beltzak saihestu.



Zerbitzuak: beharrak zehaztu behar dira eta puntu estrategikoetan
zerbitzuak ezartzea aztertu.

- Kirol Instalazio irekietan kudeaketa modu partehartzailean jorratzea bultzatu.
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4. HONDARRIBIKO UDALEKO KIROL ARLOA

Atal honetan aztertzen da Hondarribiko Udalak erabilitako organigrama
eta kudeaketa egitura udaleko kirol politika diseinatu eta aurrera
eramateko. Era berean, egungo programak eta programa horiek
gauzatzeko dauden tresnen eraginkortasuna aztertzen dira, arreta
berezia jarriz udaleko kirolaren esparruan dauden diru laguntzen lerroei.
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4.1. Organigrama eta kudeaketa egitura

Hondarribiko Udalaren jarduera hamaika arlo eta sailetan banatuta dago, eta horietako bat Kirol Arloa
da. Arlo bakoitzak arduradun politiko bat eta organigrama tekniko bat ditu. Kirol Arloaren kasuan, arlo
honen ardura duen zinegotzia Juan Luis Silanes jauna da.
Era berean, Udal Gobernuaren egituran zenbait informazio batzorde daude, erakundeko ordezkari
politikoek osatuak. Kirol Arloa Herritarren Batzordearen barnean dago. Lan talde horrek plangintzak
egiten ditu herritarren bizi kalitaterako funtsezkoak diren eremuetan, adibidez, Gizarte Zerbitzuak
garatzea, Kultura eta Kirola sustatzea edo Euskararen erabilera dinamizatu eta sustatzea.
Kudeaketa egiturari dagokionez, Pilar Valenciano andrea da 2008tik udalerriko kirol teknikaria.
Udaleko Lanpostuen Zerrendan, lanpostu horrek teknikari laguntzaile kategoria du –administrazio
bereziko eskalan C taldea, teknikarien azpieskala-; gainera, Kirol Arloari esleituriko lanpostu tekniko
bakarra da. Funtzionarioen talde horrentzat16 eskaturiko titulazioak hauek dira: Batxilergoa, bigarren
mailako Lanbide Heziketa, Lanbide Heziketako Goi mailako Teknikaria edo baliokideak.
Kategoria horri esleituriko eginkizunak eta eskumenak ez dira nahikoa Hondarribiko Udaleko Kirol
Arloan dauden beharrak betetzeko -nahiz eta egungo kirol teknikariak eskatzen dena baino lanbide
profil handiagoa izan-. C Taldeko, C1 azpitaldeko Administrazio Kidegoko funtzionarioek, teknikari
laguntzaileek, eginkizun hauek betetzen dituzte: Txostenak, proposamenak eta espedienteak egiten
eta datuak eskuratzen laguntzea; espedienteak eta dokumentazioa kontrolatu, jarraitu, erregistratu eta
artxibatzea; ordenagailuen terminalak erabiltzea; testuen tratamendua; erdi mailako konplexutasuna
duten kalkuluak eta kontabilitate eragiketak egiaztatu eta egitea, etab. Haien eginkizunen eta
eskumenen barnean ez dira sartzen zuzendaritza eta koordinazioari dagozkionak, eta horiek
derrigorrezkoak dira udaleko kirol arloa behar bezala kudeatzeko.
Beraz, Hondarribiko Udaleko Kirol Arloaren zuzendaritzari dagozkion eginkizunak eta
erantzukizunak A Taldeko Administrazio Kidegoko funtzionarioek hartu beharrekoak dira.

http://www.ivap.euskadi.eus/r61vedpolts/es/contenidos/servicio_online/aplicacion_q41a/es_infogen/cuerpos_funcionariales_c.html
16
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Aipaturiko lanpostu tekniko horrez gain, Hondarribiko Udaleko Kirol Arloak administrazio baliabide bat
partekatzen du egoitza berean dauden beste arlo eta sail batzuekin. Gutxi gorabehera administrazio
laguntzaile baten lanaldiaren % 40a.
Kontuan izanik Hondarribiko biztanle kopurua, udalerrian sorturiko kirol jardueraren maila, tokiko kirol
elkarteen sare zabala, egungo kirol instalazioen sarea eta kirolaren izaera estrategikoa, ikuspuntu
kualitatibotik Kirol Arloaren kudeaketa egiturak eskatuko luke goi mailako teknikariaren lanpostua
sartzea Hondarribiko udaleko kirol arloaren zuzendaritza eta koordinazioari dagozkion
eginkizunak burutzeko.
Era berean, ikuspuntu kuantitatibotik, egiaztatu da Kirol Arloaren egungo kudeaketa egitura ez dela
nahikoa lanpostuari esleituriko eginkizun guztiak behar bezala aurrera eramateko. Gainera,
administrazioaren laguntza izanik ere, laguntza hori ez da nahikoa egungo eskariari erantzuteko; beraz,
baliabide teknikoaren zati handi bat administrazioari dagozkion eginkizunetan erabiltzen da.
Hondarribiko Kirol Arloaren egungo kudeaketa egitura nolakoa den jakiteko, Gipuzkoako beste
udalerri batzuetako kirol arloei buruzko informazioa emango dugu, konparatzeko balio dezan:
Adibidez, Bergararen kasua. Bergararen biztanle kopurua Hondarribiak duenaren antzekoa da –
Bergarak 14.743 ditu17, eta Hondarribiak 16.950-, eta udal aurrekontua pixka bat txikiagoa du –
Bergarako Udalaren aurrekontua 22,5 milioi eurokoa da, eta Hondarribiko Udalarena 25,218 milioi
eurokoa-. Bergararen kudeaketa egitura hauek osatzen dute: kirol teknikariak, eskola kiroleko
teknikariak (lanaldiaren % 65arekin), eta administrazio teknikariak (lanaldiaren % 50arekin).
Ataunen kasua. Ataungo biztanleak eta kirol jarduera kopurua Hondarribikoak baino askoz
txikiagoak dira, baina 2017an oposaketa libreko lehiaketa 19 deitu du kirol jardueren teknikari
lanposturako, A taldeko funtzionario gisa katalogatuta dagoen lanpostua (A talderako titulazio
hauek eskatzen dira20: doktorea, lizentziatua, ingeniaria, arkitektoa edo baliokidea).

2016ko INEren datuak.
2017ko aurrekontua, kredituaren aldaketak sartuta.
19
http://www.ivap.euskadi.eus/empleo_publico/convocatoria-para-la-cobertura-por-concurso-oposicion-libre-de-laplaza-de-tecnico-de-actividades-deportivas/r61-vedenple/es/
20 http://www.ivap.euskadi.eus/r61vedpolts/es/contenidos/servicio_online/aplicacion_q41a/es_infogen/cuerpos_funcionariales_c.html
17
18
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Konparatzeko datu horiekin ikusten da zer desberdintasun dagoen, eta agerian jartzen dute
Hondarribiko Udaleko Kirol Arloaren kudeaketa egituran dagoen gabezia.
Hondartza polikiroldegiko eta Jostaldi pilotalekuko udaleko kirol instalazioen kudeaketa eta ustiaketa
kanpoko enpresa baten bidez egiten dira, eta horretarako kirol instalazioen kudeaketan aditua den
enpresa batek –Kirolzer enpresak- du administrazio emakida.

4.2. Aurrekontua, programak eta diru laguntzen lerroak
Hondarribiko Udalaren aurrekontu osoa, amaituriko azken ekitaldiaren, 2016koaren, arabera,
20.101.328 €-koa da. Kirol Arloaren aurrekontua 499.957 €-koa21 da, hau da, udalerriko aurrekontu
osoaren % 2,5; horrela, aurrekonturik txikiena duen bigarren arloa da.

28. taula. Hondarribiko Udalaren aurrekontua, arlo eta sailen arabera.

Saila
Hirigintza eta Ondarea
Ogasuna eta Zerbitzu orokorrak
Merkataritza eta Turismoa
Landa-garapena, Ingurumena eta Agenda21
Gizarte zerbitzuak
Gazteria
Kultura
Euskera
Hezkuntza
Kirola
Herritarren segurtasuna
Guztira

Aurrekontua
5.755.079,00
4.665.492,00
889.200,00
462.717,00
1.349.859,00
726.169,00
2.029.834,00
656.592,00
681.397,00
499.957,00
2.385.032,00
20.101.328,00

%
28,6%
23,2%
4,4%
2,3%
6,7%
3,6%
10,1%
3,3%
3,4%
2,5%
11,9%
100,0%

Iturria: Hondarribia.eus

21

Ez dira kontatu inbertsioak aktibotan amortizatzetik etorritako gastuak.
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48. grafikoa. Hondarribiko Udalaren aurrekontua, arlo eta sailen arabera.

Iturria: Hondarribia.eus
29. taula. Hondarribiko Udaleko Kirol Arloaren aurrekontua 2016an.
Kontzeptoa
Langilegoa
Kirol jarduerak

Zenbatekoa
75.606,00
30.000,00

Jaietako pelota festibala
Uda Xistera Festibala (JAI ALAI WORLD TOUR)
Bidasoatik mundura
Ttipi Ttapa
Cardio OK
Olazabal sariak
Zerbitzu kontratazioak
14.000,00
Kirol instalazioak
82.075,00
Izendatutako trasferentziak
126.000,00
Hondarribia Arraun Elkartea, Sport Mundi
Kirol eskola hitzarmenak
30.000,00
Ama Guadalupekoa
Asociación de Padres de Talaia LHI-Akartegi
San Jose Ikastetxea
Asociación de Padres de Talaia BHI-Talaiakoak
Kirol Elkarteak
90.000,00
Futbol Elkartea, Eskubaloi Elkartea, Bidasoa XXI
Club Náutico Hondarribia, Azeri (ehiza), Kisoku
Hondarribia-Marlaxka xake kluba, Bidasoa Atletiko Taldea
Judo Ama Guadalupekoa, Izurde, Pilota Eskola
Biosnar Triatloia, Txirrindulari Elkartea, Sardara automobilismoa
Jarduerei dirulaguntzak
13.000,00
Rallysprint, Triatloia, Judo Torneoa, Bikingo Eguna
Kirolaniztasuna egokitua, Talaia Trail
Guztira 460.681,00

%
16,4%
6,5%

3,0%
17,8%
27,4%
6,5%

19,5%

2,8%

100,0%
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Kirol Arloko aurrekontuaren kontu sail nagusiak hauek dira: langileak, ohiko gastuak eta ordainketak
eta diru laguntzak.
Langileen gastuak kirol arloko aurrekontuaren % 16,4 dira; ohiko gastuak arloko aurrekontuaren %
20,8; eta ordainketak eta diru laguntzak, berriz, kirol arloko aurrekontu osoaren22 % 56,2.
Ohiko gastuaren barnean bi kontratu nabarmentzen dira, bata Jai-Alive enpresarekin eta bestea
Asegarce enpresarekin. Biek pilota sustatzen dute, zesta punta eta esku pilota modalitateak hurrenez
hurren, Hondarribian pilota jaialdiak antolatzeko. 20.310 € bideratu dira jarduera horiek antolatzeko.
Hondarribiarren artean jarduera fisikoa sustatzeko berariazko programa gisa 3 programa hauek
identifikatu dira (2016an 9.690 € bideratu zaizkie):
-

Bidasoatik mundura: Eusko Jaurlaritzarekin (Osasun Sailarekin) koordinaturiko programa da.
Hondarribiko nahiz Irungo DBHko 1. eta 2. mailako ikasleei bideraturikoa da, eta helburua bizitza
osasungarrirako ohiturak sustatzea da, jarduera fisikoa eta elikadura osasungarria sustatuz. Ez
dago programa zehatz-mehatz baloratzeko daturik.

-

Ttipi Ttapa: Programa hau Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailarekin eta Osakidetzarekin
koordinatuta egiten da. 64 urtetik gorako biztanleentzat da, eta helburua da taldea osatzea
astero ibiltzera joateko; jarduera gidatua eta gainbegiratua da. Hondarribiko osasun zentrotik
antolatzen da. 30 pertsona inguruk parte hartzen dute programan.

-

Cardio OK: Osasun Kirol mediku zentroarekin lankidetzan egiten da programa hau, hark
antolatzen baitu. Modu horretan, kardiopatiaren bat duten pertsona helduek bakoitzari
egokituriko jarduera fisikoa egin dezakete, beren osasun egoera hobetzeko. Hondarribiko
Udalak bere gain hartzen du programaren kostua, ordaintzeko nahiko bitarteko ekonomikorik ez
duten pertsonen kasuan.

Ez datoz bat kirol arloko aurrekontu banakatuari buruzko informazioa eta Udaleko aurrekontuan agertzen den
zenbatekoa.
22

99

Kirol Arloak adierazi du hobetzeko asko dagoela oraindik ere erakundeen arteko koordinazioari
eta lankidetzari dagokionez, bai programak garatzeko, bai biztanleen zati handiagoa hartzen duten
beste programa batzuk diseinatzeko. Zehazki esateko, eta Gipuzkoako Foru Aldundiak udalerri
bakoitzean jarduera fisikoa bideratzeko zerbitzu bat sortzea sustatzen duenez, osasun zentroarekiko
lankidetza areagotzeko aukera dago: baliabide hori egoteak aukera emango luke osasun zerbitzuetatik
datozen pazienteak hartzeko, dituzten patologiak direla-eta paziente horiei jarduera fisikoa areagotzea
gomendatu bazaie.
Diru laguntzen lerroei dagokienez, Hondarribiko Udalak, Kirol Arloaren bidez, diru laguntzen deialdi
hauek egiten ditu: Ikastetxeei emaniko diru laguntzak, eskola kirola kudeatu eta aurrera eramateko
berariazko egiturak sortu eta garatzeko; Ohiko diru laguntzak Hondarribiko kirol elkarte eta taldeen
egiturazko garapenerako; Kirol jarduera bereziak antolatzeko diru laguntzak; Hondarribiko kirol elkarte
eta taldeentzako aparteko diru laguntzak.
Diru laguntzen lerro horiek zehatz-mehatz aztertu dira dokumentu honen beraren aurreko ataletan.
Zehazki esateko: 1.3.2.1 atala: Ikastetxeei emaniko diru laguntzak, eskola kirola kudeatu eta aurrera
eramateko berariazko egiturak sortu eta garatzeko; 2.2.2.1 atala: Ohiko diru laguntzak Hondarribiko
kirol elkarte eta taldeen egiturazko garapenerako; eta 2.2.2.2. atala: Kirol jarduera bereziak antolatzeko
diru laguntzak.
Edonola ere, eta diru laguntzak tresna garrantzitsuak direnez politikak ezartzeko, behin datozen
urteetarako ekintza plana onartu ondoren, gomendatzen da kirolaren arloko diru laguntzen
oinarriak berrikustea, Kirol Arloaren helburu estrategikoekin bat etor daitezen.
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ALDERDI POSITIBOAK +
+ Udaleko kirol instalazioak kanpoko enpresa batek kudeatzearen eredua (Hondarribian 1997tik
dagoen eredua) finkatuta dago, eta bai erabiltzaileek, bai Hondarribiko Udalak eta bai enpresa
esleipendunak gogobetetze maila handia dute instalazioen kudeaketaren inguruan.
+ Udal aurrekontuetan diru laguntzen 4 lerro finkatuta daude: Ikastetxeei emaniko diru laguntzak,
eskola kirola kudeatu eta aurrera eramateko berariazko egiturak sortu eta garatzeko; Ohiko diru
laguntzak Hondarribiko kirol elkarte eta taldeen egiturazko garapenerako; Kirol jarduera bereziak
antolatzeko diru laguntzak; Hondarribiko kirol elkarte eta taldeentzako aparteko diru laguntzak.
+ Udalaren lankidetza eta partaidetza aktiboa hainbat programatan, beste eragile batzuekin batera:
+ Bidasoatik Mundura, DBHko 1. eta 2. mailako ikasleentzat.
+ Ttipi Ttapa, 64 urtetik gorako biztanleentzat
+ Cardio OK, kardiopatiak dituztenentzat. Osasun Kirol zentroak antolaturiko programa,
Udalaren laguntzarekin.
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HOBETZEKO ALDERDIAK - Kudeaketa egitura:
- Lanpostu tekniko bakarra dago esleituta Hondarribiko Udaleko Kirol Arloari, administrari
laguntzaile baten laguntza partzialarekin.
- Lanpostu teknikoa teknikari laguntzaile gisa dago katalogatuta, C taldeko lanpostu gisa.
Kategoria horretako lanpostuari esleituriko eginkizunak eta eskaturiko lanbide profila ez
dira nahikoa Hondarribiaren gisako udalerri bateko kirol arloaren zuzendaritza eta
koordinazioa behar bezala egiteko.
- Hondarribiko kirol sareak sortzen duen jarduera bolumenak egitura zabalagoa eskatzen
du behar bezala kudeatzeko.
- Politikak eta programak:
- Diru laguntzen oinarriak berrikusi egin behar dira. Aurreko ataletan aipaturiko alderdiez
gain (diru laguntzak eskola kirolerako eta kirol federaturako, elkarteen ohiko
jarduerarako), aipatu behar da behin kirol arloko plangintza estrategikoa onartu
ondoren, plangintza horretako kirol estrategiekin bat etorri behar dutela oinarriek, tresna
eraginkorrak izan daitezen udaleko kirol arloan ezarritako helburuak betetzeko.
- Biztanleen segmentu bakoitzean oinarrizkoak irizten diren kirol jarduerak zehaztu behar
dira, modu horretan lehentasuna izan dezaten tokiko kirol politikan.
- Kontuan izan biztanleriaren egora ezberdinak eta izan ditzazketen zailtasunen aurrean,
bai ekonomikoak zein bestelakoak, ikastetxe, klub edo udal aktibitateetan kirol jarduera
egiteko baliabideak erraztu, bereziki haurtzaroan eskaintzen diren kirol jardueretan
aritzeko laguntza emanez.
- Indarrean dauden kirol programen eraginkortasuna baloratu behar da, inbertituriko
baliabideak modu eraginkorragoan kudeatu ahal izateko.
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- Jarduera fisikoa bideratzeko zerbitzua sortu behar da, eta baliabidea maximizatu
zerbitzu horren funtzioak zabaltzeko. Hondarribiarren jarduera maila areagotzeko
estrategian parte hartzen duten beste zerbitzu eta eragile batzuekin lankidetzan jardun
behar da, bereziki, tokiko osasun zentroarekin.
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Jarduera estrategikoko lerroak
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1 ESKOLA KIROLA
1.1

HELBURUA: Hondarribiko neskatoen eskola kiroleko jarduera areagotzea.

1.1.1 Kategoria guztietan sexuaren arabera bereiziriko eskola kiroleko eskaintza ezartzea.
Neurri horrek taldeko kirol modalitateei eragiten die bakarrik, zehazki esateko, multikirolaren
eskaintzari. Banakako modalitateen eskaintza formatu mistoan egin daiteke.
1.1.2 Ikastetxeetan berariazko jarduerak egitea emakumeen kirola ikusarazteko. Emakume
kirolariekin topaketak programatzea ikastetxeetako koordinatzaileekin eta tokiko kirol
elkarteekin batera; topaketa horiek erreferente izan daitezke neskatoentzat. Hondarribiko hiru
ikastetxeetan.

1.1.3 Ikastetxeetako langile teknikoak –koordinatzaileak eta monitoreak- kirolaren eta
generoaren inguruan sentsibilizatu eta prestatzea. Langile teknikoei tresnak ematea,
eskola kirolaren programa ematean genero ikuspegia sar dezaten eta sor daitezkeen
desberdintasun egoerak kudea ditzaten.

1.1.4 Emakume monitoreen kopurua areagotzea eskola kirolaren programan. Ikastetxeak
monitore emakume gehiago egon daitezen ahaleginduko dira, bereziki nesken taldeak
gidatzerakoan, frogatuta baitago eskaintza gidatzen neska bat egoteak eragin positiboa duela
nesken partaidetzan.

1.1.5 Hondarribiko eskola kirolaren programan neskatoen kopurua areagotzeko berariazko
estrategiak ezartzen laguntzeko irizpideak sartzea ikastetxeei bideraturiko diru laguntzen
oinarrietan.
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1.2

HELBURUA: Eskola kiroleko programaren kalitatea areagotzea.23

1.2.1 Modalitate asko eskaintzea. Eskola kiroleko programan beste kirol modalitate batzuk
sartzea, zehazki esateko, eskola etapa eta gero ere Hondarribian kirol eskaintza duten
modalitateak.
1.2.2 Berariazko eskaintza egitea, multikirolaren arlokoa, egituraturiko lehiaketa helburu izan
gabe. Bertako elkarteekin koordinatuta, programan espazio bat gaitzea, asteroko lehiaketa
baldintza gisa ezarri gabe kirol jarduerak egiteko.

1.2.3 Elkarteen eta ikastetxeen arteko akordioak sustatu eta bultzatzea. Ikastetxeetako eta
elkarteetako koordinatzaileekin batera lankidetzarako lehentasunezko eremuak zehaztea.
Kirol Arloak gidatzea akordio horien gauzatzea, akordioak betearaziz eta udaleko kirol
politikarekin bat etor daitezen bermatuz.

1.2.4 Monitoreak profesionaltzea. Behin betikoz eztabaidari ekitea ikastetxeen eta udalaren
artean, eskola kiroleko monitoreen lan egoera arautzeko24.

1.3

HELBURUA: Eskola kiroleko programarako sarbidea bermatzea hondarribiar
guztiei.

1.3.1 Gizarte Zerbitzuen Sailarekin batera, jarduera mekanismo eraginkorrak gaitzea baliabide
ekonomikoen faltagatik eskola kirolaren programan 25 parte hatzen ez duten neska-mutilen
kasuak antzemateko, eta laguntza ekonomikoa ematea programan parte har dezaten.
1.3.2 Eragile

espezializatuekin

batera

lan

egitea

(esaterako,

Kirol

Egokituaren

Federazioarekin), aniztasun funtzionala duten neska-mutilentzako kirol eskaintza hobetzeko.

Helburu honi esker, eskola kiroleko programako partaidetza areagotuko da, bai mutilen bai nesken artean; beraz,
1.1. helburuarekin bat dator.
24 Helburu honek hausnarketa zabalago bat ekar dezake, Hondarribiko eskola kirolaren kudeaketa eta antolaketa
ereduari buruz. 1.4. helburua.
25 Eskola kirolaren programa, zalantzarik gabe, oinarrizko kirol jarduera da, eta, horrela denez, Hondarribiko eskola
ume guztiek izan behar dute sarbidea bertara.
23
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1.4

HELBURUA: Hondarribiko eskola kirolaren kudeaketa eta finantzaketa eredua
hobetzea.

1.4.1 Hondarribiko eskola kirolaren ereduari buruzko eztabaida prozesua abian jartzea: Hala
badagokio, plangintza honetan ezarritako proposamen estrategikoak sartzeko eskola kirolaren
eskaintza berregituratzeko beharra baliatuz, eztabaida zabaltzea eta eskola kiroleko
eskaintzaren antolaketa eta kudeaketan egiturazko aldaketak egiteko beharra proposatzea.
Eztabaidaren ardatzean bi alderdi dira funtsezkoak: eskaintza profesionaltzea

26

eta

Hondarribiko eskola ume guztientzat parametro berberak dituen eskaintza ezartzea.
1.4.2 Familiekiko komunikazioa. Eztabaida amaitzean, familiekiko harremana sustatzea, eskola
kiroleko programan izaniko balizko aldaketak eragin dituzten arrazoiak jakinarazteko.

1.4.3 Diru laguntzen oinarriak berrikustea. Zehazki esateko, puntuaketa irizpideak oinarrien
izaerara egokitzea, modu horretan amaierako emaitzan duten garrantziaren araberakoa izan
dadin irizpide guztien eragina.

Eskola kiroleko programa kanpoko enpresa batek kudeatzeko aukera aztertzea, ikastetxeekin eta Kirol Arloarekin
koordinatuta.
26
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2 KIROL FEDERATUA
2.1.
2.1.1.

HELBURUA: Kirol elkarteen sare aktiboa eta anitza finkatzea Hondarribian.
Itun eraginkorra elkarteen eta udalaren artean. Elkarteak Hondarribiko Udalaren kideak
dira udaleko kirol politika ezartzerakoan. Partaidetza formalerako bide bat irekitzea
elkarteekiko eta elkarteen arteko lankidetza hobetzeko, bai eta beste eragile batzuekikoa
ere, adibidez ikastetxeekikoa. Horiek udaleko kirol politikaren partaide egitea.

2.1.2.

Administrazio izapideak erraztea elkarteei. Elkarteei laguntza emateko zerbitzu bat edo
egitura bat sortzeko aukera aztertzea27. Horrek ohiko administrazio eginkizunetan lagunduko
lieke, elkarteetako langileek elkarte bakoitzeko jarduerak antolatzen lan egin dezaten batez
ere.

2.1.3.

Elkarteen arteko sinergiak aprobetxatzea eta lankidetza sustatzea. Aurreko puntuari
jarraituz, tokiko elkarteen arteko lankidetzarako guneak bilatzea, baliabideak hobeto
erabiltzeko: antolaketaren arloan, kudeaketa eta komunikazioaren arloan, eskaintza
bateratuak sortzen, etab.

2.2.

HELBURUA: Kirol federatuaren eskaintza anitza, eskuragarria eta kalitatezkoa
edukitzea bi sexuentzat.

2.2.1.

Senior kategoriako emakumeen futbola: Epe motzera, senior kategoriako talde baten
sorrera sustatzea28, neskentzat erreferenteak dituen kirol eskaintzari jarraipena emateko.

2.2.2.

Emakumeen trainerua: Emakumeen trainerua sortzea sustatu behar da 29, Hondarribiko
neskentzat erreferentea izango dena eta pizgarri bat arraunean hasteko.

Batez ere, beren kudeaketa egitura ez duten elkarteei. Gainera, zerbitzu hori beste esparru batzuetako tokiko
elkarteetara ere zabaltzeko aukera egongo litzateke.
28 Hondarribia Futbol Elkartearekin lankidetzan.
29 Hondarribia Arraun Elkartearekin lankidetzan.
27
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2.2.3.

Eskubaloia eta pilota. Bi modalitateetan neskentzako berariazko eskaintza egiteko
bideragarritasuna aztertzea. Bi modalitateen egoera desberdina da, eta esku-hartzea ere
desberdina izan behar da. Edonola ere, ezarrita dauden modalitateak dira, eta aukerak
eskaini behar zaizkie modalitate horiek egin nahi dituzten Hondarribiko neskei.

2.2.4.

Eskaintzara sarbidea izatea. Tokiko kirol federatuaren eskaintzara biztanle guztien
sarbidea bermatzea: etengabe kontrolatzea eskaintzaren parametroak eta kostuaren30 eta
prezioaren arteko proportzionalitatea, udaleko kirol politikarako oinarrizkoak diren
modalitateetan.

2.2.5.

Partaidetzako kirola. Udaleko kirol estrategiaren barnean 31 , elkarteei babesa ematea
biztanleen beste segmentu batzuentzako kirol eskaintzak presta ditzaten.

2.3.

HELBURUA: Kirol federatura bideraturiko udal baliabideak optimizatzea –
instalazioak eta diru laguntzak-.

2.3.1.

Belar naturalaren ordez artifiziala jartzea Hondartza polikiroldegiko futbol zelaian:
instalazioa hobeto aprobetxatuko da horrela, eta eskaintza areagotu ahal izango da, bereziki
emakumeen kategorian.

2.3.2.

Hondartza polikiroldegiko jokalekuko ordutegien banaketa berrikustea, saskibaloiaren
eta eskubaloiaren arloetan. Kiroleko partaidetza areagotzea dakarten irizpideak ezartzea,
kontuan izanik hazteko aukera, bereziki biztanleen segmentu estrategikoetan.

2.3.3.

Aukerak aztertzea atletismoko eskolak, eta beste modalitate batzuek, espazio estalia izan
dezaten eguraldi txarra egiten duenerako.

2.3.4.

Egungo diru laguntzen formatua berrikustea, eta udaleko kirol politika garatzeko
estrategikoak izan daitezkeen erakundeekin hitzarmenak egiteko aukera aztertzea.

Eskaintzaren kostua da, batez ere, egituraren kostua (jarduera ematen duten teknikariak) eta instalazioen eta
erabilitako materialen kostua.
31 Ikus 3. atala: partaidetzako kirola.
30
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2.3.5.

Ohiko diru laguntzen oinarriak berrikustea, eta amaierako zenbatekoak udaleko kirol
politikarekin bat datozela 32 bermatzea. Era berean, irizpide berriak sartzea, datozen
urteetarako Kirol Arloak zehazturiko plangintza estrategikoaren arabera.

Gabezia nagusietako bat emakumeen partaidetza baxua izanik, ez dirudi logikoa lizentziako zenbatekorik handiena
jasotzen duten elkarteak neskentzat eskaintzarik ez duten bakarrak izatea, eta emakumeen lizentziarik gehien
ziurtatzen duen elkartea izatea gutxien jasotzen duenetako bat –ziurtaturiko lizentziako-.
32
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3 PARTAIDETZAKO KIROLA
3.1.

HELBURUA: Udaleko kirol eskaintzaren kalitate estandarrari eustea: kirol
instalazioak eta jardueren programa.

3.1.1.

Kirol espazio jakin batzuk berrikustea aldian-aldian, Udaleko Kirol Arloaren eta
instalazioak kudeatzen dituen enpresaren artean eginiko plangintzaren arabera.
3.1.1.1.

Padeleko pisten berrikuntza amaitzea. Pisten kopurua areagotzea aztertzea,
tenis pistetako bat kenduta.

3.1.1.2.
3.1.2.

Epe motzera, gune hezea - spa berritu eta egokitzea.

Kanpoko kirol instalazioen elementuak modu eraginkorragoan zaintzea. Protokolo bat
ezartzea, eta bertan sartzea aldian behingo gainbegiraketa, beharrak antzematea eta
mantentze lanen agindua gauzatzea.

3.1.3.

Jardueren eskaintza zabaltzea. Udaleko kirol estrategiaren arabera, Hondarribiko hiri
ingurunean eta ingurune naturalean egiten den jardueraren bat eskaintzan sartzeko aukera
aztertzea.

3.1.4.

Udalarekin batera, era askotako ibilbideak diseinatzea hainbat jarduera (korrika egitea,
ibiltzea, bizikletan ibiltzea, patinetan ibiltzea) eta eskakizun mailatarako. Ibilbide horiek
Hondartza polikiroldegian hasi eta amaituko dira.

3.1.5.

Oreka egotea udaleko kirol eskaintzaren jasangarritasun ekonomikoaren eta
hondarribiar guztiek eskaintza horretarako sarbidea izatearen artean. Udaleko kirol
eskaintzaren oinarrizko kirol jarduerak zehaztea.

.
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3.2.

HELBURUA: Hondarribiko hiri ingurunea eta ingurune naturala aprobetxatzea
biztanleen artean kirola eta jarduera fisikoa sustatzeko.

3.2.1.

Hondarribi inguruko hiri espazioak eta espazio naturalak identifikatzea jarduera fisikoa
eta kirol jarduera egiteko.

3.2.2.

Gida batean jasotzea identifikaturiko ibilbideak, hauek zehaztuz: jarduera mota,
distantzia, kalkulaturiko iraupena, malda (eskakizun maila), gomendioak; xede diren
biztanleen arabera.

3.2.3.

Identifikaturiko ibilbideak egokitzea, jarduera hauek eginez:
3.2.3.1.

Ibilbideetan seinaleak jartzea: kilometro puntuak eta informatzeko beste
elementu batzuk jartzea. Ibilbide guztien abiapuntu gisa Hondartza
polikiroldegia aukeratzea.

3.2.3.2.

Argiztatzea: hiri ibilbideak behar bezala argiztatuta egon behar dira, puntu
beltzak saihestuz, puntu beltz horiek eragin negatiboa baitute biztanle batzuen
joan-etorrian, bereziki emakumeen eta adinekoen kasuan.

3.2.3.3.

Oinarrizko zerbitzuak: Iturriren bat eta / edo komun publikoak jartzeko beharra
aztertzea urrutiko tokietan eta zerbitzu horiek ez daudenetan.

3.3.

HELBURUA: Hondarribiko partaidetzako kirol eskaintza areagotzea eta kirol
aukera gehiago eskaintzea biztanleei.

3.3.1.

Partaidetzako kirol jarduerak sustatzea tokiko elkarteekin lankidetzan eta berariazko
programak diseinatzea elkarteen eskaintza biztanleen espektro zabalago bati helarazteko.
Programa desberdinak xede diren biztanleen arabera.

3.3.2.

Sinergiak ezartzea egungo beste programa batzuekin, aldaerak sartu eta egungo
eskaintzaren aukerak zabaltzeko. Zehazki esateko, Ttipi Ttapa eta Cardio OK programekin.
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3.4.

HELBURUA: Estrategiak prestatzea, kirolean sartzeko arazoak dituzten
pertsonengana tokiko kirola helarazteko.

3.4.1.

Gipuzkoako Foru Aldundiak gomendaturiko jarduera fisikoa bideratzeko zerbitzua
sortzea. Udal baliabide berri horri esker, kirola egiteko joerarik txikiena duten biztanle talde
eta segmentuen beharrak beteko dira.

3.4.2.

Osasun zentroarekiko lankidetza indartzea, osasun arazoak direla medio jarduera fisikoa
areagotu behar duten pertsonak jarduera fisikoa bideratzeko zerbitzura eramateko.

3.4.3.

Desgaitasunak edo mugikortasun arazoak dituzten pertsonentzako berariazko
programak egitea. Beste eragile gaitu batzuekin elkarlanean aritzea, eta behar duten
guztiek programarako sarbidea dutela bermatzea.
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4 KIROL ARLOA
4.1.

HELBURUA: Hondarribiko Udaleko Kirol Arloak behar bezalako egitura eduki
behar du lidergoa gauzatzeko eta kudeaketa zorrotza, arduratsua eta
eraginkorra egiteko tokiko kirolaren arloan.

4.1.1.

Kirol Arloan beste lanpostu bat sartzea, goi mailako teknikariaren lanpostua,
arloaren zuzendaritza eginkizunak burutzeko. Kudeaketa egitura hauek osatuko
lukete: goi mailako teknikari batek, teknikari laguntzaile batek eta administrari laguntzaile
batek –azken baliabide hori udaleko beste arlo batzuekin partekatuta-.

4.1.2.

Barne prestakuntzako berariazko plangintza egitea, arlo honetan antzemaniko
beharrekin. Gai orokorrak, adibidez kudeaketa aurreratuko tresnen erabilerari buruzko
prestakuntza; edo gai zehatzak, esaterako, genero ikuspegia sartzea tokiko kirolaren
kudeaketan.

4.2.
4.2.1.

HELBURUA: Lidergoa gauzatzea Hondarribiko kirolaren kudeaketan.
Bideak egitea tokiko kirol eragileekin koordinazio eta elkarrizketa sistematikoa eta
eraginkorra izateko. Horri esker, eragile bakoitzarekiko elkarrizketa sistematizatzeaz
gain, tokiko kirol eragileen beraien arteko elkarrizketarako gunea ere sortuko da,
sinergiak bideratuz.

4.2.2.

Hondarribiko kirolaz aparteko eragileekin elkarrizketak egitea hainbat programa
garatzeko; beste administrazio batzuetako kirol eragileekin eta/edo kirol arlokoak ez diren
tokiko eragileekin.
4.2.2.1.

Batez ere, Kirol Arloaren eta Hondarribiko osasun zentroaren arteko
lankidetza indartzea, osasun arloaren esku jarriz udaleko kirol baliabideak33.

Ttipi Ttapa programaren esperientziatik abiatuta, beren jarduera fisikoa areagotzeko beharra duten biztanleen beste
segmentu batzuetara zabaltzea ekintza. Programaren esku jartzea jarduera fisikoa bideratzeko zerbitzua –3.4.1.
Estrategia-.
33
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4.3.

HELBURUA: Programak eta jarduera lerroak sustatzea Hondarribiko
biztanleen segmentu guztientzat.

4.3.1.

Egun indarrean dauden programen eraginkortasuna baloratzea. Erabilitako
baliabideak, xede diren biztanleak edo biztanleen segmentua eta eragindako pertsona
kopurua baloratzea.

4.3.2.

Hondarribiko biztanleen segmentu guztiei erantzuna emateko programak, jarduera
lerroak edo berariazko estrategiak daudela bermatzea.

4.3.3.

Biztanleen segmentu bakoitzarentzat oinarrizkoak diren kirol jarduerak identifikatzea,
eta haietarako sarbidea bermatzea. Jarduera horiek, oinarrizkoak direnez, lehentasuna
izango dute udaleko kirol politikan.

4.4.
4.4.1.

HELBURUA: Tresna eraginkorrak diseinatzea udaleko kirol politika ezartzeko.
Kirol Arloan dauden diru laguntzen oinarriak berrikustea. Antzemaniko gabeziak
zuzentzea eta irizpide berriak sartzea, diru laguntzak Hondarribiko kirol estrategiarekin
bat etor daitezen, eta esparru bakoitzean ezarritako helburuak lor daitezen.

4.4.2.

Beste lankidetza formatu batzuk diseinatzea erakunde estrategikoekin. Ezarritako
diru laguntzen lerroez haratago, Hondarribiko Udaleko Kirol Arloarentzat kide
estrategikoak diren erakundeekin berariazko hitzarmenak egiteko aukera aztertu behar
da.

4.4.3.

Funtsezko adierazleen jarraipena eta ebaluazioa. Beharrezko informazioa
sistematikoki eskuratzeko aukera izatea, Hondarribiko kirol esparrua ebaluatzeko
ezarritako adierazleak aldian-aldian eguneratzeko.
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Hondarribiko Udaleko Kirol Arloarentzat eginiko proiektua.

Proiektuaren koordinatzailea: Gorka Leunda Azurmendi

Dokumentuari oharrak edo iradokizunak egin nahi izanez gero, honako helbide
elektronikora idatzi: gleunda@aventoconsultoria.com

Donostian, 2017ko abenduaren 5ean

Izp: : Gorka Leunda
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