
 
 

KIROLA ETA JARDUERA FISIKOA 

Sarrera 

Prospekzio Soziologikoen Kabineteak (Lehendakaritza), Eusko Jaurlaritzaren Kultura eta 

Hizkuntza Politika Saileko Jarduera Fisiko eta Kirol Zuzendaritzarekin lankidetzan, EAEko 

biztanleek jarduera fisikoaren eta kirolaren inguruan dituzten interesa eta iritziak aztertu ditu, bai 

eta praktika-maila eta ezaugarriak ere. 

 

INTERESA - GARRANTZIA 

Kirolaren inguruko interesa Euskadin oso altua da eta Estatuaren gainerako lekuetan 

baino handiagoa 

EAEko herritarrek kirolaren inguruko interes handia dute, eta garrantzi handia ematen diote; 

kirola modu guztietan ulertzen dute (jarduera fisikoa, ikuskizuna, ariketa fisikoa etab.), kirola 

egin ala ez egin. Gainera, kirolaren gaineko interes hori Estatuko gainerako biztanleena baino 

askoz ere handiagoa da: 

- EAEko herritarren % 79k interes handia edo nahikoa erakusten du jarduera fisikoaren 

eta kirolaren inguruan, eta Espainiako herritarren artean, % 55ek. Alderdi hori islatzen 

da kirola egiteko interesean (EAEn 10etik 6,9k eta Estatuan 5,6k) eta kirol-

ikuskizunetara joateko interesean (5,4 eta 4,3). 

- Euskal herritarren % 95ek nahiko luke bere seme-alabek kirol-jardueraren bat egitea. 

- EAEko herritarren % 92ren iritziz, kirolak eta jarduera fisikoak oso postu edo nahiko 

postu garrantzitsua izan behar du herritarren bizitzan. Behera egin du, ordea, postu hori 

duela uste duen pertsonen ehunekoak (% 60). 

- Herritarrek kirolari onura batzuk esleitzen dizkiote, besteak beste: nazionalitate eta 

kultura desberdinetako jendearen arteko hurbiltasunerako bide ematen du, bizitzarako 

balio eta ikaskuntzak eskuratzeko bide ematen du, gainerakoekin eta lagunekin 

harremanetan egoteko bide ematen du, tentsioak eta umore txarra askatzen laguntzen 

du. Baina, batik bat, osasun-iturria dela eta sasoiko egoteko aukera ematen duela 

irizten dute. 

- Herritarren erdia baino gehiago (% 57) kirol-ikuskizunen batean egon da azken urtean; 

Estatuan, % 37. 

 

IRITZIA 

Uste al duzu kirol-ikuskizun profesionala dela erakunde-laguntza gehien jasotzen duena, 

baina eskola-kirolak eta guztiontzako kirolak jaso beharko lukeela gehiago?   

Esanguratsua da nolako desberdintasuna dagoen herritarren iritziz erakunde-laguntza gehien 

duen kirol-motaren eta laguntza gehien izan beharko lukeenaren artean. EAEko pertsonen 

iritziz, interesgarriagoa da kirola kirol-praktika gisa ulertuta (guztiontzako kirola, eskola-kirola eta 

profesionala ez den kirol federatua), eta ez kirol-ikuskizun profesionala. Beraz, beren iritziz, 

kirol-praktikak administrazioek gehien sustatzen duten kirol-tipologia izan beharko luke. Hala 

ere, gehienek uste dute erakundeek batik bat kirol-ikuskizunak sustatzen dituztela: 

- Guztiontzako kirola euskal herritarrengan interes gehien duen kirol-mota da (% 45), eta 

alde handia dago kirol-ikuskizun profesionala (% 21), eskola-kirola (% 15) eta 

profesionala ez den kirol federatua (% 12) interesgarrientzat dutenekin. 



 
 

- Euskal herritarren iritziz, administrazioek lehentasuna eman beharko liokete eskola-

kirola laguntzeari (% 38), gero guztiontzako kirola (% 36) eta, neurri txikiagoan, kirol 

federatua (% 12) eta gutxik uste dute kirol-ikuskizuna (% 3).  

- Hala ere, herritarren % 77ren iritziz, erakundeek lehentasuna ematen diote kirol-

ikuskizunari laguntzea; % 9k uste du, gaur egun, administrazioak batez ere lehiakorra 

ez den kirol federatura, eskola-kirolera edo guztiontzako kirolera begira daudela. 

KIROLA EGITEN DUEN JENDE KOPURUA 

Herritarren % 64k kirola egiten du. 2004aren aldean, gora egin du kirola egiten duen 

herritarren kopuruak, baina jarraitzen du gizonen eta emakumeen arteko arrakalak. 

Euskadin kirola egiten duen jende-kopurua Estatukoa baino askoz ere handiagoa da, eta hori 

aurretik aipatu ditugun interesei buruzko datuen isla da. Kirola egiten duen jende-kopuruak gora 

egiteaz gainera, azken hamarkadan esan behar da oraindik ere arrakala dagoela gizonen eta 

emakumeen artean.  

- Gaur egun, herritarren % 64k kirol-jardueraren bat egiten du, eta, 2004an, % 52k baino 

ez. Era berean, kirola egiten duen jende-kopurua Estatukoa baino askoz ere handiagoa 

da; izan ere, Estatuan, % 40k baino ez du egiten. 

- Gizonen eta emakumeen arteko arrakala, kirola egiteari dagokionez, 13 puntukoa da; 

gizonen % 70ek egiten du eta emakumeen % 57k. 

- Gipuzkoan jende-kopuru gehiagok egiten du kirola (% 71) Bizkaian baino (% 62) eta 

Araban baino (% 54). Adinak gora egin ahala, murriztu egiten da kirola egiten dutenen 

kopurua eta, ordea, ikasketa-mailak eta klase sozialak gora egin ahala, gora egiten du 

ere kirola egiten dutenen kopuruak. 

- Badago marjina kirola egiten duten euskal herritarren kopurua hobetzeko; izan ere, 

pertsona ugarik, % 23k, interesa du kirola egiteko, baina, ordea, gaur egun ez du 

egiten. 

KIROLA EGITEAK DITUEN EZAUGARRIAK 

Nagusiki, osasunera eta jolasera bideratuta dago, ez da lehiakorra, eta aire zabalean eta 

autonomiaz egiten da. 

Jarduera fisikoa eta kirola egiteko modua bilakatu egin da azken urteotan, eta azterlanak 

jasotzen dituen datuek aldaketa hori erakusten dute. Horrela, bada, gaur egun, Euskadin 

pertsona gehienek jarduera fisikoak egiten dituzte, osasunera eta jolasera bideratuta, ez-

lehiakorrak eta federazio-sistematik kanpo. Kirol-jarduera bat baino gehiago egiten dute, 

normalean libreki edo autonomiaz, nagusiki kanpoan, aire zabalean etab.  

- Euskal herritarrek gehien egiten dituzten kirol-jarduerak, osasunera eta jolasera 

bideratuak, honako hauek dira: ibili (% 24); txirrindularitza, mendiko bizikleta (% 22); 

oinezko karrera (% 18); igeriketa (% 18); mendizaletasuna, mendi-ibiliak (% 18); 

nagusiki musikaz lagundutako jarduerak (aerobica, gimnastika erritmikoa, gorputz-

adierazpena, aqua-gyma, gym-jazza, dantza, pilatesa, zumba, etab.) (% 15); jarduera 

fisikoa gimnasioan (% 14).  

- Kirol tradizional nagusiak, lehiakorrak, besteak beste, futbola (% 9) edo saskibaloia 

(% 5), egiten dituztenen kopurua aurretik aipatutako kirolak egiten dituztenena baino 

askoz ere baxuagoa da. 

- % 78k kirola egiten du, lehiatzeaz arduratu gabe. Herritarren % 16k kirol-federazioko 

lizentzia du (kirola egiten dutenen artean % 21), eta, Estatuan, % 10ek. 

- 2004aren aldean egon diren aldaketa esanguratsuen artean, behera egin du ibiltzen 

doan jende-kopuruak (% 30etik % 24ra), baina gora egin du korrika (% 11tik % 18ra) 



 
 

eta musika-euskarria duten jarduerak, besteak beste, aerobica, zumba edo antzekoak, 

egiten dituztenen kopuruak (% 8tik % 15era).  

- 2004an, kirol-jarduera bakarra egiten zuen jende gehiago zegoen (% 31), zenbait 

egiten zituztenen aldean (% 21). Gaur egun, bestera da, eta kirol-jarduera batzuk egiten 

dituen pertsona-kopurua (% 35) handiagoa da bakarra egiten duen jende-kopurua 

(% 29) baino. 

- Pertsonen % 60k kirola aire zabalean egin ohi du (bidegorriak, hondartza, mendia, 

parkea…). % 40k, normalean, instalazio estalian egiten du kirol-jarduera; gehienek 

nahiago dituzte instalazio publikoak (% 27) eta % 10ek nahiago du klubetan edo elkarte 

pribatuetan egin.   

- Euskadin, elkartze- edo lotura-maila handiagoa dago kirol-instalazio edo -elkarteekin 

Estatuan baino. Horrela, pertsonen % 39 kirol-instalazioren baten edo gimnasio publiko 

baten kide edo abonatuak da (% 12 Estatuan), % 13 instalazio edo gimnasio 

pribatuetakoa (% 7 Estatuan) eta % 24 kirol-elkarte edo -kluben batekoa (% 13 

Estatuan).  

- Kirola egiten duten pertsonen % 75ek, nagusiki, modu ez-antolatuan edo ez-egituratuan 

egiten du. % 42k bakarrik egiten du, bere kabuz, eta % 33k lagun edo ezagunen talde 

batekin. Gutxiagok egiten dute kirol-talde edo -ekipo batekin (% 10). 

- Herritarren % 18k muga fisikoak ditu kirola egiteko. 

 

ONDORIO NAGUSIAK ETORKIZUNARI BEGIRA 

 

- Datu positiboak, baina hobetzeko marjinarekin: kirolaren gaineko interesa duen baina 

egiten ez duen % 23; gizonen eta emakumeen arteko arrakala; muga fisikoak dituzten 

edo baliabide ekonomiko gutxiago dituzten pertsonek kirola egiteko bide eman. 

 

- Herritarren iritzia aztertu eta balioetsi, batetik, kirolak benetan herritarren bizitzan behar 

baino postu baxuagoa betetzen duen, eta, bestetik, erakundeek benetan kirol-

ikuskizunari kirola bera egiteari baino laguntza gehiago ematen dioten. 

 

- Herritarrei kirola osasuntsu egiteko tresnak eskaini, kontuan hartuta kirola gero eta 

gehiago egiten dela autonomiaz, irakasle edo entrenatzaile bat begira egon gabe. 

 

 

Azterlan honen fitxa teknikoa azterlanaren txostenean kontsulta daiteke. Lagina 18 urtetik gorako 

herritarrei zuzenduta dago eta EAEn telefono bidezko 1.000 elkarrizketa egin dira.  Laginaren akatsa 

+/- % 3,2 dela kalkulatzen da, EAErako, eta konfiantza-maila % 95,5ekoa, eta p=q=0,5. Informazioa 

2017ko ekainaren 13aren eta 15aren artean bildu zen. 


