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zelai artifiziala

Eizkaitar futbolean, federazioko lizentzien gehikunt-
za izugarria izan da: Bizkaian, 90 urtean 15.000
lizentzia bazeuden, egun 29.500 inguru daude.

Hala ere, kirol honetan diharduten futbolarien
kopurua bikoiztu den arren, ez da gauza bera gertatu kirole-
an jarduteko espazioetan. Egoera honen arrazoiak argi dau-
de: lursailen eskuragarritasunerako zailtasuna eta futbol ze-
laiak, hareazkoak zein belarrezkoak izan, eraiki eta mantent-
zeko kostuak.

Esandakoaren ondorioz, oso era desegokian jar-
duten da egun futbolean: zorua oso egoera txarrean duten
lursail bete-beteak, argiztapen gutxi edo ezer gabekoak eta, bai-
ta ordu desegokietan ere, oso jokalari gazteek erabiliak.

Egoera honen konponbiderako funtsezko urratsa,
egun dauden futbol zalaien etekina gehitu eta hobetzea da;
izan ere, ugariak dira Kirol eta Gazteriako Zerbitzura jotzen
duten udalerri eta teknikariak, lur edo hareazko zelai zaha-
rrak “artifizial” eta argiztapedunak bihurtzeko laguntza es-
ke. Hau eginaz gero, astean zehar erabiltzeko orduen kopu-
rua %40an gehitu egingo litzateke.

Kultura Sailaren aurrekontu-zailtasunez eta ki-
rolaren arloan inbertsioko partidarik ez daudenaz jakitun,
jarduera berezi mistoa planteatu izan da, inbertsio publiko
eta pribatuduna, lau urteko epean bizkaitar oinarrizko fut-
bolaren egoera erabat aldarazteko.

Gai honek sorrarazten duen interesaren emaitza
gisa, Bilboko Athletic Klubak eta Futboleko Bizkaitar Federa-
zioak, “lurrezko” zelaiak “artifizialetan” aldatzeko planean
dute bizkaitar futbolerako ilusio bizi-bizia, hau dela eta, pla-
naren eragile eta bultzagileen artean daudela.



Coca-Cola, la
marca de mayor
prestigio entre

las bebidas refrescantes, se
ha labrado a pulso su re-
conocida fama mundial. El
secreto mejor guardado de
cuantos existen es ya cen-
tenario, pero sigue fir-
memente custodiado en
una caja fuerte de Filadel-
fia, desde donde estén dio
su nombre por los confines
del mundo conocido. 

Norbega S.A. es una
de las empresas que apo-
yan con aportaciones eco-
nómicas a la Fundación
Bizkaia. Es la empresa con-
cesionaria de Coca-Cola en
el norte del Estado. Su lle-
gada a Bizkaia se produjo
en 1.955, naciendo a nues-
tro entorno en unos alma-
cenes de la bilbaína calle
de Barroeta Aldamar. Poco
después, la pujanza indis-
cutible de la marca, su bue-

na acogida entre los bizkainos, le ha permiti-
do crecer hasta llegar a la realidad actual. Hoy

día, Norbega S.A. tiene en Galdakao,  a
disposición de Coca-Cola una de las plan-
tas más modernas y de mayor capacidad
de Europa donde trabajan más de cuatro-
cientas personas.

Desde siempre, Coca-Cola ha aso-
ciado su marca a los grandes aconteci-
mientos deportivos del mundo, sin  perder

José Miguel
Lanzagorta
Director General de Norbega S.A. Coca-Cola

“Nuestra 
presencia en
Bizkaialde, una
obligación”

Beharrezkoa
egiten zaigu
Bizkaialden
partehartzea 
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de vista la realidad de su entorno natural. Mun-
diales de fútbol, baloncesto, balonmano, Jue-
gos Olímpicos, ligas profesionales de diferentes
modalidades deportivas, etc., han contado con
el apoyo económico de Coca-Cola. 

La Fundación Bizkaialde no podía ser una
excepción en la política de patrocinio de esta
marca, como apunta el director general de Nor-
bega, José Miguel Lanzagorta: “Coca-Cola
siempre ha tenido muy claro que para ven-
der sus productos necesitaba de la
publicidad. Desde la sede mun-
dial en Filadelfia, partió el
mensaje de que el deporte
era el mejor vehículo pa-
ra promocionar la mar-
ca. La limpieza del de-
porte, sus peculiarida-
des, eran requisitos ne-
cesarios para asociar su
imagen en el mercado”. 

La política que se fi-
ja en el ámbito mundial se
ve complementada con las es-

pecificidades de cada zona de actuación. Esta
competencia corresponde a concesionarias de
la marca como Norbega. El incuestionable  éxi-
to de una fórmula publicitaria como la de Co-
ca-Cola viene ratificado incluso por la conver-
sión de antiguos productos de marketing em-
pleados por la marca, en cotizadas piezas de
museo: 

“Siempre es gratificante que sucedan
cosas así. Incluso yo mismo me he llegado a
plantear no haber abierto una colección,
conservando los productos que he conocido

durante mi estancia en esta compañía.
Hay coleccionistas de nuestros pro-

ductos que avalan esta teoría. Co-
ca-Cola ha estado en todas par-

tes y seguirá en esa misma lí-
nea. Nos gusta estar en la
mayor parte de los sitios, y
en ocasiones no es nada fá-
cil. Representa un gran es-
fuerzo. ¿Quién no ha visto
nuestra lata hinchable,
nuestros puntos de degusta-

ción en las proximidades de
cualquier carrera ciclista o

acontecimiento deportivo?”

bizkaialde
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Bizkaialde Fundazioa ha reco-
gido parte del esfuerzo de mar-
keting que realiza Norbega
Coca-Cola cada año. José
Miguel Lanzagorta, junto a
su Jefe de Relaciones Ex-
ternas y Publicidad, Gon-
zalo Márquez, vieron el
proyecto lanzado por la Di-
putación Foral, con la Fun-
dación Bizkaia para el de-
porte, como un buen comple-
mento a sus actividades publi-
citarias: “Hemos llegado a un
punto de identificación con el de-
porte, que algunas organizaciones de-
portivas nos buscan sólo para prestigiar su
evento, sin que medie cantidad económica
alguna por nuestra presencia en él. La ma-
yoría de las veces, cuando entreamos en el
patrocinio de una prueba deportiva ya no sa-
limos jamás. Con Bizkaialde esperamos lle-
gar todos los sitios, sin que ello signifique que
vayamos a abandonar aquellos donde ya es-
tábamos con anterioridad”.

Bizkaialde es para Norbega
Coca-Cola, “un proyecto be-

neficioso para el deporte de
Bizkaia que crecerá en el
tiempo y redundará en un
mejor funcionamiento de
nuestros equipos. Con la
Diputación como garante,
se disipa cualquier duda

lógica de los inicios de an-
dadura. Coca-Cola está ra-

zonablemente satisfecha de
su presencia en la Fundación,

aunque creemos que hay cosas
mejorables que en su momento po-

dremos comunicar a sus responsables”.

Gonzalo Bilbao

Bizkaialdek
proiektu

onuraduna
proposatzen du

Bizkaiko
kirolarentzat
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ETalde hori ez dago kasualitatez saski-
baloiko elitean. Iraganaldira itzultzea
omen da. 

Irlandarrak EHU taldea, beste bizkaitar
talde batzuekin batera, ausartu zen kategoria
ertaina sortzeko eskatzera; kategoria hori eli-
teko emakumezko saski-baloitik hurbil egon
beharko litzateke; kategoria horretan, pasa
den udaberrian, Irlandarrak EHU taldea saia-
tu zen eliteko saskibaloira heltzen. Talde ho-
rretako buruzagien aburuz, iraganaldira it-
zultzea zen, baita arinago joateko aukera apro-
betxatzea ere.

Irlandarren ikastetxea sona handikoa da
gure lurraldean; Leioan dago, EHUko instala-
zioen eta beste ikastetxe ospetsu baten -Askar-
tza Claret- ondoan. Inguru horretako ehunka
neska joaten dira ikastetxe horretara, eta
neska horietako asko saskibaloiko be-
heko taldeetara biltzen dira, behar-
bada, ikastetxeko atal ospetsuena
delako. 

Iraganean, irlandarrak
Kaixo taldearen harrobi ia agor-
tezina izan zen, eta Kaixo tal-
dea estatuko emakumezko gore-
neko kategorian parte hartu zuen
azken bizkaitar taldea izan zen.

Gaur egun, gure saski balioak aitzinean izan
zuen loria berreskuratu gura dute lehenbaile-
hen. Urritik aurrera, Bizkaiko beste ordezka-
riaren batera, Tabirako taldearekin batera, eli-
tera ahalik eta azkarren heltzeko ahaleginak
egingo dituzte.

Helburu hori lortze aldera, nahiz eta zai-
la iruditu, Irlandarrak EHUk bost jokalari bildu
ditu, alegia, Estibaliz Izkoa, Arrate Ruiz, Leticia
Pérez de Albéniz eta Anne Clavier. Taldea in-
dartu nahi dute, Mónica Arenas pibota Vigoko
taldera joan baitzen. Luis Ledesma entrena-
tzaileak onena lortu nahi du, jokalari horiek
lehiatu baitziren iaz aurrekontu askoz handia-
go duten taldeen aurrean, eta aurten, astero-
astero ahal izan dadila lortu nahi dute.

Ledesmak Irlandarren proiektuaren his-
toria laburtu du eta egin beharreko

urratsak aipatu ditu argi eta garbi:
“Igaro den denboraldian bizkai-

tar taldeok jakin bagenekien eli-
tera heltzea ez zela helburua.
Bakoitzak bere proiektua sen-
dotu nahi zuen. Axa Getxo
sailkapenaren gain-gainean
egongo zela zirudien. Ibai-
zabal igo berria zen, eta Tabi-

rako eta Irlandarrak taldekook
uste genuen gure harrobia lan-

Irlandesas UPV:

Emakumezkoen
saskibaloiaren
eliteari erasoan

Irlandesas
pretende recoger

para Bizkaia la
herencia del

Kaixo

bizkaialde
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du behar zela. Azkenean, talde biok, bakoit-
za bere filosofiarekin, garai batean Kaixo
egokitu zitzaion postuan gaude. Kategoria
berri hori sortzea urrats baliagarria da elite-
ra heltzeko”.

Kategoria berria ema-
kumezkoen saskibaloia-

ren LEB modukoa- sort-
zean, Irlandarrak EUH
taldeak plaza eskatu
zuen lehenengoa
izan zen: “antza de-
nez, inor ere ez zen
ausartzen aurrerako

urratsa egiteko, eta
aukera galduko ge-

nuen denok. Gu ausar-
tzekotan, inortxok ere ez zu-

keen egingo.  Bizkaian, erreferen-
tea galduta zegoen, eta, gure taldea, harro-
biko lanari esker, denbora gutxian, talde in-
dartsuenen mailara heltzekotan zebilen, egi-
tura indartsuak babestuta. Une horretan
pentsatu genuen proiektua sendotu behar ze-
la maila guztietan; izan ere, arriskurik ga-
beko urratsa egiteko garaia zen”.

Kaixoren jokalaririk gehienak Irlanda-
rren ikastetxetik zetozen. Desagertutako Kai-
xoren jokalari ohiek, berriz, jatorrizko taldean
eskatu zuten lekua, ez baitzegoen eskaintzarik
gure herritik irteteko. Denbora gutxian, harro-
biko lana oparoa izan zen, eta Irlandarren tal-
dea onenen artean egon zen berriro. Bi urte ge-

roago, gure egitura-
ren, Irlandarren
proiektuaren, irmo-
tasuna, argi geratu
zen, beraz, erabaki
garrantzitsuagoak
hartzeko prest geun-
den: “Lan nekezaren
ostean, konturatu
ginen Irlandarrak
ez zeudela elitetik
urrun, kirol alder-
diari zegokionez.
Bizkaia Bizkaialde
Fundazioa sortzeari
esker, bidea erraztu
zen. Ez genekien
Bizkaiko emaku-
mezkoen saskibaloi
taldea elitean ego-
tea posible zen ala
ez, ez baitzegoen
besterik. Joane So-

marriba txirrindularia ia-ia baino ez ge-
nuen, eta, gainera, Italian, ibili behar zuen
onenen artean egon ahal izateko. Gure ki-
rolean, emakumezkoen kategoriak gizonez-
koak baino fitxa gehiago du, eta goi kate-
gorian, gure harrobian sortutako jokalarie-
kin jolas daitekeelakoan gaude. Hori dela
eta, aldaketari ekitea erabaki genuen. Biz-
kaialderen laguntzarik gabe ezinezkoa izan
zitekeen. Aurreko denboraldian, laguntza
hori txikia bazen ere, aurten gure aurre-
kontuaren zati handia da, baina ezin dugu
alderatu kategoria berriko batez besteko au-

Tras  un
intenso trabajo de

cantera, el club
colegial no se ve
lejos de la élite
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De izquierda a derecha: Naia Fernandez, Estibaliz Izcoa, Arrate Ruiz, Txutxi Paredes (ayudante), Luis Ledesma
(entrenador), Luis Miguel Cereceda (ayudante), Agurtzane Urkiaga, Roberta Acebedo
Abajo: Leticia Pérez de Albeniz, Irune Bilbao, Estitxu Ibarretxe, Anne Clavier, Nora Bellón, María de la Fuente.



rrekontuekin. Kategoria berri-
ko txiroak gara, nahiz eta gu-
re antzeko besteren bat egon”.

Bizkaialdek kategoria ho-
nentzat esleitutako aurrekontua
bi zatitan banatu zen, Tabirakok
liga berrira igarotzeko agertu zuen
asmoari erantzuteko. Erabaki hori ez
zen Irlandarren buruzagien gustukoa izan,
laguntza erdibitu baitzen, baina hasierako egi-
tasmoei eutsi zieten: “Tabirako taldearen az-
ken erabakia errespetatzen dut, baina gure
ustez, harrobiaren inguruko antzeko iritzia
izanik, Bizkaitik jasotzen dugun ekarpena
Bizkaiari itzultzekoa da, Bizkaiko zati bati
bakarrik. Saiakera hutsean gera daiteke, bai-
na ez dizkiegu gure ateak Bizkaiko gainera-
ko lurraldeei itxiko. Horretarako, atzerriko
jokalariak fitxatu behar badira, halaxe egin-
go dugu, eta eurok barik joka badezakegu,
askoz hobeto. Ezin dugu burua galdu. Gure
filosofiaren arabera, ez dago lekurik Biz-
kaiaz kanpoko jokalarientzat, baina beha-
rrezkoak badira.... Onena jokalariok ez era-
biltzea izango litzateke, baita gure jokalari-
rik onenak kanpora joatea saihestea ere”.

Irlandarrak EHU taldeak kirol pabilioi be-
rria eraiki nahi du, hemendik urtebetera bertan
entrenatu ahal izateko, eta Leioako lagunak gu-
rera errazago heldu ahal izateko. Horretarako,
berbetan gabiltza Leioako Udalarekin, hau da,

lekurik onena topatu ahal iza-
teko: “Gutxieneko betekizu-
nak dituzten instalazioak be-
har ditugu. Bilbo ere aukera
ona izango litzateke, baina eli-

teko talde asko daude La Casi-
llan, zeina instalazio ona baita.

Burua nekatu behar dugu”.

Bi urterako lanerako hasi gara pres-
tatzen, datorren denboraldian, liga horretan, ez
baita jaitsierarik egongo, eta lanari esker, au-
rrekontu urriari egin nahi diogu aurre: “Gure
hasierako aurrekontuak adierazitakoa bai-
no gorago jo dezakegu kategorian. Behar be-
zala indartu dugu taldea. Horrez gainera, gu-
re eguneroko leloan agertu bezala, irabazi
beharko gaituzte”.

Kirol alderdiari dagokionez, Luis Ledesma
pozik dago, baina kezkatuta, ordea, Bizkaia Biz-
kaialde Fundazioari dagokionez: “Ezin diogu
erantzukizun osoa Bizkaialde Fundazioari le-
poratu eta lana bakarka egitea utzi. Nahiz
eta Fundazioari purrustada ugari egin, den-
bora dago aldatu ahal izateko. Orain, askok
eta askok erantzukizunari muzin egin nahi
diote. Erraza da lana beste batzuentzat la-
gatzea, baina denok bultzatu behar dugu. Pu-
blikoa faktore garrantzitsua da Fundaziko
talde guztientzat. Komunikabideetan ager-
tzen den informazioa neurtzea beste faktore
bat da. Haurren hezkuntzari dagokionez, ez

da ona hainbeste garran-
tzia ematea futbolari, bai-
ta haur kategorietan ere,
eta Joane Somarribari
orain arte garrantzi txikia-
goa eman izana komuni-
kabideetan, adibide bat
jartzearren”. 

Leioan, ilusioz beteri-
ko proiektuari ekin diogu.
Kaixoren garaia gogora
ekartzea gero eta errazagoa
da. Irlandarren taldeak bi-
deari ekin dio. 

bizkaialde
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Barakaldo, biztanle kopuruari
–98.000 biztanle- dagokionez, Biz-
kaiko bigarren herria da, eta iraga-

naldiko markei eusteko prest dago, gero eta
ageriago den egitura aldaketaren barruan. 

Kirola bat dator lehengo industri hiribu-
ruan gertatzen ari den berrikuntza prozesu gel-
diezinarekin. Gaur egun, Barakaldoko kirol
jarduna erabilera anitzeko bi instalaziota -Go-
rostiza eta San Bizente- egiten da batez ere, eta
orain dela gutxi estreinatu den frontoi berria
gehitu behar da. 

Gorostiza polikiroldegia instalazio ba-
karra da Lasesarre inguruan eraikitzen ari de-
na inauguratu arte; Lasesarrekoak Barakaldo-
ko herritarren beharrizanei aurre egiteko gai
izango da. 

San Bizenteko kirol hiria futbol eta atle-
tismorako aurreikusi da, eta Bizkaiko futbol ze-
lairik onenenetako bat omen da; Baracaldo
C.F. taldeak erabiltzen du gaur egun instala-
zio hori. Atletismo pista gure inguruko eta Eu-
ropako pistarik onenenetarikoa da. Munduko
atletarik onenenetako batzuen ustetan, pista

arina da, eta egokia da marka berriak lortze-
ko, beraz, record saiakera batzuk egin dituzte
bertan.

Baina Barakaldoko kirola hazteaz gai-
nera, garai berriei ari zaio egokitzen. Iñaki Mu-
jika, Udalaren Kirol Institutuaren zuzendari
gerentearen aburuz, “Barakaldo hazkunde
eta eraldatze fasean dago. Hemendik bi ur-
tera edo gutxiagora amaituko diren lan ba-
tzuei esker, Lasesarreko gaitasuna handitu-
ko da, polikiroldegi berria eta futbol zelaia
eraikitzearen bidez. Aldi berean, udal kiro-
laren alorreko estatutu berriak ar dira idaz-
ten. Aurreko estatutuak 1996koak dira, eta
tokiko erakundeen arautegia aldatu da.
Egokitzapen horrek hemendik gutxira al-
datuko du Udalaren Kirol Institutuaren zu-
zendaritza batzaren kideen osaketa, eta ho-
riexek dira udalerriko kirol osoa kudeatzen
dutenak. Horrez gainera, herritarren arteko
aholkularitza organo berriak ari dira era-
tzen; organo horietako bat kirol organoa da,
non kirol elkarteek, ikastetxeek eta abarrek
parte hartuko duten. Hori guztia UKIko egi-
turaz kanpokoa da, hau da, Udalaren men-
pekoa da. Halaber, abonatuak, talde fede-
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Barakaldo:

Kirola gorakada
ederrean.

Iñaki Mujika, 
Udalaren Kirol Institutuaren zuzendari gerentea.



ratuak, eta ikastetxeak gure egiturarekin
daude lotuta. Interes anitz daudenez, koor-
dinazioa behar da jardunbide era ezartzeko
orduan”.

Hala ere, Barakaldok orain dela hogeita
bost urteko egiturari eutsi dio, hau da, Goros-
tiza eta San Bizenteko instalazioak inaugura-
tu zirenean. Egitura asko falta dira oraindik.
Baina falta horri aurre egiteko asmoari ere eut-
si nahi diogu ahalik eta lasterren: “Barakal-
don, aspalditik jakina da bertako kirol ins-
talazioak eza zaizkiola egokitu eskariari.
Eliteko barakaldar taldeek euren beharri-
zanak sortzen dituzte, eta herritarrek kirol
taldeok erabiltzen dituzten instalazioak ere
erabili behar dituzte, nahiz eta eskasak izan.
Horregatik, beharrezkoa da dinamika dei-
garri hori apurtu behar da, eta instalazio be-
rriak eraiki behar dira, esaterako, jadanik
martxan dagoen Lasesarreko polikirolde-
gia. Lasesarreri esker, Gorostizako masifi-

kazioa arindu ahal izango da eta he-
rritarren beharrizan askori egingo
zaio aurre. Beste alde batetik, eliteko
taldearen beharrizanak aseko dira ia
hiru mila per-tsonarentzako pabi-
lioiaren bidez; era berean, pabilioi ho-
ri hiru kantxatan banatuko da abo-
natuen eskariari aurre egiteko. Lase-
sarrek gimnasia lekuak, igerilekuak,
udalerriko taldeentzako bilera gelak
eta adinekoentzako aldea –talasote-

rapia ontziaz horniturik- izango ditu”.

Instalazioetako batek, San Bizenteko hi-
riko atletismo pistak, “koroaren bitxiak”, ha-
rrotu du Barakaldoko UKI, baina instalazio es-
kasia eragozteko, ikastetxeetako instalazioak
alokatu behar dira, udalerrian federaturik dau-
den kirol talde ugariei kirol jarduera ahalbi-
detzeko. 

Abonatuentzako prezioak os merkeak di-
ra (2.500 pezeta urtean), beraz, ez dago lehia-
rik. Are gehiago, federaturiko kirolariek ez du-
te zertan UKIra joan, abonatua izateko, Bara-
kaldoko instalazioetarako sarrera doakoa bai-
ta. Udalak zuzenean UKIren aurrekontuen %70
finantzatzeaz gainera, zeharkako konpromi-
soa hartu du udal kirolarekin lotutako ekintza
askorekin. Gaur egun, ondoko konpromisoak
hartu ditu: Lasesarreko polikiroldegia eraikit-
zea, futbol zelaia eraikitzea, hiru hareazko ki-
rol lurrak belar artifizialezko lur bihurtzea, eta

kirolbide
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Udal frontoia 

Belar artifizialezko zelaia



martxan dauden instalazioetarako beharrez-
koak diren inbertsioak egitea.

Barakaldok ez du zertan instalazioak
egin egitearren. Nahikoa du egungo instala-
zioak mantentzea, beroriek erabiltzeagatiko
prezioak kontuan izanda:“Instalazioak he-
rritarrengan ahalik eta hurbilen biltzen
ari gara saiatzen. Gorostiza  Errekaortu,
Burtzeña eta Gurutzetatik hurbil dago. La-
sesarre Barakaldoko hirigunetik eta San
Bizentetik gertu dago. Instalazio berriak
Udalak kirolaren alde eginiko apustu ar-
gia da. Baten batek esan lezake eliteko gu-
re taldeei baino ez diegula mesederik egi-
ten, baina ez da horrelakoa. Lasesarren,
igerilekuak, gimnasia lekuak, kirol ani-
tzeko pista, eta talasoterapia ontzia egon-

go dira. Zerbitzua ematen diegu kirol ikus-
kizunei eta barakaldar herritarren beharri-
zanei”.

Horrez gainera, hortxe dugu Barakaldo-
ko frontoi berria, “harri bitxi horretan, Biz-
kaiko Federazioaren tutoretzapeko pilota es-
kola dugu, eta Asegarcerekin sinatu da
hitzarmena pilota profesionala eskaintze-
ko”. Instalazio horretan, pilotan jolasteaz
gainera, aerobic-a baino ezin da jardun”,
Iñaki Mujikak esan bezala; Mujika jaunak au-
rreratu digu berehalaxe jarriko dela martxan
web gune, herritarrak erraz sar daitezen uda-
lerriko instalazioetara.

Carlos Pera alkateak orain dela gutxi aur-
keztutako promozio kanpainaren leloak dioe-
nez, “Barakaldo, gehiago”. Eta halaxe igarri-
ko da Barakaldoko kirolean.

Gorostitzako igerilekua

Done Bikendiko tribuna nagusia

Frontoiko sarrera
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PRECIOS DE LOS ABONOS

16.425 pts

98,72 euro

9.525 pts

57,25 euro

12.325 pts

74,07 euros

7.150 pts

42.97 euros

21.200 pts

127,41 euros

13.250 pts

79,63 euros

15.825 pts

95,11 euros

9.950 pts

59,80 euros

10.600 pts

63,71 euros

6.625 pts

39,82 euros

8.225 pts

49,43 euros

4.775 pts

28,70 euros

Anual Semestral Trimestral Anual Semestral Trimestral

EMPADRONADOS NO EMPADRONADOS

FAMILIAR
Con hijos hasta 21 a�os

INDIVIDUALES EMPADRONADOS NO EMPADRONADOS

Municipio: Barakaldo

Nº De Habitantes 97.101 (01.02.2001)

Órgano De Gestión Organismo Autónomo Local

Nombre: I.M.D. Barakaldoko UKE

Nº Abonados Familiares: 3.198

Nº Abonados Individuales: 2.739

Nº Abonados Universitarios: 6.920

Beneficiarios Abonos Familiares: 20.642

Total Abonados : 12.857

Ratio 1 155 Habitantes/m2 lámina agua cubierta.

Ratio 2 78 Habitantes/m2 lámina agua descubierta.

Ratio 3 16.184 Habitantes/campos de fútbol.

Ratio 4 48.551 Habitantes/pabellones polideportivos cubiertos.

Ratio 5 19.420 Habitantes/frontones cubiertos.

Ratio 6 24.275 Habitantes/pistas de tenis.

De Ingresos

CAP. 3   125.388.043

CAP. 5       2.491.840

De Gastos

CAP. 1    181.379.691

CAP. 2    264.588.843

PRESUPUESTO

Ratio De Autofinanciación Técnica 27,4%
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