Bizkaiko Foru
Aldundia

Diputación Foral
de Bizkaia

Kultura Saila

Departamento de Cultura

Udal Ingurua,
Kirol Eremu
berria
MONOGRAFIA

KIROL KOADERNOAK

Udal Ingurua,
Kirol Eremu
berria

1

2

AURKIBIDEA
Hitzaurrea ........................................................................................ 04
Aurkezpena ...................................................................................... 05
1.- Kirol Kudeaketaren Oraingo Ereduaren
azterketa.................................................................................... 07
1.1.- Jasangarritasunak Kirol Sektorean
duen garrantzia.......................................................................... 09
1.2.- Kirol Kudeaketaren erantzukizunak .................................. 10
2.- Kirol Kudeaketaren bilakaera .................................................... 12
2.1.- Kirol Kudeaketaren lehena ................................................ 12
2.2.- Kirol Kudeaketaren oraina ................................................ 12
2.3.- Kirol Kudeaketaren geroa.................................................. 14
3.- Kirol Kudeaketaren helburuak eta Kirolaren
Garapena Udalerrian kudeatzeko irizpideak .............................. 15
3.1.- Kirol Kudeaketaren helburuak .......................................... 15
3.2.- Kirolaren Garapena Udalerrian
kudeatzeko irizpideak .............................................................. 15
4.- Kirol Kudeaketaren handicapak eta arriskuak............................ 17
4.1.-Kirol Kudeaketaren handicapak .......................................... 17
4.2.-Kirol Kudeaketaren arriskuak.............................................. 18
5.- Kirol Kudeaketaren erronka XXI. mendean .............................. 19
6.- Kirol Kudeaketa Jasangarria gauzatzeko
tresnak ...................................................................................... 21
6.1.- Kirol Garapen Jasangarriaren
plan estrategikoak .................................................................... 21
6.2.- Pentsamendu Sortzailea, Kudeaketa
Berritzeko Tresna ...................................................................... 23
7.- Ondorio Orokorrak ...................................................................... 26

3

Hitzaurrea

Bizkaiko Foru Aldundiko Kirol Zuzendaritzak Lurraldeko
Udalekiko harremanak lantzearen eta maila eta sektore
guztietan kirol praktika sustatzeko beharrezko neurriak
hartzearen aldeko apustuari eta konpromisoari tinko eusten
dio.
Dokumentu honen helburua kirolaz eta euren inguruneko
etorkizunaz arduratuta dauden pertsonak dira. Udalerria
kirolerako eremu zabaltzat hartu dugu, maila guztietan
garapena iraunkorra izan dadin, azpiegituren, kiroleko ereduen
eta antolakuntza ereduen azken joerak kontuan hartuz.
“Udalerria, kirol eremu berria” lanean, hausnarketarako ildoak
azaltzen ditugu. Hausnarketa kritiko horren helburua hobetzea
da: gure beharrizanak objetiboki baloratu behar ditugu, epe
luzera planifikatu, berrikuntzak asmatu, ebaluatu.
Iraunkortasuna izen bahera da abiaburua. Esangura horretan
erabilgarria izango zaizulakoan gaude.

Agur bero bat,
Iñaki Mújika Usobiaga
Kiroletako Zuzendari Nagusia
Kultura Saila
Bizkaiko Foru Aldundia
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AURKEZPENA
Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Saileko Kirol Zuzendaritzak
monografiko hau sustatu du eremu publikoak kirolerako aprobetxatzeko
beharrizana jakinarazteko asmoz; gainera, udal ingurua kirola egiteko
eremu ireki berritzat aurkeztu nahi da, udalerriari maila guztietako
(demografikoa, ingurumenekoa, ekonomikoa eta soziala) garapen
jasangarria gauzatzeko benetako aukera ematen baitio.
Eremu irekien ikuspegi berri horretatik, kirolaren munduan
azpiegitura berrien eta kudeaketa nahiz antolaketa eredu berrien
inguruan dauden azken joeretara hurbilduko gara.
Halaber, monografikoan, Bizkaiko lurralde historikoko zenbait
udalerritan garatzen ari diren tresna praktikoak ere aurkezten dira,
udalerri horiek konpromisoa hartu baitute euren eremuen Kirol
Kudeaketa jasangarriarekin.
Monografikoa, orokorrean, kirolarekiko interesa eta kezka duten
pertsona guztiei zuzenduta dago, eta, hain zuzen ere,
udalerrietan kirolaren arloko erantzukizun teknikoak edo
zinegotzigoak dituzten pertsonei zuzenduta.
Lehenengo
kapituluan,
oraingo
Kirol
Kudeaketaren eredua aztertzen da, horren eraginak eta
emaitzak baloratuz, eta oraingo erantzukizun banaketa
ere ikusten da. Puntu horretan, kirolaren sektorean ere
“jasangarritasunaren” baldintzapean kudeatzearen
garrantzia nabarmentzen da.

Hurrengo kapituluan, Kirol Kudeaketaren ereduen
bilakaera labur-labur aztertzen da, etorkizuneko joerak
antzemateko; bertan oinarrituz, hirugarren kapituluan,
Kirol Kudeaketan lortu nahi diren helburuak eta
udalerrietako kirol garapena modu jasangarrian
kudeatzeko nahiz antolatzeko funtsezko irizpideak
aztertzen dira.
Laugarren kapituluan, kirola kudeatzeko modu berri horren
handicapak eta arriskuak aztertzen dira.
Bosgarren kapituluan, Kirol Kudeaketak XXI. mendean lortu
beharreko erronka ikusiko dugu, eta seigarrenean, berriz, horretarako
tresnak aurkezten dira.
Azken kapituluan, amaierako laburpenak eta ondorioak eskaintzen
dira.
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1.- Jasangarritasunak Kirol Sektorean duen
garrantzia
irol Kudeaketaren oraingo ereduei dagokienez, ez dago horri buruzko daturik
edo ikerketarik, eta horrek agerian jartzen du lantzen ari garen sektorearen
heldutasun maila.

K

Datu horiek edukitzea oso lagungarria izango litzateke kirol kudeaketaren
oraingo errealitatea ulertu ahal izateko.
Nolanahi ere, sektorearen barruko errealitatea islatzen saiatuko gara.

Jaiotzak

BIZTANLERIA

Ez dago Kirol
Kudeaketaren oraingo
ereduaren ikerketarik
edo azterketarik

Hilkortasun tasa
Heriotzak

Jaiotza tasa
Beharrizanik

Udal politika

Kirola egiten duten
biztanleak

Kirolak egiten duten
biztanleak
Eraikitako azalera
KIROL
ZERBITZUEN
AZPIEGITURAK

Baliabide naturalen
aprobetxamendua

Gizarte eragina

Gastuak

Inguru
gaineko eragina
Eragin
ekonomikoa

Diru-sarrerak

Eskema horren bitartez ikusten denaren arabera, udalerri batek (auzotasunean
oinarrituriko eta toki komunitatearen beharrizanak betetzeko juridikoki
antolaturiko lurralde erakundea) biztanle talde guztien beharrizanei erantzuna
eman behar die, baita kirola eta soin hezkuntza egiteko orduan ere.
Hau da, errealitateak aditzera ematen duenez, horri lotutako erantzukizuna dago,
baita ariketa fisikoen eta kirolekoen arloko udal politika ere, eta horren inguruko
eskumenak, guztiz orokorrak izan arren, aplikagarriak dira kirolaren arloan.
Baina, zer ote da kiroleko udal politika? Prozesu horretan, “toki administrazioak
jarduketa bat egiten du, aginte politikoak hartutako erabaki batzuk gauzatuz edo
inplementatuz, eta horiek emaitza batzuk eta, horrenbestez, eragin jakinak
sortuko dituzte”.
Jarduketa politiko hori gaurkotasunean oinarritzen da, batez ere kirol eskaintza
ematean. Eskaintza anitz horrek, sarritan, kostu jakina dauka biztanleentzat,
horiek diru kantitate jakina ordaindu behar izaten dutelako; gainera, ordutegia eta
baldintza murrizgarria daude kantitateari eta erabilgarritasunari dagokionez;
halaber, pabilioietan eta polikiroldegietan egin behar izaten da, eta beraz, kirol
instalazioetarako eremu berdeko hektarea kopuru handia laga behar izaten da.
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“ Aisialdia eta
aukeraketak askeak eta
borondatezkoak dira,
baina hezkuntzaren eta
eskaintzaren eraginpean
daude erabat.”.

Kirol kudeaketaren oraingo eredua kontuan hartuta, ez da ahaztu behar honako
hau dioen printzipioa: “aisialdia eta aukeraketak askeak eta borondatezkoak dira,
baina hezkuntzaren eta eskaintzaren eraginpean daude erabat”.
Kirol eremuak kudeatzeko, zuzentzeko eta ikuskatzeko formula asko garatu
arren, udalerriak zeharkako kudeaketaren formula erabiltzen du eremu
horietariko askorako.
Kostu handikoa izan arren, aukera horrek malgutasun handia eskaintzen du, eta
gainera, udalerriko sektore pribatuaren eta publikoaren arteko lankidetzarako
modu desberdinak garatzeko aukera ematen du.
Sustaturiko zeharkako kudeaketako planteamendua edozein izan arren,
udalerriak instalazioen titularitatea mantentzen du, eta ez da ahaztu behar kirol
politikaren eta horrekin loturiko erabaki estrategikoen erantzukizuna ere
mantentzen duela.
Kudeaketa zuzenaren eredua eremu handietan oinarritzen da (parkeak,
hondartzak, plazak eta beste batzuk); horiek udalerriak berak kudeatzen ditu eta,
gaur egun behintzat, kirol eskaintza egokia dute.
Gure lurraldeak lurzoruaren eta eremu berdeen eskaintza handia dago, baita
kudeaketako erakunde mailako eragile indartsuen eskaintza handia ere; dena
den, udalerrian ez da eskumen zehatzik garatu, eremu horien erabilerari buruz,
eta gainera, ez da horiek erabiltzeko araudirik ezarri eta ez da zerbitzu horiek izan
beharreko zenbatekoaren formula kalkulatu.
Gure lurraldeko zenbait udalerriren kirol kudeaketa eta eskaintza aztertuta
ikusten denez, “kirol industriaren” sektoreari dagokionez, errepikakorrak eta
sormen gutxikoak gara; gainera, birziklatu, besteengandik ikasi eta, batez ere,
BERRIZTATU beharra daukagu, eskaintzaren eta kudeatzeko moduaren aldetik.
Esan daiteke, gainera, Kirol Kudeaketan egindako akatsik gehienak bete
beharreko beharrizanak objektiboki ez baloratzearen eta epe luzeko ikuspegirik
ez edukitzearen eraginezkoak direla.
Kirol eskaintza ez dugu modu isolatuan ikusi behar, honako honen barruan baizik:
bete beharreko beharrizan bereziak eta erabili beharreko baliabideak dituen
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“Kirol industriaren”
sektoreari dagokionez,
errepikakorrak eta
sormen gutxikoak gara;
gainera, birziklatu,
besteengandik ikasi eta,
batez ere, BERRIZTATU
beharra daukagu,
eskaintzaren eta
kudeatzeko moduaren
aldetik.

inguru jakinaren barruan, eta bertan egiten den edo egiten ez den GUZTIAK
emaitzak jakinak izango ditu.
Hau da, udalerri baten kirol garapena planifikatu egin behar da, garaturiko
ekintzen oraingo eta geroko eraginak ondo ebaluatuz.
Horri dagokionez, argi ikusten da jasangarritasunean oinarrituz jardun behar dela.

1.1.- Jasangarritasunak Kirol Sektorean
duen garrantzia
izi garen inguruan bertan, “JASANGARRITASUN” hitza aurkitzen dugu behin
eta berriro, eta beraz, zaila da horren esangura zein den ez jakitea.

B

2004ko maiatzean, Europar Batasunak eta Eusko Jaurlaritzak konferentzia bat
antolatu dute Bilbon, Nazio Batuekin lankidetzan, eta bertan produkzio eta
kontsumo jasangarria jorratu dute. Ekimen horren helburu nagusia, berriz,
jasangarritasunaren aldeko politika ofizialen eta enpresa politiken oraingo egoera
aurkeztea izan da.
Gainera, lurraldeko Parke Teknologikoak eta udalerriak euren garapen jasangarria
sustatzen ari dira, “industria parke ekologikoen” estrategiaren bidez. Gainera,
oraintsu, Ministroen Batzordeak (2003/11/7ko bilkuran) 2004-2007rako I+G
deritzon plana onetsi zuen.

Udalerri baten kirol
garapena planifikatu
egin behar da,
garaturiko ekintzen
oraingo eta geroko
eraginak ondo
ebaluatuz.
Horri dagokionez, argi
ikusten da
jasangarritasunean
oinarrituz jardun behar
dela.

Era berean, Bartzelonako Kulturen 2004ko Forumean (maiatzaren 9an
hasitakoa), landu beharreko gai nagusienetariko bat kulturen garapen jasangarria
izango da.
Eta horrek agerian jartzen du gizarteak gero eta aurrerapauso handiagoak egiten
dituela garapen jasangarrirantz. Hala eta guztiz ere, jasangarritasunaren
integrazioa oraindik ere itxita dago jardueraren sektore batzuentzat; horiek gero
eta gehiago izan arren, euren kopurua txikia da, eta bertan, orain arte behintzat,
hori ia ez da kirolaren eta ariketa fisikoaren munduarekin lotzen.
Gure sektoretik begiratuta, ahalezkoa ez ezik, jasangarritasuna beharrezkoa ere
bada, gero eta gehiago; halaber, kirol hornidura eraginkorra bermatu behar da,
ingurumenarekiko errespetua duen eta garapen jasangarria nahiz pertsona
guztien bizi kalitatea errazten duen hornidura.
Baina, hain zuzen ere, zer esan nahi dugu kirolaren barruko “jasangarritasuna”
aipatzen dugunean?
Jasangarritasunaren bidez, funtsezko hiru maila adierazi nahi dira: soziodemografia, ekonomia nahiz enplegua eta ingurumena.
Jasangarritasuna sozio-demografian: gure udalerriko biztanleriari egiten diogun
eskaintza, alde batetik, bertako ezaugarri demografikoetara nahiz ohituretara
egokiturik egongo da, eta bestetik, berritzailea izan eta biztanleriaren
zaletasunak eta interesak aurreikusi beharko ditu.
Eskaintza hori malgua izango da, hau da, aldatzeko gaitasuna izango du. Gure
eskaintzaren eragina etengabe ebaluatu beharko dugu, kirol eremuen eta
instalazioen erabiltzaileen eskarien arabera (eskari aldakorrak) berregokitu ahal
izateko.
Bete alde batetik, integratzailea izango da eta ez du inor baztertzeko moduko
eremurik edo eskaintzarik sortuko, kostua, ezaugarriak edo azpiegiturak kontuan
hartuta.
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Kiroleko
jasangarritasuna
aipatzen dugunean, hiru
maila adierazi nahi dira:
sozio-demografia,
ekonomia nahiz
enplegua eta
ingurumena.

Halaber, aintzat hartu behar da kasuan kasuko biztanleriak epe laburrean,
ertainean eta luzean izan dezakeen bilakaera.
Jasangarritasuna ekonomian eta enpleguan: gastuen eta diru-sarreren arteko
erlazioa onargarria izan beharko da beti. Kirola egiteko eremu irekiak erabiliz
gero, ez da hobari ekonomikorik lortuko, baina gastuak ere ez dira altuak edo
etengabeak izango. Kostu oso txikiarekin, gizarte hobari oso handia lor daiteke
eta instalazioak ere gaitasun handiagokoak izan daitezke, erabiltzaileei kalitate
handiagoa eskaini ahal izateko.
Halaber, eremu horien kudeaketaren eredua oso ondo egokitzen da Kudeaketa
Zuzenera.
Ezinbestekoa izango da, gainera, udal instalazio eta zerbitzu berrien sorrerak
enpleguan izango duen eragina ebaluatzea. Udalerrian lehendik dauden
zerbitzuak sustatuz gero, maila pribatuan izan arren, eta horiek kostu txikiagoan
eskaintzen badira (udalerri mailakoak direlako), lehendik instalaturiko sektore bat
suntsituko dugu. Horrenbestez, lehendik dauden jardueren erabilera sustatzeko,
esate baterako, erabiltzaile bakoitzari emandako udal laguntzak eskaini edo
laguntzetarako beste formula batzuk erabiliko dira. Horrela, biztanleriak
eskaintza askoz ere handiagoa eduki ahal izango du, sektore pribatua ez da
suntsituko eta, gainera, azpiegituraren, mantenamenduaren nahiz
kontratazioaren kostuak egokitu egingo dira.
Jasangarritasun ekonomikoa aipatzean, argi ulertu behar da “jasangarri” hitza ez
dela beti “merkeago” hitzarekin parekatu behar; izan ere, epe luzera jasangarria
izatearekin parekatu behar da. Ez dugu inoiz ere ahaztu behar hiritar guztiek
dutela kirol eskaintza izateko eskubidea.
Jasangarritasuna ingurumenean: kirol instalazioak sortzeak ingurumenean
izango duen eragina (“bidegorriak”, polikiroldegiak, etab.) ez da ekonomikoki
soilik neurtu behar. Gaur egun, ingurumena suntsitzea ez da onargarria; beraz,
udal azpiegitura guztiak inguruan integraturik egon behar dira eta kalte ahalik eta
txikiena eragin behar zaio naturari, gainera, lehendik dauden baliabideak
aprobetxatzeko ahalegina egin behar da, kalte ekologikoa ahalik eta gehien
murrizteko.
Euskal Herriko 2000-2012 Ingurumen Programa:
“Euskal Herriko Jasangarritasunerako Konpromisoa”
deritzonera atxikitzeko formularioa (Atxikitzeko
formularioaren
deskarga
pdf
formatuan;
http://www2.ihobe.es/pma/T_compromiso.htm)

1.2.- Kirol Kudeaketaren
erantzukizunak
rgi eduki behar dugu udal kirolaren pertsona arduradunak udalerriko kirol
garapena kudeatzearen erantzule nagusiak direla.

A

Horrexetarako izendatu dira, baina ez dituzte erantzun guztiak edukiko; hala eta
guztiz ere, inplikaturiko alderdi guztiak koordinatzeko gaitasuna izango dute,
kudeaketa orokorra lortzeko, garatu beharreko helburuei, erabili beharreko
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Argi eduki behar dugu
udal kirolaren pertsona
arduradunak udalerriko
kirol garapena
kudeatzearen erantzule
nagusiak direla.

baliabideei, eskainiko diren “produktuei” eta hartzaileak izango diren biztanleria
sektoreei dagokienez.
Horrenbestez, Kirol Kudeaketaren ardura duten pertsonak prozesuaren
“eraginpeko” eragile guztiak biltzeko gaitasuna duten buruzagiak izango dira.
Eragileen partaidetza hori ez da prozesuaren barruko funtsezko alderditzat
ulertzen; hala ere, beharrezko oinarria da horiek eskaintzaren garapenean
inplikatu ahal izateko.

Udalerriaren
beharrizanei eta aukerei
buruzko hausnarketa
egin behar da.

Hori lortzeko ezinbesteko baldintza, bestalde, hiritar talde bakoitzerako
komunikazio plan egokien kudeaketa izango da, horiek integraturik eta islaturik
sentitzeko, udalerriko kirol eskaintzaren barruan.
Komunikazio planak norabide bikoak eta une bitan garatutakoak izango dira, bai
Kirol Plana lantzeko prozesuan bertan eta bai plan hori hedatzeko unea iristen
denean.
Alde batetik, udalerrian kirolaren arloan arduraren bat duten pertsonek biztanleei
informazioa emango diete, egiten ari denari, horren zergatiari eta zertarakoari
buruz, eta informazioa hartzailearengana ondo iristen dela segurtatu beharko
dute.

Hiritar talde bakoitzeko
komunikazio plan
egokien kudeaketa,
horiek integraturik eta
islaturik sentitzeko,
udaleriko kirol
eskaintzaren barruan.

Beste alde batetik, biztanleriaren informazioa (adostasuna, zaletasunak,
inplikazio maila, …) entzun eta kontuan hartu behar da, biztanleria hori ere
inplikaturik baitago udalerriko kirol proiektuan, eta horretarako tresna guztiak
sortu beharko dira.
Komunikazio plan horiek eraginkorrak direla segurtatzeko, aintzat hartu behar
dira argitaraturiko irudiak, erabilitako hizkuntza (eskaintzaren jasotzailea izango
den biztanleria sektorearen arabera), transmisio bideak, moduak eta ordutegiak.
Horrenbestez, udalerriko beharrizanak ez ezik, horren ahalmenak (baliabide
naturalak, giza baliabideak, gaitasun teknikoa eta hiritarren inplikazioa) ere
kontuan hartu beharko dira hausnarketa egiteko, eta horretara egokituriko
eskaintza egin beharko da.
Eta, gainera, lortu diren emaitzak eta lortzen ari diren eraginak ere aztertu behar
dira.
Hori baliozkotzat onartuz gero, argi ulertuko dugu komenigarria dela modu
estrategikoan jardutea, ekintzak jasangarritasunean oinarrituz kontuan hartzen
dituen ekintza planean euskarrituta.
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Eta, gainera, emaitzak
baloratu egin behar
dira; beraz, funtsezkoa
izango da jarduketa
estrategikoan eta
jasangarrian oinarritua
garatzea.

2.

Kirol Kudeaketaren
bilakaera

Kirolak, gainerako sektore ekonomikoek bezala, bilakaera handia eta zenbait
aldaketa izan ditu azken hamarkadotan. Horrela, atzoko Kirol Kudeakea eta
gaurkoa ez dira berdinak eta gaurkoak ere ez du biharkoaren antz handirik.

2.1.- Kirol Kudeaketaren lehena

Lehen, kirola egitea
homogeneizaturik
zegoen, formen eta
ereduen aldetik.

ehen, erakundeen testuinguruan, kirola ez da lehentasunezko gaia; osasun
iturritzat ulertzen zen batik bat, eta ez zitzaizkion onartzen orain eratxikitako
balio sozial guztiak.

L

Balio tradizionaletan oinarrituriko gizarte guztiz hierarkizatuan bizi ginen; bertan,
gizonen eredua nagusitu eta kirolaren munduan aldatzeko gaitasun urria zegoen.
Kirolaren berrikuntza mugaturik zegoen, teknikarien taldeko heziketa maila
txikiaren eraginez.

Kirola egiten zuenak
eskaintzaren barruan
egiten zuen: erreakzioa.

Kirol eskaintza urria zen, eta kirol eszenatokiak gutxi eta homogeneoak ziren, eta
ia ez zegoen alternatibarik.
Kirola egitea homogeneizaturik zegoen, formei eta ereduei zegokienez, eta
kirola lehiaketaren sinonimoa zen ia-ia.
Esan daiteke kirol erreakzioa zegoela, hau da, erakundeek eskaini (akzioa) eta
gizabanakoek eskaintza horretara egokitzen zirela (erreakzioa).
Kirol Kudeaketaren arduradunak kirolaren “adituak” ziren. Sektorearen barruko
alderdi teknikoak ezagutzen zituzten pertsonak ziren. Gehienetan, kirolariak
izandakoak, zaleak edo kluben gerenteak edo kudeaketaren arduradunak izaten
ziren; politikaren munduan gora egiten zuten, harik eta kirolaren munduan ardura
handiko karguak eskuratu arte.

Kirol Kudeaketaren
arduradunak kirolaren
“adituak” ziren.

Adituek, edozein sektoretakoak izan arren, etengabeko erronka dute aurrez
aurre, trabaturik ez gelditzeko eta aldaketekin batera bilakatu ahal izateko.

2.2.- Kirol Kudeaketaren oraina
rain, erakundeen arloan, kirola garapen pertsonalaren, udal garapenaren eta
bizi kalitatearen katalizatzailetzat ulertzen da. Administrazioan gero eta
deszentralizazio handiagoa dago, eta orain askoz ere gehiago baloratzen da
tokiko ekimena, gainera, udalerriek gero eta autonomia, ekimen eta
erantzukizun handiagoa dute, aurrekontu txikiagoak eduki arren (batez ere,
udalerririk txikienetan).

O

Gizarte tradizionaletik gizarte postmodernora igaro gara, eta bertan, gizarte
balioak aldatzen ari dira, kirolarekin eta ekologiarekin loturiko kontzientzia
handiagoa dago (hain zuzen ere, gazteen artean balio horiek galtzearen
ondorioz), eta sarritan, bi kontzeptu horiek lotu egin behar izaten dira.
Biztanleriaren sektore anitzak kirolaren errealitatean sartzen dira, orain arte
bertatik kanpo egondako sektoreak; esate baterako, elbarriak, 3. adinekoak,
emakumeak, etab.
Migrazio mugimenduen eraginez, lehen baino inmigrazio handiagoa dago;
horrek, biztanleriaren sektore berriak kirol bizitzan sartzeaz gain, gizarte
bereizkeriaren indize handiagoak sortzen ditu.
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Gaur egun, kirol
kulturen dibertsifikazioa
dago eta eskarian
eskakizun handiagoa
dago.

Kirola biztanleria sektore desberdinen eta kultura desberdinen arteko lotura da.
Gainera, gizarteratzeko baliabide bikaina da, oraindik ere bere balio guztiak
erabiltzen ez diren arren.
Kirola eskaintzen duten eragileak dibertsifikatu eta, horrela, eskaintza ere
anitzagoa da; horrela, enpresa pribatua sortzen da.

Gainear, eremu
berrietan praktika
berriak sortu dira;
proakzioa.

Baina eskaintzaren gorakada horrek ez du bermatzen beharrizan guztiak
betetzerik; izan ere, oraindik ere biztanleriaren zati handi bat ez da bertan
islaturik ikusten eta udalerrietako kirol eskaintzatik bazterturik jarraitzen du,
arrazoi ekonomikoen, sozialen eta pertsonalen ondorioz.
Kirolaren balio bakarra ez da lehiaketa, eta jolasaldiko kirola ere agertu da;
horrela, gainera, kirol kultura dibertsifikatu eta, horren eraginez, kirol eskaria
gero eta zorrotzagoa eta heterogeneoagoa da.
Lehen eskaintzan islaturik ikusten ez zen biztanleria sektorearen zati handi batek
kirola egin nahi du eta egin egiten du, hiriko kirolariak agertzen dira, kirola
asteburuetan egiten duten pertsonak, etab.
Jarrera proaktiboa sortu da, hau da, biztanleria sarritan aurreratu egiten da udal
eskaintzara, eta, kirol berriak ez ezik, horiek egiteko eszenatoki berriak ere
bilatzen ditu.
Egoera horren eraginez, sarritan ez dira erabateko kalitateko kirolik egiten, gure
biztanleriak izandako kirol ezagupen urrien ondorioz.
Gaur egun, Kirol Kudeaketan karrera egiteko, alderdi teknikoak ezagutzeaz gain,
ezinbestekoa da kirolak udalerrian duen garapenarekiko inplikazio argia ere
edukitzea. Alderdi berriak, orokorrak, heterogeneoak eta integratzaileak eskaini
behar dira hiritar guztientzat.
Horren eraginez, unibertsitateko espezializazioa sortu da, eta Kirol Kudeaketako
lehenengo profesionalak ere agertu dira.
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Kirol Kudeaketan
karrera egiteko,
beharrezoa da
“ezagutzea”, inplikatzea
eta balioa eskaintzea,
kirolak udalerrian duen
garapenean.

2.3.- Kirol Kudeaketaren geroa
ero, kirol arloa profesional orokorrek zuzenduko dute, hau da, kudeaketa
funtzionaleko adituek; horiek ikuspegi orokorra izango dute, dibertsitatea
jasangarritasunez kudeatzeko gauza izango dira eta, gainera, planteatzen diren
erronka berriei erantzun sortzaileak ematen jakingo dute.

G

Kudeaketa funtzionala izango da: praktikoa izango da eta pertsona guztien
beharrizanetara egokiturik egongo da. Guztientzat izango da, anitza eta
heterogeneoa izango da, eta, sarritan, gizartearen eskarien aurretik joango da.
Kudeaketa estilo hori lantzeko, ikuspegi orokorra behar da, ez bakarrik kirol
ikuspegia; gainera, prozesuan inplikaturiko eremu guztiak lotu beharko ditu, bai
eremu soziala, bai ekonomikoa eta bai ingurumenekoa.
Dibertsitatea kudeatu beharko da, bai udalerriko biztanleria sektoreen artean, bai
eszenatoki sozialean sartuta dauden kultura desberdinen artean, eta horrela,
sektore bakoitzera egokituriko erantzuna emango da.
Dibertsitatea kudeatzeko (pertsonen eta kulturen arteko desberdintasunak), hori
hobari diferentzial bihurtu behar da. Horrek, erantzun egokituak ez ezik (jarraitu
beharreko estrategiak eta aldaketak gidatuz), komunikazioa, eraginkortasuna eta
konpromisoa errazten ditu. Azken batean, erantzunen errepertorioa handitzen
du.

Kirol Kudeaketaren modu berri hori gauza izan behar da planteaturiko erronka
berriei erantzun sortzaileak emateko, gainera, jasangarritasunean oinarrituz
egingo du lan, eta beraz, eragin eta emaitza ekonomikoak, sozialak eta
ingurumenekoak aztertuko ditu, egindako kudeaketari dagokionez.

14

Gero, kirol arloa
profesional
OROKORREK
zuzenduko dute, hau da,
kudeaketa funtzionaleko
adituek; horiek ikuspegi
orokorra izando dute,
dibertsitatea
jasangarritasunez
kudeatzeko gauza izango
dira eta, gainera,
planteatzen diren
erronka berriei erantzun
sortzaileak ematen
jakingo dute.

3. Kirol Kudeaketaren helburuak eta
Kirolaren Garapena Udalerrian kudeatzeko
irizpideak
3.1.- Kirol Kudeaketaren helburuak
irol Kudeaketak, horrenbestez, helburu bi lortu behar ditu.

K

Alde batetik, kirola gastu txikiagoarekin eta kudeaketaren bizkortasun
handiagoarekin eskaini behar du.
Gainera, lorturiko kirol garapenak erantzun egokia eman behar die udalerriko
gizarte errealitate osoaren beharrizanei, biztanle guztiei garapen jasangarria eta
bizi kalitate egokia bermatuz.

3.2.- Kirolaren Garapena Udalerrian kudeatzeko irizpideak
urrekoa ikusita, udalerri bateko kirol garapena kudeatzeko irizpide nagusiak
bost direla esan daiteke;

A

•
•
•
•
•

Azterketa
Partaidetza
Planifikazioa
Ebaluazioa
Jasangarritasuna

Bost elementu horiek elkarrekin loturik daude, honako eskema honetan ikusten
denez.

AZTERKETA-DIAGNOSTIKOTIK
ABIATU

PARTAIDETZA
TEKNOKOA ETA
HIRITARRA

Udalerri bateko kirol
garapena kudatzeko
irizpideak bost dira;

EKINTZAK
PLANIFIKATU

JASANGARRIA

EMAITZAR
EBALUATU

Udalerri bateko kirol garapena garatu ahal izateko, udalerri horretako benetako
egoera jakiteko lagungarria den hasierako azterketa batean oinarritu behar dugu.
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Azterketa
Partaidetza
Plangintza
Ebaluazioa
Jasangarritasuna

Azterketa horrek zonako alderdi soziala eta demografikoa arretaz aztertzeko
aukera emango digu, baita alderdi ekonomikoa eta ingurumenekoa ere.
Aurretiazko azterketaren arabera, gizarte partaidetza eta ekintzen plangintza
oinarritzen hasi ahal izango dugu. Ekintzen planifikazio horrek kontuan hartu
beharko ditu partaidetza teknikoa eta hiritarren partaidetza, horiek guztiak
prozesuan inplikatu ahal izateko (ikusi 1.2 atala).
Bi alderdi horiek udal errealitatearen azterketa-diagnostikoa osatuko dute.
Planifikaturiko ekintzen garapena hasi ondoren, ebaluazioa etengabea izango da;
prozesua bera eta emaitzak ebaluatuko dira, 3 eremu oso bereizitan oinarrituz;
•
•
•

Auto-ebaluazioa
Kanpoko ebaluazio teknikoa
Ebaluazio herrikoia

Jarduketa irizpide
guztiak
jasangarritasunean
oinarrituko dira beti.

Jarduketa irizpide guztiak jasangarritasunean oinarrituko dira beti.
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4.- Kirol Kudeaketaren handicapak
eta arriskuak
ehaztu nahi dugun panoramatik begiratuta, Kirol Kudeaketak handicap eta
arrisku batzuk ditu aurrez aurre; horiek, lehenengo eta behin, ezagutu, eta
gero, gainditu egin beharko ditu.

Z

4.1.- Kirol Kudeaketaren handicapak

1. handicapa; “Betikoa
egiten baduzu, betikoa
izango zara beti”.
Anonimoa

lanteatzen den lehenengo handicapa sektore profesionala, lehen esan
dugunez, berriro egituratzen ibiltzea da, eta beraz, kudatzeko modu berriak
asmatu beharko ditugu.

P

Horren adibidetzat, esan daiteke kirol kontzeptua bera ere etengabe aldatzen ari
dela; horrenbestez, terminologiaren egokitzapenak behin eta berriro egiten dira.

2. handicapa; “Oraingo
gizartean aldaketa
etengabea da”.
Anonimoa

2. handicapa;
Aldaketa kudeatu egin behar da eta hori ez da erraza, baina errealitatea da.
3. handicapa;
Kirol Kudeaketaren hirugarren handicapa dibertsitatea kudeatzea da. Denok ez
gara berdinak, eta ez ditugu gauza berdinak nahi edo behar.
Dibertsitatea eta aldaketa, errealitatetzat ez ezik, gauza berriak eskaintzeko
gaitasuna handitzen duten hobaritzat ere ulertu behar da, eskaintzaren gaitasuna
handitzeko aukera berriak sortu ahal izateko.
4. handicapa;
Horrela, Kirol Kudeaketak gainditu beharreko laugarren handicapera iristen gara,
hau da, parametro berriak eta jarduteko modu berriak behar dira. Etengabeko
aldaketa eta dibertsitatea kontuan hartuta (pertsonen eta kulturen arteko
dibertsitatea), jarduteko modua ez ezik, pentsatzeko modua ere aldatu egin
behar da.
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3. handicapa; “Geure
desberdintasunak
ezabatu ezin baditugu,
mundua aurrerantzean
ere horientzako leku
egokia izango da”
J.F.Kennedy

4. handicapa; “Egia
desberdinak zuhaitz
bereko hosto ugari
desberdinen modukoak
dira” M. Gandhi

5. handicapa;
Gainera, lankidetzak beharrezkoak dira. Horrenbestez, eremuen arteko lotura
ezinbestekoa da, eragile guztiak aldaketa prozesuan inplikatu ahal izateko.
Beraz, kirolaren arloan ez ezik, arlo ekonomikoan, sozialean eta ingurumenaren
arloan ere jardun behar da.
6. handicapa;
Azkenik, orain akatsak nabariagoak izatearen handicapa gainditu behar da.
Nabariak izateak ez du esan nahi gehiago direnik, orain gehiago ikusiko direla
baizik; izan ere, ekintza plan baten barruan lanean ibiltzean, kontrolatu, ebaluatu
eta, hortaz, minimizatu egingo dira.
Gainera, elementu positibotzat ikusi behar dira, hobetzen jarraitzeko erabili
behar den tresnatzat.

5. handicapa; “Gutariko
ezeinek ez du balio gu
guztion beste”.
Anonimoa

6. handicapa; “Aditua
arlo jakinean egin
daitezkeen akats guztiak
egin dituen pertsona da”
Niels Bohr

4.2.- Kirol Kudeaketaren arriskuak
daleko Kirol Kudeaketak gainditu beharreko handicapak ez ezik, arrisku
batzuk ere gainditu behar izango dira.

U

1. arriskua; Eskaintza tradizionalean soilik oinarritzea.
Eskaintza tradizional hori eremu eta ordutegi zehatzetan ematen da, eta horrela,
eskaintza horren barruan ez dauden biztanle guztiak ahazteko arriskua dauka.
Horrenbestez, ez die biztanleriaren beharrizan orokorrei erantzuten, eta sektore
jakinen beharrizanei soilik ematen dizkie erantzunak.
2. arriskua; Alternatiba berriak eskaintzea, lankidetza eta partaidetza teknikoa eta
hiritarra kontuan hartu barik.
Horrela, prozesutik kanpo gelditzen dira; horrek, inplikazio eza nabaria eta,
segurutik, eskaintzaren arbuiatzea sortzen du, euren beharrizanetara ez
egokitzearen ondorioz.

1. arriskua; Eskaintza
tradizionalean soilik
oinarritzea.

2. arriskua; Alternatiba
berriak eskaitzea,
lankidetza eta
partaidetza teknikoa eta
hiritarra kontuan hartu
barik.

Lankidetza teknikoa ezinbestekoa da kirol errealitatea eta beharrizanak pertsona
adituen ikuspegitik ezagutu ahal izateko, baita eskura dauden baliabideak
maximizatzeko ere.
Alderdi hori hurrengo arriskuarekin lotuta dago.
3. arriskua; Aldaketa erabakiak hartzea, baliabide eta bitarteko erabilgarriak ondo
baloratu barik.
Formula horrekin jardunez gero, noraezean joateko arriskua dago, unean uneko
beharrizanak betez, baina etorkizunean egongo diren baliabideak jakin barik, eta
horrela, galdu egiten da gertatuko denaren kontrola.
4. arriskua; Esku-hartzeak loturarik gabeko ekintzetan oinarritzea, sortzen diren
eskariei erantzuna emanez.
Epe luzerako plan estrategikorik egon ezean, eta etorkizuna aurreikusten ez
bada, ezin daiteke kirol politika koherenterik garatu. Horrela, eskaintza urria
izango da eta “zaratarik gehien” egiten dutenei soilik emango zaie erantzuna,
biztanleria sektore jakina alternatibarik gabe utzita. Gainera, udalerriko eskariak
aurretik ikusi ezean, beti egongo gara pauso bat atzerago.

3. arriskua; Aldaketa
erabakiak hartzea,
baliabide eta bitarteko
erabilgarriak ondo
baloratu barik.

4. arriskua; Eskuhartzeak loturarik
gabeko ekintzetan
oinarritzea, sortzen
diren eskariei erantzuna
emanez..

5. arriskua; Norbere buruari iruzur egitea.
Ebaluatu ezean, garaturiko ekintzen eraginak ez dira jakingo, eta horrela,
lorturiko emaitzak ez ezik, lortu gabeak ere ezezagunak izango dira.
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5. arriskua; Norbere
buruari iruzur egitea.

5.- Kirol Kudeaketaren erronka XXI. mendean.
irol Kudeaketaren handicapak eta arriskuak baloratu ondoren, esan daiteke
helburua erronka handia dela orain, Kirol Kudeaketak hauxe egin behar baitu;

K

“hiritar guztiek kirola egin
dezaketela bermatzea”
Biztanleria osoak kirola egin dezakeela bermatzeko ezinbesteko baldintzetariko
bat, izatez ere, pertsona guztiek erabiltzeko moduko instalazio nahikoa egotea
da.

XXI. mendeko Kirol
Kudeaketaren erronka
hauxe da:
“hiritar guztiek kirola
egin dezaketela
bermatzea”.

Baina hori ez da nahikoa pertsona guztiek kirola egin dezaketela bermatzeko.
Jakina, kirol instalazio tradizionalak ezinbestekoak dira udalerriak egin beharreko
eskaintzan; hala eta guztiz ere, kontuan hartu behar da biztanle batzuek ez
dutela (edo ezin dutela) halako instalazioak erabili nahi, baliabiderik ez dutelako,
alderdi sozial jakinak daudelako (gizarteratzerik eza), arrazoi pertsonalak
dituztelako (motibaziorik eza), zergati kulturak bitartean daudelako (jabetzerik
eza), etab.
Eszenatoki berriak egokitu behar dira, orain arte kirola egiteko berariaz erabili ez
diren eszenatoki berriak.

Eszenatoki berriak
egokitu behar dira,
orain arte kirola egiteko
berariaz erabili ez diren
eszenatoki berriak.

Beste eremu ireki batzuk erabil daitezke, esate baterako, plazak, pasealekuak,
parkeak edo egokituriko baso zonak, eta horietan aintzat hartu beharreko kirol
jasangarria agertzen ari da.
Horri dagokionez, ezinbestekoa da zona horiek aztertzea eta euren ezaugarriei
eta hiritarrei kirola egiteko eskaintzen dizkieten aukera berriei buruz gogoetak
egitea.
Formula horretan oinarrituz, erakundeak proaktiboak izango dira, biztanleriaren
beharrizanen eta eskarien aurretik jarrita.

Lehendik dauden
eszenatokiak dira; ez
dira egin behar, egokitu
eta doitu baizik.

Lehendik dauden eszenatokiak dira; ez dira egin behar, egokitu eta doitu baizik,
oinarrizko 3 baldintza hauek kontuan hartuta:
•

Kirola egiteko egokiturik daudela jakinaraztea.

• Erabil daitezkeela jakinaraztea, eta eurek eskainitako aukeren berri
ematea.
•

Eta biztanleak horiek zaintzeko jabearaztea.

Horrenbestez, ezin daiteke baztertu udalerria kirola egiteko erabiltzea. Eta hori
ez da udalerriko instalazioak erabiltzera mugatzen: ingurua bera instalazio
erraldoitzat ikusi behar da.
Bizkaiko orografiak eta inguruak dei egiten dio ariketa fisikoari: hondartzak,
mendiak, ibaiak, labarrak,...
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Ezin daiteke baztertu
udalerria kirola egiteko
erabiltzea.

Eremu horiek erabili beharko ditugu, eta dagoeneko erabiltzen ari dira, gainera,
azpiegitura egokiarekin hornituko ditugu; izan ere, lehen esan dugunez, aisialdia
eta aukeraketak askeak eta borondatezkoak dira, baina hezkuntzak eta
eskaintzak eragin handia dute horretan; … beraz, lanera!

Aldaketa horren beharrizana “Eusko Jaurlaritzak Kirolerako egindako Euskadiko
Plana, 2003/2007” deritzonak ere abalatzen du, eta bertan, oraingo kirol politikari
buruzko gomendio batzuk egiten dira.
Funtsean, plan horrek eskumenen banaketarik ez egotea aztertu eta, batez ere,
lidergorik eza nabarmentzen du. Hala ere, esfortzuak ere egiten dira
ALDAKETAREN errealitatea eta batik bat beharrizana ezagutzeko. Aldaketa hori
integrala izan behar da, arlo guztietakoa, Administraziotik bertatik hasita.
Azpiegituren eraikuntza koherenterik ez dagoela onartzen du, sinergiak ez direla
ondo aprobetxatzen eta komunikazio gutxi dagoela, baita eskaintzaren eta
eskariaren arteko orekarik eza dagoela ere.
Pertsona guztiek kirola askatasunez eta borondatez egiteko duten eskubidea
bermatzeko asmoa dauka. Gainera, kudeaketa ereduen berrikuntza eta
etengabeko hobekuntza sustatzen du, ekintzak planifikatuz, baliabideak
optimizatuz eta inguru naturala nahiz hirikoa errespetatuz zein sustatuz, garapen
jasangarriaren jarraibideak kontuan hartuta.
Halaber, geure inguruak aldaketa hori lortzeko dituen aukerak ere baloratzen
ditu.
Aldaketa aukeratzat ikusten du batik bat, mehatxutzat baino gehiago. Gainera,
beharrezkotzat jotzen du inplikaturiko eragile guztien arteko koordinaziorako
mekanismoak egituratzea.
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Aldaketa horren
beharrizana “Eusko
Jaurlaritzak Kirolerako
egindako Euskadiko
Plana, 2003/2007”
deritzonak ere abalatzen
du.

6.- Kirol Kudeaketa Jasangarria gauzatzeko
tresnak
rain argi eta garbi esan daiteke Kirol Kudeaketak bira egin behar duela
jasangarritasunerantz eta baliabide nahiz eremu naturalen erabilerarantz.

O

Hori lortzeko, hala eta guztiz ere, horretarako nahia eta heziketa ez ezik, guztia
gauzatzeko tresnak ere ezinbestekoak dira.
Udalerrietan Kirol Kudeaketaren ardura duten pertsonentzat oso erabilgarria da
metodo egokia edukitzea, bertako eremu irekien eta baliabide naturalen
Kudeaketa Orokorra GAUZATZEKO jauzi hori modu jasangarrian (gizartearen,
ekonomiaren eta ingurumenaren aldetik) eman ahal izateko.

6.1.- Kirol Garapen Jasangarriaren plan estrategikoak
onsultora Deportiva E-Deporte, Gestión y Consultoría, S.L. deritzonak
laneko metodologia bat garatu du; horrek eremu publikoaren
aprobetxamendu jasangarria sustatzeko aukera ematen du, eremu hori
kirolerako eta ariketa fisikorako erabiltzeko; halaber, bertako baliabide kulturalen
eta naturalen aprobetxamendua ahalbidetzen du. Kiroleko Garapen
Jasangarriaren Plan Estrategikoak dira.

C

Kirol Jasangarriaren
planei esker, eremu
publikoak kirolerako eta
ariketa fisikorako erabil
daitezke; gainera,
bertako baliabide
kulturalen eta naturalen
aprobetxamendua ere
ahalbidetzen dute.
Garatzeko Plan
Estrategikoen helburu
nagusia eremu
publikoen garapen
jasangarria estrategikoki
planifikatzea da, bertan
kirola eta ariketa fisikoa
egiteko.

Kirol Jasangarrirako Planei edo “KJP” deritzenei esker, udalerri batek kirol
garapena jasangarritasunean oinarrituz lortuko du.
Tresna horrek funtsezko 3 hobari ditu, orain arte kudeaketarako erabili diren
beste formula batzuen aldean;
Alde batetik, eremu publikoaren kirol garapena modu jasangarrian sustatzeko
aukera emango du.
Bigarrenez, udalerriko baliabide kulturalen eta naturalen aprobetxamendua
lortuko du (turismoa, aisialdia eta osasuna).
Gainera, komunikazio planetan arreta berezia jartzen du, bai kirol eskaintzari eta
bai berori zehaztu arte jarraitzen den prozesuari dagokionez. Aurretiazko fasean
parte hartu behar duten eragile guztiak eta zabaltzeko nahiz sustatzeko fasean
kontuan hartu behar diren alderdi guztiak hartzen ditu aintzat.
Helburu nagusia, bestalde, eremu publikoen garapen jasangarria modu
estrategikoan planifikatzea da, horietan kirola eta ariketa fisikoa egiteko.
Laneko tresna hori garatzeko, gutxi gorabehera, 6 hilabete behar dira, hasten
denetik zenbatzen hasita, eta funtsezko 4 fasetan egituraturik dago:
•

Azterketa-diagnostikoa.

Honen helburua udalerriaren benetako egoera ezagutzea da, horretarako,
bertako arazoak, beharrizanak, baliabideak, ingurua , gatazkak, egoera politikoa, kudeaketa eremua, alderdi sozio-demografikoak, oraingo ereduaren
jasangarritasuna, komunikazio planak eta antzeko inguruetan gauzaturiko
ekintzak aztertzen dira.
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Alde batetik, eremu
publikoaren kirol
garapena modu
jasangarrian sustatzeko
aukera emango dute.

Bigarrenez, udalerriko
baliabide kulturalen eta
naturalen
aprobetxamendua
lortuko dute.

Gainera, arreta berezia
jarrito dute komunikazio
planetan.

Fase horretan, oraingo eredua egokia eta jasangarria ote den baloratzen da,
eta azterturiko eremu bakoitzerako ahalmen nagusiak eta aurreikusitako
hobekuntza arloak adierazten dira.
Errealitatea, egoera, baliabideak eta beharrizanak ezagutzeko, beharrezkoa
da (besteak beste) kirolean gertatzen diren aldaketak interpretatzea. Horien
zergatiak eta beharrizanak jakiteak horiek betetzeko aukera emango digu.
•

Partaidetza

Garapen komunitarioa lortzeko, eragile guztiei kasu egin eta horien eskariak
ondo ulertu behar dira, kasuan kasuko gizarte errealitatea ezagutzeko eta
aldaketarako erresistentzia gainditzeko. Berebiziko aukera da sistema berritzeko, erantzun berriak sortzeko eta jarraitasuna emateko.
•

Aurreproiektua

Kirol Garapen
Jasangarriaren Plan
Estrategikoak
funtsezko 4 fasetan
egituratzen dira:
Azterketa,
Partaidetza,
Aurreproiektua
eta
Plan Estrategikoa.

Helburu nagusia jarraitu beharreko ekintza planaren lehenengo zirriborroa
egitea da, eta horretarako, helburuak eta jarduketa lerro nagusiak identifikatuko dira.
Testuinguruaren azterketatik ateratako jarraibideetan oinarrituz (garatu beharreko ekintzak proposatzeko oinarrizko jarraibideak), programa zehatzak,
ekintzak, organigramak, jasotzaileak, lehentasunak, kostua, epeak, finantziazio-bideak, erakundeak, inplikaturiko eragileak, jarraipenaren nahiz ebaluazioaren adierazleak eta justifikazioa (jasangarritasunean oinarrituz) zehazten
dira.
•

Kirol Garapen Jasangarriaren Plan Estrategikoa

Udalerriko kirol garapena estrategikoki gidatuko duen behin betiko agiria da.
Inplikaturiko eragile guztiek onartu eta gauza bizitzat ulertu behar da, hau da,
ondorengo betearazte eta ebaluazio faseak elikatuko dituen gauzatzat.
Une honetan, prozesua gidatuko duen “agiria” daukagu; horrenbestez,
gutxienez 2 fase falta dira, eta horiek, “KJP” deritzenetan jasota egon ez arren,
kontuan hartu beharko dira:
Ekintza planean azaldutako ekintzak betearazteko edo gauzatzeko fasea.
Eta kontroleko eta ebaluazioko fasea.
Azaldutako jasangarritasun adierazleetan oinarrituz proposaturiko jardueren
kontroleko eta jarraipeneko ekintzak dira. Aldi berean, informazio iturriak,
arauketarako tresnak eta etengabeko egokitzapenerako tresnak izango dira,
hasierako helburuei dagokienez.
Gainera, ezinbesteko elementuak izango dira etengabeko elikadurarako, Kirol
Garapen Jasangarrirako Plan Estrategikoa egokitzeko eta gaurkotzeko.
Ebaluazioa etengabea izango da, eta plan estrategikoan adierazitako kontroleko
puntuak errespetatuko ditu. Horrela, ebaluazio hori “eguneroko” azterketa
izango da, eta Ekintza Plana eta horren emaitzak berrikusiko ditu.
“KJP” kirol kudeaketa berritzeko eta horri alternatibak eskaintzeko tresna da,
eta aurretiazko azterketa egin beharra nabarmenduko du batik bat.
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“KJP” kirol kudeaketa
berritzeko eta horri
alternatibak eskaintzeko
tresna da, eta
aurretiazko azterketa
egin beharra
nabarmenduko du batik
bat.

6.2.- Pentsamendu Sortzailea, Kudeaketa Berritzeko
Tresna.
irol Garapen Jasangarrirako Plan Estrategikoak erabili ala ez, gure
udalerrietako Kirol Garapena lortzeko (lehen aipaturiko elementuetan
oinarrituz), beharrezkoa da orain arte garaturiko kudeaketa berritzea.

K

Pertsona berritzailea izatea ez da gauza berriak asmatzea soilik.
Esangura zabalagoan, gauzak egiteko beste modu bat aipatzeko erabil daiteke.
Ez da zertan gauza zaila izan, eta ideia oso bakun batetik sortzeko modukoak
dira.
Berrikuntza, bestalde, honako honetan aldaketak sartuz lor daiteke: zerbitzu
motan (zer), bezeroarekiko edo erabiltzailearekiko harremanetan (nor),
kudeaketa sortzeko, sustatzeko edo antolatzeko moduan (nola), denboran (noiz)
edo eremuan (non).
Baina berritzeko gaitasuna landu egin behar da eta hori beti ez da prozesu
azkarra. Berrikuntzak ez dira ideia bikain baten edo bat-bateko etorriaren
emaitzak; ideiak heldu egin behar dira.
Baina, guztiok ere sortzaile izateko gaitasuna badugu, zergatik ote da hain zaila
sortzailea izatea?
Gehienetan, geure gaitasuna mugatu egiten dugu, ezagupen kulturalen
eraginez. Gure heziketak eta hezkuntzak arau eta jarraibide batzuk ezartzen
dizkigute. Eta umetatik jasotako “entrenamendu” hori geurekin dator bizitza
osoan, eta sormenari traba egiten dio.
Pentsatzeko modu oso konplexua daukagu. Hala eta guztiz ere, pentsamendua
arautzen duten oinarrizko printzipioak ulertzea ezinbestekoa da, pentsamendu
sortzailerako gaitasuna garatu ahal izateko.
Labur-labur esateko, burmuinak bi alde ditu, eta bakoitzak pentsamendu
prozesuen mota desberdinak garatzen ditu:
Ezkerreko aldea analitikoa, intuitiboa, ahozkoa, espaziala, sekuentziala eta
arrazionala, eta denbora kontrolatzen du.
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Berritzea ez da
asmatzea, gauzak
egiteko modu desberdina
lantzea baizik.
Berrikuntza egin
daiteke, honetan
aldaketak sartuz: Zer,
Nor, Nola, Noiz eta Non.
Pentsamendu sortzailea
ez da sortzen, egin
egiten da; horretarako,
batzuetan logikaren
aurka joan behar da,
Alboko Pentsamendua
erabiliz.

Eskuineko aldea sintetikoa, logikoa, orokorra, lineala, baloraziokoa (aukerak
baloratzen ditu) eta sortzailea da, eta ez du denbora kontrolatzen.
Egunero bi aldeak erabiltzen dira, baina ezkerreko aldea gehiago erabiltzen da.
Zentzuzko pentsamendu logikoa funtsezkoa da eguneroko bizitzako gauzak
egiteko. Bestela, egunero berriro ikasi beharko genuke oinez ibiltzen, gosaria
prestatzen, garbigailua martxan jartzen, gidatzen, etab.
Errutinazko pentsamendu horren alderdi ona gauza asko pentsatu barik egin ahal
izatea da, eta era askotako egoerei formula ezaguna erabiliz egin ahal diegu
aurre.
Baina horrek alde txarrik ere badu, hau da, egoerei buruz beti modu jakinean
pentsarazten dizkiguten ohituretan trabaturik gera gaitezke.
Pentsamendu logiko edo Pentsamendu Bertikal horri aurre egin zion
lehenengoetariko bat Edward De Bono izan zen; horrek Alboko Pentsamendua
kontzeptua sortu zuen, sortzaileagoak izateko behar den pentsamendua
adierazteko, hau da, pentsamendu hori alternatiboa, arakatzailea, irekia eta
sortzailea da.
Pentsamendu irekia edukitzea itxuraz erraza da, baina nahiko zaila izan daiteke.
Etengabeko erronka egin behar diogu geure buruari, subkontzientea lanean
dabilelako. Gauzen zergatia galdetu behar diogu etengabe geure buruari.

Eta, batik bat, garrantzitsuena oztopoak daudela jakitea eta horiek ikusten jakitea
da; baina laguntzak ere badaude, eta horiek guztiak eragingarriak edo
lagungarriak izan daitezke pentsamendu sortzailerako eta, horrenbestez,
berritzeko gaitasunerako.

24

Alboko Pentsamendua
sortzaileagoak izateko
behar duguna da.
Pentsamendu
alternatiboa,
arakatzailea, irekia eta
sortzailea da.

OZTOPOAK

LAGUNTZAK

Erantzun zuzena bilatzea.

Erantzun zuzen asko
bilaltzea

Arazoen soluzioa gauza
“seriotzat” hartzea.

Egoerak konpontzen
gozatzea, ideiekin jolastea.

Ahal denean, akatsik ez
egitea.

Akatsak pentsamendu
sortzailearen ondoriotzat
onartzea.

Norbere burua gehiegi
behartzea, egoera bati buruz
lanean jarraitzeko.

Atsedena hartzea, lana apur
batean albo batera utzita.

Aholkua adituei soilik
eskatzea.

Informazioa iturri askotan
bilatzea.

Ideia inozoak baztertzea.

Umorea aukera iturri oso
aberatsa da.

Ideiak geure aldekoekin soilik
komentatzea.

Denek eskaintzen dute
zerbait, baina ikuspegi
desberdinetik.

Zerbait ulertzen ez dugunean,
isilik gelditzea.

Galdera “inozoak” egitea.

“Ondol badabil, ez ukitu”
lemari kasu egitea.

Hobetzeko formula berriak
etengabe bilatzea

Bururatzen zaizkigun ideia
guztiak ez idaztea.

Ideiak idazteko koadernoa
edukitzea.
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7.- Ondorio Orokorrak
rain arteko gogoeten ostean, esan daiteke kirola modu jasangarrian
kudeatzea ez dela lan erraza.

O

Gaur egun, aldaketa uneak bizi ditugu kirolaren arloan, gainera, onartu egin
behar da udal kirolaren ardura duten pertsonak udalerrian kirolaren garapena
kudeatzeko arduradun nagusiak direla.
Kirol Kudeaketa aldatu egin behar da, kirola jasangarritasunean oinarrituz
kudeatzeko, soluzio sortzaileen eta berritzaileen bitartez.
Gainditu beharreko handicapak eta arriskuak daude, baina udal eremua
berebizikoa da helburua lortzeko, eta dibertsitateari erantzun egokia emateko
aukera paregabea eskaintzen du.
Agian, bitartekoak edo kanpoko aholkularitza espezializatua beharko da; izan ere,
gatazkak sortu eta horiei aurre egiten jakin behar da; gainera, gatazka horiek
gauza positibotzat hartu behar dira, eta, orain, gatazkak konpontzeko funtsezko
tresna elkarrizketa izango da.

Gaur egun, Administrazioak laguntzetarako sistema arautua dauka, kirol
instalazioak sortzeko edo mantentzeko; hala eta guztiz ere, biztanle guztiei
erantzuna emateko kirol eskaintzaren bat garatu nahi izanez gero, horrek
kirolerako eremu irekiak erabiltzen baditu, hori sustatzeko beharrezko laguntza
sistema egituratu beharko da.
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Kirola modu
jasangarrian kudeatzea
ez da lan erraza;
gainera, aldatu egin
behar da, kirola
jasangarritasunean
oinarrituz kudeatzeko,
soluzio sortzaileen eta
berritzaileen bitartez;
udal eremua berebizikoa
da helburua lortzeko, eta
dibertsitateari erantzun
egokia emateko aukera
paregabea eskaintzen
du.

