
GIZARTE AKTIBOAGOA SORTZEKO PROIEKTUA



1. SARRERA

Baliabideak optimizatzeko, sinergiak sortze-

ko eta aliantzak ezartzeko eginahalean, Eusko 

Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika 

eta Kultura Sailak eta Osasun Sailak plan estra-

tegiko baten garapena bultzatu dute elkarla-

nean, Euskadin jarduera isikoa sustatze aldera. 

Bi sailek -Gazteria eta Kirol Zuzendaritzaren 

eta Osasun Publikoaren eta Mendekotasunen 

Zuzendaritzaren bitartez- gizarte aktiboagoa 

sortzeko xedez laster abiaraziko dituzten jar-

duketen aurkezpena da Mugiment izeneko 

agiri hau. Agiri honetan honako alderdi hauek 

zehaztu dira: batetik, planak 2013-2020 epean 

izango dituen lehentasun estrategikoak eta, 

bestetik, lehentasun horietako bakoitzaren bai-

tan elkarrekin abiarazi beharreko helburuak 

eta ekintzak zeintzuk izango diren. 

2. JARDUN ESPARRUA

Eusko Jaurlaritzako Jarduera Fisikorako eta 

Egoneko Bizimoduaren Prebentziorako Plana 

(2011) izango da MUGIMENT proiektuaren jar-

dun-esparrua gidatuko duena. 

Proiektu hau 2013-2020rako Osasun Planare-

kin bat dator, bere helburuen artean herrita-

rrengan jarduera isikoa sustatzea dago eta. 

Plana onartu zenetik gaurdaino, bi agiri argita-

ratu dira arlo honetan: Europako Kontseiluaren 

Gomendioa, 2013ko azaroaren 26koa, hainbat 

sektoretan jarduera isiko osasungarria susta-

tzeari buruzkoa; eta Eusko Jaurlaritzaren azke-

neko Osasun Inkesta (2013). Euren garrantzia 

dela-eta, jardun-esparru honetan sartu dira 

biak.

Europako Kontseiluaren Gomendioa, 2013ko 

azaroaren 26koa, hainbat sektoretan jarduera 

isiko osasungarria sustatzeari buruzkoa. 

Jarduera isiko osasungarriaren (JFO) arloan, 

politika eraginkorretan lan egitea gomenda-

tzen die Europako Kontseiluak Estatu kideei, 



kirola, osasuna, hezkuntza, ingurumena eta 

garraioa bezalako esparru politikoak barne 

hartuko dituen sektore arteko planteamendua 

bultzatuz. Hartara, JFO sustatzera bideratu-

tako estrategiak eta sektore arteko neurriak 

garatuko dira, ekintza jakinak zehaztuta. Era 

berean, jarduera isikoaren mailak nahiz JFO 

sustatzeko politikak ikuskatu beharko dituzte, 

eta jarduera isiko osasungarriaren arloko erre-

ferentzia-zentro nazionalak izendatu. 

Aurreko Euskadiko Jarduera Fisikoaren Plana 

argitaratu zenez geroztik (2011), 2013ko EAE-

ko Osasun Inkesta (EAEOI) plazaratu da. Euska-

diko osasunaren arloko informazio-sisteman 

funtsezkoa da EAEOI, eta EAEko osasun-politikei 

dagozkien erabakiak hartzeko informazioa 

eta datuak eskaintzen ditu. Osasun-egoerari 

eta -bilakaerari, osasunaren faktore baldin-

tzatzaileei eta osasun-arloko parekidetasunari 

buruzko informazioa ematen du, komunitatea-

ren ikuspuntutik.
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•	 Euskadiko	 biztanleen	 %	 31k	 ez	 dituzte	

betetzen OMEren gutxieneko xedapenak astial-

dian jarduera isikoa praktikatzeari dagokio-

nez. Biztanle-talde horri inaktiboa deritzo. Ehu-

neko	hori	handiagoa	da	emakumeen	artean	(%	

34)	gizonen	artean	baino	(%	27).	Ikasketa-maila	

eta maila sozioekonomiko apaleko pertsonak 

inaktiboagoak dira. Hala ere, azpimarratu be-

har da goi-mailako ikasketak dituzten emaku-

me inaktiboen ehunekoa altua dela, ezaugarri 

bereko gizonenarekin alderatuta. 

Eusko Jaurlaritzaren Osasun Inkesta (2013)

Inkesta horren arabera, Euskadiko biztanleek 

praktikatzen duten jarduera isikoari dagokionez:



•	 Egindako	 jarduera	 isikoaren	 intentsita-

teari	bagagozkio,	%	30,7k	intentsitate	apaleko	

jarduera	isikoa	egiten	dute	eta	%	42,2k	inten-

tsitate	moderatukoa.	Inkestatutako	lagunen	%	

27,2k	baino	ez	dute	adierazi	intentsitate	altuko	

jarduera isikoa egin ohi dutela. Ehuneko hori 

askoz	ere	baxuagoa	da	emakumeen	artean	(%	

19,7)	 gizonen	 artean	 baino	 (%	 35,1).	 Gizonen	

kasuan, jarduera isikoaren intentsitatea ber-

bera da, maila soziala gorabehera. Emakumeen 

kasuan, aldiz, gizarte-maila baxukoek intentsi-

tate apalagoko jarduera isikoa praktikatzen 

dute, baliabide gehiago dituzten emakumeek 

baino. Ikasketa-maila zenbat eta altuagoa 

izan, orduan eta handiagoak dira bai jarduera 

isikoa egiten dutenen ehunekoa, bai intentsi-

tate-maila, sexua gorabehera. 

•	 Biztanleen	%	 41,5ek	 egoneko	 lanpostua	

dute,	hau	da,	jesarrita	lan	egin	ohi	dute.	%	42,9k,	

ordea, zutik egiten dute lan. Alde hori handia-

goa da gizarte-mailari erreparatzen badiogu: 

IV. edo V. pertzentilean dauden biztanleen ar-

tean, handiagoa da zutik lan egiten dutenen 

portzentajea. Aldiz, zenbat eta ikasketa-maila 
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handiagoa izan, orduan eta handiagoak izan-

go dira egoneko lanpostua izateko aukerak. 

•	 	Biztanleen	%	19,7	baino	ez	dira	modu	

aktiboan	 joaten	 lantokira	 edo	 ikastetxera,	

hau	da,	 oinez	 (emakumeen	 ehunekoa	altua-

goa	da	gizonena	baino)	 nahiz	 bizikletaz	 (gi-

zonen	 ehunekoa	 altuagoa	 da	 emakumeena	

baino).	Ohiko	joan-etorrietan	askoz	gutxiago	

erabiltzen	da	bizikleta	EAEn	(%	1,2)	Europan	

baino,	batez	beste	(%	9).	

•	 Herritarren	%	40,3k	diote	ez	dutela	nahi	

adinako	 jarduera	 isikoa	 egiten.	 Zifra	 hori	 %	

29,8koa da goi-mailako ikasketak dituzten 

emakumeen kasuan. Oro har, gizonek pozta-

sun-maila handiagoa dute emakumeek baino, 

egiten duten jarduera isikoaren mailari dago-

kionez. Nahi besteko jarduera isikoa ez egite-

ko arrazoi nagusia denbora-falta da. Osasun-

arazoak hurrengo arrazoi nagusia dira, baina 

askoz ere gutxiago aipatzen dira.



Pertzepzio hori handiagoa da gizarte-klasean 

eta ikasketa-mailan gora egin ahala, bai gizo-

nengan, bai emakumeengan. Koerlazio hori 

irauli	 egiten	 da	 65	 urtekoen	 artean.	 Izan	 ere,	

adin horretatik aurrera, osasun-arazoak jar-

duera isikorik ez egiteko arrazoi nagusi bilaka-

tzen dira. Jarduera isikoa praktikatzeko boron-

daterik eza da arrazoi nagusietan bigarrena. 

Inkesta horren emaitzei esker, EAEn jarduera i-

sikoaren praktikaren egungo egoeraren nondik 

norakoak jakin ditzakegu. Datuok EAEko jar-

duera isikoaren praktika-mailari buruzko au-

rreko	inkestakoekin	alderatuta	(2007),	egoerak	

hobera	egin	du	(gizon	inaktiboak:	%	32;	emaku-

me	 inaktiboak:	%	 35).	 Era	 berean,	 Espainiako	

datuak baino hobeak dira EAEkoak (Espainian, 

inaktiboak	%	44,6	dira).	Hala	eta	guztiz	ere,	ba-

dago zer hobetua, bereziki, aintzat hartzen ba-

ditugu Europako puntako herrialdeetako nahiz 

jarduera isikoaren sustapenean punta-pun-

takoak diren herrialdeetako mailak -Kanada, 

AEB eta Australia-. 
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Gainera, desberdintasun nabarmena dago 

emakumeen eta pertzentilik apalenetako per-

tsonen jarduera isikoaren mailetan.
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3. ESTRATEGIAK

Udalerria jotzen da MUGIMENT proiektuaren aplikazioaren ardatz nagusi. Proiektua zortzi estrategiatan egituratuta 

dago, eta, horietatik, MUGISARE da nagusiena. Tokian tokian garatuko da, argiro, eta bere inguruan artikulatuko dira 

gainontzeko estrategiak.

Komunitatea
Ekintzak eta estrategiak koor-

dinatze aldera, tokian tokiko 

sareak sortzea.

Biztanleria, oro har Oinez IBILTZEA sustatzea.

Biztanleria, oro har Herritarrek kirol-ekitaldietan 

parte hartzea erraztea.



Haurrak

Ikastetxeetan jarduera i-

sikoari denbora gehiago es-

kaintzea eta egoneko jarrerei 

aurre egitea.

Osasunaren eta kirolaren 

arloetako profesionalak

Osasunaren eta kirolaren arloe-

tako profesionalak engaiatzea, 
jarduera isikoaren sustatzaileak diren 

aldetik (sentiberatzea, prestakuntza, 

esku hartzeko programak...)

Adineko biztanleak
Jarduera isikoa bultzatzea, 

xede-biztanleriaren beharrizan 

bereziak aintzat hartuta.

Lantokiak

Lantokian jarduera isikoaren 

praktika erraztea eta egoneko 

jarrerei aurre egitea. 

Tokian tokiko eragile nagu-

siak, profesionalak, adituak

Ezagutza biltzeko, egunean 

izateko eta sortzeko errefe-

rentzia-zentroa sortzea. 



4. EKINTZA OROKORRAK

1.  Erakunde arteko lantaldea osatzea, 

proiektuaren sustatzaileek bultzatua. Lantal-

dea osatzen duten lagunak alda daitezke, ga-

ratu beharreko estrategiaren arabera. 

2.  Estrategia globalaren partaide egitea bai 

Eudel, bai gainerako udalerriak ere, proiektua 

martxan jartzeari buruzko iradokizunak onar-

tzea eta proiektuaren informaziorako eta sus-

tapenerako zabalkunde-ekintzak koordinat-

zea. 

3.  Jarduera isikoaren sustapenean engaia-

tuta dauden eragileen topaguneak sortzea, 

prestakuntza-jardueren garapena erraztea eta 

lanabes lagungarriak eragileon esku jartzea. 

4.  Biztanleria osoari zuzendutako informa-

zioaren komunikazio- eta hedakuntza-guneak 

sor daitezela erraztea.

Estrategia guztietarako ekintza orokorrak:
5.		 Estrategietara	 atxikitzeko	mekanismoak	

ezartzea. 

6.  Atxikitako udalerrien eta entitateen ain-

tzatespena bultzatzea, MUGIMENT elementu 

bereizgarriak banatuta. 

7.		 Jarduera	 isikoaren	 sustapenaren	 ingu-

ruko ezagutzen sorkuntza eta ikerketa bultza-

tzea, bai eta horien zabalkundea erraztea ere. 

8.  Ekintzen koordinazioa sustatzea estrate-

gien artean. 

9.  Tokiko sareen sarea sustatzea.  

10.  MUGIMENT webgunea sortzea, proiek-

tuari buruzko informazio guztia jasoko duena. 


