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ZER DA JARDUERA FISIKOA 

BULTZATZEKO 

HIRI KODEA? 
 

Psikologia, Ekonomia edo Osasun Publikoa 

bezalako diziplina desberdinetatik ikusi da 

bizi-ohiturak guztiz lotuta daudela banakako 

faktoreekin ez ezik, gizarte, ekonomia eta 

egitura faktoreekin ere. Jokabide aldaketak 

lortzeko, horrenbestez, ez da aski pertsonak 

erabaki egokiak har ditzaten heztea, 

aldaketa hori bultzatuko duten giroak sortu 

behar dira. 

Hari berari jarraiki, faktore sare zail eta 

konplexu batek baldintzatzen ditu jarduera 

fisikoa egiteko eta ez egiteko jokamoldeak, 

eta faktore horien eraginez pertsona bat, 

talde bat edo komunitate bat aktiboagoa 

izango da ala ez da izango fisikoki. 

Tradiziozko bakarkako ikuspegiak, 

horrenbestez, ikuspegi sozioekologiko1 bati 

egin dio bidea.  

 

 

Ikuspegi sozioekologiko horretatik begiratuta, 

inguru fisikoa (naturala eta eraikia) eta inguru 

soziala funtsezko alderdiak dira Jarduera 

Fisikoa sustatzeko garaian, pertsonen jarrerak 

eta jokabideak zuzenean baldintzatzen 

dituztelako bizi estilo aktiboagoak edo ez 

aktiboagoak eramateko orduan.
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Inguru eraikiaren eta giza jokabidearen 

arteko lotura interesekoa izan da hiri 

plangintzaren alorrean. Askoz ere urriagoak 

izan dira pertsonen inguru fisikoaren eta 

jarduera fisikoaren arteko loturei buruzko 

azterketak, azken hamarkada honetan alor 

horretan askoz ere ikerketa gehiago egin 

badira ere, kopuru aldetik nahiz kalitate 

aldetik. Hiri plangintzatik erabilitako 

kontzeptuek, teoriek eta metodoek oinarri 

bat eskaintzen dute inguruaren eta jarduera 

fisikoaren arteko loturaren alorrean goraka 

ari diren ikerketak aurrera eramateko. 

 

Mugikortasuna bezalako beste esparru 

batzuetatik ari da agertzen lurzorua 

erabiltzeko politiken eta garraiobide jakin 

batzuen arteko lotura, oinez edo bizikletaz 

ibiltzea barne. Era berean, plangintzatik 

aztertu egin da berdeguneen eta plazen 

arteko lotura garrantzitsua dela dinamizazio 

sozialerako eta herritarren artean jarduera 

fisikoa bultzatzeko esparru gisa. Kalearen 

eta hiri paisaiaren garrantzia, pertsonen 

inguru hurbilena den aldetik, haren xarma 

eta ematen duen segurtasuna, horiek ere 

funtsezkoak dira pertsonak kalera 

ateratzeko eta kalean bizia egiteko, egoneko 

bizimodutik ateratzeko eta fisikoki aktiboak 

izanda hiriaz gozatzeko. 

 

Jarduera Fisikoa eta Bizitza Aktiboa 

bultzatzeko hiri kodeaz mintzatzen 

garenean, harekin loturiko hirigintza 

irizpideak dituen gida batez ari gara, 

plangintza mailan nahiz proiektuen 

alorrean aintzat hartu beharreko 

gomendio batzuk, hirian inguru fisiko 

egokia sortzeko, hirian bizi diren eta 

beren jarduerak hirian egiten dituzten 

pertsona guztien artean bizi estilo 

aktiboagoa bultzatuko duen ingurua, 

hain zuzen ere. 

"Street biker" por  Niels Linneberg, usada bajo licencia CC <Link> 
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HIRI DISEINU 

AKTIBOAREN 

SINERGIAK 
 

Lan askotan deskribatu dira jarduera 

fisikoak eta kirolak eragiten dituen onurak, 

eta laburbilduta esan genezake onura 

dakarrela gizarte, hezkuntza, ingurumen eta 

ekonomia arloetan eta zer esanik ez osasun 

arloan. 

Toki esparruan interesgarria da sinkroniak 

eta sinergiak planteatzea beste kirol politika 

batzuekin, eta kode honek duen xedea 

betetzeko, hirigintza plangintzarekin 

zuzenean loturik daudenak bereziki. 

Halatan, sinergiak bideratu behar dira udal 

politikako esparru hauekin: 

•   Iraunkortasuna 

•   Tokiko ekonomiaren garapena 

•   Bizi-kalitatea eta ongizatea 

•   Berdintasuna eta zuzentasuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iraunkortasuna 

Iraunkortasuna guztiz presente dago Irungo 

udal politikan, eta Agenda 21 da haren 

erreferente nagusia. Agenda 21en hiru 

esparru handi jaso dira hiriko 

iraunkortasunarekin loturik: Gizarte 

garapena eta bizi-kalitatea; Mugikortasuna 

eta garraioa; Lurralde Antolakuntza eta 

Ingurumena. 

Lehenbiziko puntuarekiko sinergiak beste 

atal batean garatu dira, eta horrenbestez 

honako bi hauek planteatu dira: 

Mugikortasuna eta garraioa 

Jarduera fisikoa bultzatzeko ikuspegitik 

begiratuta, mugikortasuna eta garraioa 

izango dira esku hartzeko esparru 

nagusietako bat, Herritarrek garraiobide 

aktiboak erabil ditzaten, hauxe da, oinez 

edo bizikletaz ibil daitezen. Gainera, garraio 

publikoaren sustapena ere positibotzat 

hartzen da beste mugikortasun bat, oinez 

koa, loturik daramalako. 

Lurralde Antolakuntza eta Ingurumena 

Irungo Agenda 21ek jasotzen dituen 

planteamenduak dira hiri garapen 

trinkoagoa lortzea, hazkunde sakabanatuak 

saihesteko, hiriko eta hiri inguruko 

berdeguneak zabaltzea eta elkarren artean 

lotzea, berdeguneak eta naturguneak 

hobetzea, eta horiek guztiak partekatzen 

ditu jarduera fisikoa bultzatuko duen hiria 

diseinatzeko proposamenak. 
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Tokiko ekonomiaren 

garapena 

Aberastasunaren eta enpleguaren sortzaile 

garrantzitsuak dira kirola eta jarduera 

fisikoa. Hainbat bidetatik lortzen da tokiko 

ekonomiarako eragin positiboa: 

- Hiriak xarma izan behar du leku erosoa 

eta bizi-kalitate handikoa nahi duten 

bisitarientzat, lan kontuengatik, turismoa 

egitera, aisialdian edo erosketak egitera 

joateko. 

- Leku erakargarria izan behar du beren 

jarduera ezartzeko bizi-kalitate 

handiagoa eskaintzen duten hiriak 

bilatzen dituzten enpresentzat. Horixe da, 

bestalde, “Irun-On” udal ekimenaren 

helburua. 

- Gizarte eta osasun kostuak murriztu, 

kaleetan segurtasun handia izanda. 

- Gaur egun hirirako balantze ekonomiko 

positiboa izaten dute jarduera fisikoak 

eta kirol jarduerak eta inbertsio handiak 

eragiten ez dituzten era horretako 

ekitaldiak. 

- Eragile ekonomiko eta sozialen artean 

sinergiak eta lankidetza izateko aukerak 

bultzatu behar dira, jarduera fisikoarekin 

loturiko produktu eta zerbitzu berriak 

sortzeko. 

- Enpresak eta gizarte berrikuntza ere 

azken urte hauetan bultzatzen diren 

funtsezko kontzeptuak dira komunitate 

iraunkorrak garatzeko. Jarduera fisikoa 

eta kirola eszenatoki bikainak dira 

enpresa sozial horiek sortzeko2. 

- Berdeguneak garatzea, espazio 

naturalak egokitzea eta hirigunetik 

haietara joateko erraztasuna erakargarri 

handiak izan daitezke dauden 

baliabideei balioa ematen dien eta 

Irunek zerbitzuen hiri gisa dituen aukerak 

aprobetxatzen dituen turismo eredu 

batentzat. 

- Biztanleei eusteko eta biztanleak 

erakartzeko aukerak dituen Hiri gisa 

eskaini behar da Irun, bizitzeko leku 

egoki gisa haurrentzat, gazteentzat nahiz 

zaharrentzat. 

 

 

Bizi-kalitatea eta 

ongizatea 

Kirola eta jarduera fisikoa funtsezkoak dira 

herritarrek bizi-kalitate egokia eta ongizatea 

izateko. Planteatu diren esku hartzeen 

helburua da komunitate zentzu handiagoa 

garatzea jarduera sozialaren bidez. 

Bestalde, bizitzeko eta lan egiteko leku 

hobeak sortzeko jarduerak planteatzen dira 

plangintza prozesuaren barnean. 

Osasuna, gizarte ingurua, ingurumena 

hobetzea, zerbitzuak erabiltzeko 

erraztasuna, inguru seguruen plangintza, 

alderdi horiek planteatzen dira hiri diseinu 

aktibo batetik, horiek guztiek onura zuzenak 

ekarriko baitituzte hirian bizi diren eta hiriaz 

gozatzen duten pertsonen bizi-kalitatean. 
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Berdintasuna eta 

zuzentasuna 

Hiriko hiri diseinuan jarduera fisikoa 

bultzatzeko ikuspegiak berdintasunean 

oinarritu behar du, herritar guztiei eman 

behar die aukera, esparru partekatuak sortu 

behar ditu eta komunitatearen sorrera 

sustatu behar du. 

Bestalde, segurtasun faktorea oso elementu 

garrantzitsua da eta aintzat hartu behar da 

era honetako plangintzetan, segurtasuna 

bai ibiltzeko orduan bai espazioak 

erabiltzerakoan. "Zaintza naturala" 

bezalako kontzeptuak, diseinuan eta 

kokalekuetan ahalik eta pertsona gehienek 

ikusteko moduan egotera behartzen 

dutenak, oso lotuta daude genero ikuspegia 

aintzat hartzen duen hirigintza 

kontzeptuarekin, berdintasun ikuspegitik 

begiratuta betiere. Irungo Udalak hori guztia 

aintzat hartu du HAPNan, neurri espezifiko 

batzuk sartu baititu hirigintza alorrean 

genero berdintasuna bideratzeko. 
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ZERGATIK URBAN SASOI? 
 

Irungo Udalak ondo asko daki inguru 

fisikoak zer-nolako eragina duen herritarren 

bizi baldintzetan. Hirigintza Arloa ahaleginak 

egiten ari da, behin HAPNa onartu ondoren, 

hirigintza neurrietan eragina duten udal 

arloko politikak sartzeko, “hiri atseginaren” 

kontzeptuaren pean bideratutako 

plataforman. 

Bestalde, Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren 

esparruan, Irunkirol beste ikuspegi batean 

oinarritzen ari da eta jarduera fisikoaren eta 

kirolaren alorrean duen egitekoa 

berrikusten. Planteamenduetako bat da 

hirian jarduera fisikoari eta kirolari beste 

ikuspegi bat ematea, kirol zerbitzuak 

eskaintzaile hutsa izatetik beste eredu 

zabalago batera pasatuz, jarduera fisikoaren 

sustatzaile gisa. 

Era horretako planteamendua aurrera 

eramateko, jarduera fisikoa ikuspegi 

zabalagotik begiratuta eta inguru soziala eta 

fisikoa herritarrek jarduera fisikoa egiteko 

funtsezkoak direla onartuta, zeharka ekin 

behar zaio gaiari eta beste udal arlo batzuk 

ere tartean sartu behar dira, beste erakunde 

eta gizarte eragile batzuez gainera, 

herritarren inguruko maila guztietan esku 

hartzeak planteatu ahal izateko. 

Eredu honek oinarritzat hartzen duen esku 

hartze ildo garrantzitsuenetako bat da 

inguru fisikoaren diseinua, inguru 

eraikiarena zein inguru naturalarena. Inguru 

fisikoak aukera eman behar du bizi-estilo 

aktiboak aurrera eramateko. 

Esparru horretan, “jarduera fisikoa 

bultzatuko duen inguru naturala eta eraikia 

sortu, garatu eta mantentzeko” helburua 

planteatzen da, eta horretarako, “jarduera 

fisikoa sustatuko duen hirigintza moldea 

bultzatu eta dinamizatu” behar da. 

• Hiri plangintzan jarduera fisikoaren 

ikuspegia aintzat hartu. 

• Hiri espazioak dinamizatzeko 

programak. 

• Mugikortasuna dinamizatu 

(desplazamendu aktiboak, ez 

motordunak), bizi-estilo 

osasungarria izateko bide gisa. 

• Jarduera fisikoa bultzatzeko hiri 

espazioak diseinatu. 

• Kirol azpiegituren diseinua eta 

funtzionaltasuna. 

• Jarduera fisikorako eta kirolerako 

baliabideen eta azpiegituren 

errolda”. 

 

Hauxe da, horrenbestez, Urban Sasoiren Hiri 

Kodea programak abiapuntutzat hartzen 

duen oinarria: “hirigintza diseinurako 

irizpide eta jarraibideei buruzko hasierako 

dokumentua prestatu, jarduera fisikoa 

bultzatuko duen hirigintza aktiboa sortzeko 

bidean eragina duten faktoreak aintzat 

hartuta”. Gerora ordenantzetan eta beste 

udal hirigintza tresnetan jaso daitezke 

irizpide horiek. 
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PRINTZIPIO 

GIDARIAK 
 

 

 

“Hirigintza Aktiboa” diseinatu eta 

planifikatzeko orduan ezartzeko 

proposamenak edo ideiak garatu aurreko 

alderdi gisa, halako printzipio gidari batzuk 

planteatu behar dira hiri garapenean esku 

hartzen duten pertsonei edo taldeei 

laguntzeko proposamen horiek oinarrian 

dituzten helburu handiak ulertzeko. 

Printzipio gidariek bide emango dute 

funtsezko kontuak ulertzeko eta arreta gune 

bat, oso ildo orokorrak ezartzeko, eta horiek 

zuzenean ezin badira aplikatu ere, lagundu 

egingo dute egon daitezkeen konponbideak 

ulertzen eta bideratzen. Gainera, 

malgutasun handiagoa eskainiko die 

plangintzan diharduten pertsonei. 

Printzipio gidari horiek identifikatuta, 

jarraibide orokor horiek jasoko dira hiriaren 

diseinurako egon daitezkeen konponbideak 

orientatzeko, baina ez murrizteko. 

Trinkotasuna 

Pertsonak eta okupazioa eremu jakin batean 

biltzea dela ulertuta. Lan batzuetan 

dentsitateaz hitz egiten bada ere, 

kontzeptua gaizki uler daiteke eta eremu 

trinkoegiak planifikatzeko interesa sortu, 

espazio publiko txikiarekin, eta horiek laster 

erakutsiko dute “harrotzeko” beharra. 

Trinkotasunaren kontzeptuaren barnean, 

kontua da, eremu zabalak eta erabilera gutxi 

eta eremu populatuegiak eskaintzen 

dituzten plangintzen tarteko oreka horretara 

bideratzea. 

 

 

Aniztasuna 

Udalerriko eremu desberdinetan dagoen 

lurzoru erabileren kopurua, aukera eta oreka 

aintzat hartuta. Kontua litzateke 

“mistotasuna” bultzatzea, nahasketa bat 

hiru ikuspuntu desberdinetatik begiratuta: 

pertsonen aniztasuna, erabileren aniztasuna 

eta espazioen eta eraikinen aniztasuna. 

 

Diseinua 

Pertsonentzat erakargarriak diren espazio 

publikoaren eta pribatuaren, kaleen 

sarearen eta hiri paisaiaren ezaugarriak. 

 

Distantzia 

Bizilekuen eta eguneroko edo ohiko jarduera 

zentroen artean: lantokia nahiz erosteko, 

aisiarako, ikasteko, kirol egiteko eta 

abarretarako lekuak, dagoen batez besteko 

tartea. 

 

Irisgarritasuna 

Irungo hirigunera edo beste leku erakargarri 

batzuetara, eguneroko jarduera egiten 

denetara bereziki, iristeko erraztasuna. 
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Segurtasuna 

Ulerturik espazio publikoan dagoen 

segurtasunak eragin zuzena duela ibiltzeko 

edo jarduera fisikoa egiteko joeran, bai jolas 

edo aisiarako jarduerak direnean edo bai 

eguneroko egitekoekin loturik (joan-etorriak 

lanera, erostera eta abar). 

 

Giza eskala 

Pertsonen ikuspegitik begiratuta diseinatu, 

tamainak zein ehundurak egokituta eta 

elementuak gizakien proportzioen eta 

ibiltzen diren abiaduraren arabera 

artikulatuta. 
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ESKU HARTZE 

ESPARRUAK 
 

Urban Sasoiren helburuak kontuan izanik, 

eta proposamenei ikuspegi praktikoa eta 

era berean malgua emanez, esku hartzeko 

irizpideak eta proposamenak ondoko 

esparruen sailkapen honi jarraiki antolatzea 

planteatzen da: 

 

01. Mugikortasuna 

02. Zoruaren erabilerak 

03. Espazio irekiak 

04. Kaleak eta hiri paisaia 

05. Eraikuntza proiektuak 

06. Espazio, instalazio eta 

ekipamendu espezifikoak. 
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Iturria: Huffpost Healthy Living 2009ko irailak 30 

 

 

MUGIKORTASUNA 
 

Mugikortasun aktiboa bultzatzea estrategia 

eraginkorrenetakoa da herritarren artean 

jarduera fisikoa sustatzeko orduan, “bizi 

aktiboaren” kontzeptua bultzatuz. 

Pentsa daiteke ohiko ibilbideetan oinez 

nahiz bizikletaz mugikortasuna sustatzen 

bada, emaitza izango dela jarduera 

fisikoaren mailak handitzea. Aitzitik, zaila da 

pentsatzea jarduera fisiko hori handitu 

egingo dela garraio publikoa bultzatuta. 

Hala ere, ikerketek erakutsi dute badela 

lotura bat bien artean; izan ere, garraio 

publikoa erabiltzeko oinez joan behar da 

geltokietaraino eta baita geltoki horietatik 

azken xederaino ere3. 

Oso garbia da desplazamendu aktiboen edo 

garraio publikoaren bidez egiten diren joan-

etorrien eta herritarren gizentasun 

portzentajearen artean dagoen erlazioa. 

Kode honen helburuak lortzeko, 

interesgarria da jarduera fisikoa bi kategoria 

handitan sailkatzea4. 

- Jolaserako jarduera fisikoak aisialdian. 

- Jarduera erabilgarriak: lanera, eskolara, 

dendetara egiten diren joan-etorriak, eta 

okupazioarekin loturiko jarduerak, lan 

inguruan edo ikasketen inguruan egiten 

direnak. 

Bereizkuntza hori aintzat hartuta uler 

daiteke, jarduera fisikoa bultzatzeko 

politiketatik begiratuta, mugikortasun 

iraunkor eta aktiboaren eredua bultzatzeak 

duen interesa, aukera ematen duelako 

eguneroko errutinetan jarduera fisikoa 

sartzeko, “bizitza aktiboaren” kontzeptua 

bultzatuz. 

Irungo Hiri Mugikortasun Iraunkorraren 

Planak jasotako proposamenei laguntzeko, 

kode honetatik ondoko esku hartze ildo eta 

proposamen hauek planteatzen dira 

mugikortasunaren esparruan jarduera 

fisikoa bultzatzeko:  
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Oinezkoen ibilbideak 

Oinezkoen ibilbideen sarea sendotzen bada, 

oinez mugitzea errazagoa izango da bai 

jarduera erabilgarrietarako eta bai 

aisialdian jarduera fisikoa egiteko. Sare hori 

sortzeaz gainera, garrantzitsua da kaleen 

diseinua aintzat hartzea, baina bere atalean 

landuko dugu hori. 

01.1 Ibilbideen sare nagusia garatu eta 

sendotzea, sare horretan ibilbide 

naturalak sartzea, ibilbideak 

seinaleztatzea5 eta ibilbide horietan 

irisgarritasun irizpideak aintzat 

hartzea6 oso neurri eraginkorrak dira 

(Irungo HMIP eta HAPN) 

Beste ideia batzuk: 

01.2 Oinezkoen igarobideak hobetzea 

erdibitzaileak, babes guneak, marka 

garbiak jarrita galtzada zabaletan, 

atzera kontatzen duten semaforoak, 

HAPNak, genero ikuspegia aintzat 

hartuta, arau gisa jaso dituenak. 

01.3 Espaloietan gune kurboak ezartzea 

pertsonen multzo handiagoak 

hartzeko. Gune horiek oso 

interesgarriak dira oinezkoen 

igarobideetan eta autobus 

geltokietan, eta bizikletentzako 

aparkalekuak jartzeko aukera 

ematen dute gainera. 

 

 

 

 

 

Bizikleta sareak eta 

azpiegiturak 

Bizikleta bideen sarea sortzea oso neurri 

eraginkorra da jarduera fisikoa bultzatzeko, 

eta hainbat ikerlanek erakutsi dute 

gizentasun tasak oso txikiak direla 

bizikletentzako azpiegitura hobeak dituzten 

lurraldeetan7. 

01.4 Dagoen bizikleta bideen sarean, 

hiriko bizikleta bideen sarean 

hainbat esku hartze egitea, 

Gipuzkoako bizikleta bideen sarea 

eta bizikletak aparkatzeko sarea 

jasotzea eta bizikleta-garraio 

publikoa intermodalitatea hobetzea 

dira Irungo HMIPak honen harira 

egiten dituen proposamenak. 

Beste ideia batzuk: 

01.5 Bizikleta bideetan seinale 

espezifikoak jartzea, xede 

nagusietara iristeko norabideak, 

distantziak eta denborak adierazita. 

01.6 Ahal den leku guztietan bizikleta 

bideak eta ibilgailuenak elementu 

fisikoekin bereiztea. Elementu 

moteltzaile baten bidez bereizteak 

konfiantza handiagoa ematen die 

bizikletaz doazen pertsonei, batik 

bat trafiko handiena duten 

kaleetan8. 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikoa lasaitzea 

Trafikoa lasaitzea tresna eraginkorra da 

joan-etorriak oinez edo bizikletaz egin 

daitezen bultzatzeko. Seguru asko 
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pertsonek ez dute oinez ibiltzeko gogorik 

izango trafikoa mehatxu duten eremuetan. 

Elkarbizitza harremana sortu behar da 

automobilen, motozikleten, bizikleten eta 

oinezkoen artean. Automobilen trafikoaren 

abiadurak ere badu eragina segurtasunaren 

pertzepzioan9. 

Horrekin loturiko neurri batzuk: 

01.7 Irunek, 30 hiri gisa, bere araudia 

aldatu egin du 30 Eremuak eta 30 

kaleak sortzeko hirigunean, eta Bide 

Segurtasunaren Udal Plana egin du 

(Irungo HMIP). 

Beste ideia batzuk: 

01.8 Galtzadako lerroen zabalera eta 

kopurua ahalik eta gutxienera 

murriztea. Neurri horrek murriztu 

egingo lituzke trafikoaren abiadura 

eta oinezkoak igarotzeko tarteak, 

eta onuragarria izango litzateke 

bereziki galtzada gurutzatzeko 

mugikortasun arazoak dituzten 

adineko pertsonentzat10. 

01.9 Trafikoaren abiadura murriztera 

behartzen duten elementuak 

jartzea, esate baterako, espaloien 

luzapenak, erdibitzaileak eta 

abiadura murriztaileak, 

bidegurutzeak pixka bat goratuak, 

oinezkoei igarotzen utzi behar 

dietela ohartarazteko seinaleak11 

eta abar. 

Mugikortasun 

iraunkorra+aktiboa 

indartzea 

Badira indartzeko bide interesgarriak, eta 

ekarpen horiek aukera ematen dute 

aurreikusitako esku hartzeen 

eraginkortasuna hobetzeko eta handitzeko, 

hala soilik mugikortasunaren ikuspegitik 

begiratuta nola jarduera fisikoaren 

sustapenetik begiratuta. 

01.10 Komunikazioa, mezuak indartzea: 

mugikortasuna iraunkorra izateaz 

gainera aktiboa da. 

01.11 Oinezkoentzako eta bizikletentzako 

seinaleak aberastea, distantziaz 

gainera, jarduera fisikoarekin beste 

unitate batzuk, mezua indartuko 

dutenak, adierazita: urrats kopurua, 

kaloriak... 

01.12 Aisiarako ibilbideetan jarduera 

fisikorako ekipamendu txikiak 

jartzea, ibilbide horiei interes 

handiagoa emateko, ibilbideetan 

zehar era askotako esperientziak 

sortuz. 

01.13 Kirol eragileak eta instalazioak 

aprobetxatzea mugikortasun 

iraunkorra-aktiboa bultzatzeko, 

instalazioetan bizikleten 

aparkalekuak jartzea, akordioak eta 

pizgarriak kirol eragileek 

horrelakoak bultza ditzaten... 
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ZORUAREN ERABILERAK 
 

Zoruaren okupazio eta erabilera ereduak 

eragin handiak ditu sorturiko hiri motaren 

gainean. Zenbait ikerlanek esaten dute 

lotura handia dagoela zoruaren erabileren 

nahaste mailaren eta herritarren jarduera 

fisikoaren mailen artean12. 

Erabilerak nahastea 

Zoruaren erabilerak nahasteak batik bat bi 

bidetatik eskaintzen ditu abantailak: 

mugikortasun motor gabearen sustapena, 

oinez edo bizikletaz, ohiko norakoak hurbil 

egoteagatik; eta komunitatearen bizitasun 

handiagoa, kohesio handiagoa, eta norbere 

segurtasunaren pertzepzioa esparru 

horietan. Horrexegatik erakargarriagoa da 

horietan ibiltzea. 

02.1 Hiri Antolamendurako Plan 

Nagusian espazio irekien sare bat 

sartzea, bertan kirol eta aisialdiko 

jardueretarako baliabideak eta 

esparruak egokituta13.  

02.2 Eremuek eta instalazioek kirola eta 

jarduera fisikoa egiteko eskaintzen 

dituzten aukerak aztertzea, hiriko 

hiri sarean zentralitate berrien 

sortzaile gisa14. 

02.3 Osasun inpaktuaren ebaluazioa 

(OIE) egin, zoruaren plangintza eta 

erabilera prozesuetan bizitza 

aktiboaren ikuspegia  berrikusiko 

dela ziurtatzeko. 

02.4 Zoruaren erabileraren estrategia eta 

mugikortasunaren plangintza 

aintzat hartu. Baterako lana indartu 

plangintzarekin, 

mugikortasunarekin eta garapen 

ekonomikorako agentziekin, hiria 

epe luzera ebaluatzeak 

automobilarekiko mendekotasuna 

murrizten duela eta kalitate handiko 

garraio publikoa erabiltzeko bidezko 

aukera bultzatzen duela 

bermatzeko. 
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Distantziak 

Eguneroko jarduerarako guneak auzoetatik 

hurbil samar (edo barnean) egokitzen 

badira, joan-etorri aktiboak bultzatuko dira. 

Ohiko norakoen artean distantziak egokitzen 

badira bidaia bakarraren zati gisa ulertuko 

dira jarduera desberdinak eta batetik 

bestera oinez joatea: lanaren ondoren 

erosketak egin, hainbat kudeaketa egin 

ondoren haurrak jasotzera joan eta abar. 

02.5 Oro har, onartzen da 400 – 800 

metroko tarte bat arrazoizko tartea 

dela nonbaitera joateko, baldin eta 

bidean atseden hartzeko guneak 

badaude mugikortasun murriztua 

duten pertsonentzat. 5-10 

minututan egiten da hori. Bizikletaz 

3 kilometro arteko distantziak 

arrazoizkotzat hartzen dira 

normalean, 5 km-ko atalase 

handiagoarekin. 

02.6 Plangintzak ahalegin guztiak egin 

beharko lituzke joan-etorri 

aktiboetarako autoa baino ibilbide 

alternatibo azkarragoak eta 

komenigarriagoak bilatzeko. 

02.7 Esparru osagarriak hurbil egotea: 

hurbil egokitu behar dira erabilera 

bateragarri edo osagarrien 

eraikinak, esate baterako, eskolak-

kiroldegiak-osasun zentroak. 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Sport England (2007) “Active Design. Promoting opportunities for sport and physical activity through good 

design”. CABE, Department of Health, Department of Culture, Media and Sport. London. 

 

Hiria barreiatzen 

duten ereduak 

saihestu 

Egiaztatu da hiria barreiatzeak eragin 

negatiboak dituela osasunean, trafiko 

istripuak areagotzen direlako eta 

urbanizazio barreiatu horietan bizi diren 

pertsonen gizentasun15 maila handiagoa 

izaten delako. 

 

02.8 Hiri barreiatua, bereizia, murriztea, 

jardueren zonifikazio espezializatua, 

esate baterako, enpresa 

poligonoak, merkataritza eta 

aisiarako guneak, ikastetxeak, 

ospitaleak eta bizileku garapen 

bakanak, ibilgailu partikularraren 

erabilera bultzatuko baitute horiek. 
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ESPAZIO IREKIAK 
 

 

Espazio irekiez ari garenean, parkeak eta 

plazak ditugu mintzagai eta espazio 

naturalak ere horietan sartzen dira. Espazio 

horiek eta kaleek osatzen dute hiriko 

espazio publikoa, jolaserako, beste 

pertsonekiko ezusteko edo ohiko 

harremanetarako eguneroko espazioak, 

jarduera desberdinen arteko eguneroko 

ibilbidea, elkartzeko esparrua.  

Hiri eremuan dauden espazio irekien 

proportzioak eta kalitateak eragin handia du 

herritarren jarduera fisikoaren mailetan. 

Egin berri diren ikerlan batzuek diote 

parkeak eta jolas instalazioak hurbil baldin 

badaude jarduera fisikoaren mailak 

handiagoak direla gazteen16 nahiz 

adinekoen artean, zuzenean lotuak daudela 

bi alderdi horiek. 

 

Kokalekuak eta 

konektibitatea 

Parkeak ez dira “uharte berdeak”. Parkeak 

jarduera fisikoa egiteko erabil daitezen 

bultzatzeko, oinez, korrika nahiz bizikletaz 

ibiltzeko edo jolasteko, elkarrekin loturik 

dauden berdeguneen sarea planifikatu 

behar da ezinbestean, hiri inguruko natura 

hirigunean sartu ahal izateko. 

03.1 HAPNan finkatutako hiriko 

berdeguneen gutxieneko 

estandarrak bete; hiri inguruko 

parkeen sarea diseinatu, hiri 

sarearen eta espazio naturalen 

arteko lotura izan daitezen. 

Zatikatze Ekologikoaren eta 

Paisaiaren Kalitatearen kontzeptuak 

aintzat hartu planetan eta 

proiektuetan neurri zuzentzaileak 

ebaluatu eta aplikatzeko orduan; 

korridore ekologikoen sare 

eraginkorra sortu sistema linealak 

(errekak) nahiz funtzionaltasun hori 

duten beste batzuk (baserrialdea, 

basoak eta abar) aprobetxatuz; 

espazio naturalen eta badiaren 

artean komunikatzeko bidexken 

sarea eratu, elementu naturaletan 

eraginik izan gabe; ekintza horiek 

guztiak jasota daude Irungo Agenda 

21en eta oso positibotzat jotzen 

dira jarduera fisikoa bultzatzeko 

ikuspegitik begiratuta. 

03.2 Parkeak eta plazak 

mugikortasunaren atalean 

planteatutako oinezkoen eta 

bizikleten sarearekin lotuko direla 

ziurtatu. 

03.3 Dentsitate handia duten eta espazio 

irekietatik halako distantzia batera 

dauden eremuetan “sakelako 

parkeak” ezartzeko aukera aztertu. 

03.4 Parkeetan eta jolas eremuetan 

“gizarte zaintza” kontzeptua aintzat 

hartu, zirkulazio eremuetatik eta 

leihoetatik ikusteko moduan. 

Atzealdeak eta leku ezkutuak 

saihestu. 

03.5 Plazak eta parkeak behar bezala 

zaindu eta babestuta egon 

daitezkeenean ere, instalazio 

horietara joateko bidea ez da beti 

segurua izaten. Espazio horien 

plangintzak eta diseinuak espazioa 

bera baino harantzago joan behar 

du eta haietara iristeko edo haiekin 

hertsiki loturik dauden esparru 

publikoak (bideak, espaloiak, 
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aparkalekuak...) ere aintzat hartu 

behar ditu. HAPNan genero 

ikuspegia sartzea aurrerapen 

handia izan da horren harira. 

Diseinua eta 

ekipamenduak 

Plazak eta espazio irekiak diseinatzeko 

orduan, jarduera fisikoak bultzatuko 

dituzten irizpideak hartu behar dira kontuan, 

inguruko biztanleen ezaugarriak eta haien 

jarduera fisikoaren beharrak, inguruaren 

ezaugarriak eta bertan bidera daitezkeen 

jarduerak aintzat harturik betiere. Hainbat 

erabileratarako malguak izango dira espazio 

irekiak. 

03.6 Parkeen eta espazio irekien 

diseinuan hainbat zerbitzu sartu, 

esate baterako, bideak, pistak, haur 

parteak, edateko ur iturriak eta 

komunak eta jarduera fisikorako 

ekipamenduak hiri altzarien 

barnean17. 

03.7 Bulego eremuetan eta merkataritza 

guneetan ariketa fisikoa egiteko 

bidexkak eta ekipamendu batzuk 

sartu. Ikerlan batzuek diote 

lantokietatik hurbil ariketa fisikoa 

egiteko bidexkak eta ekipamenduak 

baldin badaude, handiagoak direla 

han lan egiten duten18 pertsonen 

jarduera fisikoaren mailak.  

03.8 Espazio horiek planifikatzeko eta 

diseinatzeko orduan kontuan izan 

behar da pertsona talde 

desberdinek erabiliko dituztela, 

espazio horietan adin eta gizarte 

maila desberdineko pertsonak 

ibiliko baitira (edo ibili beharko 

lukete), eta talde horietako batzuk, 

adineko pertsonak, esate baterako, 

leku berean ibiltzen diren beste 

talde batzuek (nerabeek, esate 

baterako) mehatxaturik senti 

daitezke. Espazio publikoen 

diseinuak lagundu egin beharko 

luke talde desberdinen artean 

tentsioa eta beldurra arintzen, 

guztiak batera eta bakean ibil 

daitezen bultzatuz. 

03.9 Plazetan eta haur jolasen parkeetan 

lurrean jartzen diren markak 

eraginkorrak eta ez oso garestiak19 

direla egiaztatu da. 

03.10 Jolas tokietan lur naturala, 

elementu mugikorrak eta 

desnibelak jartzeak lagundu egingo 

du haurrek jarduera fisiko 

handiagoa egin dezaten20. 

03.11 Plazak eta jolas tokiak diseinatzean 

aintzat hartu behar da klima 

baldintzetara egokitzeko beharra, 

euriak ez bustitzeko lekuak eta itzal 

eremuak barne. 

03.12 Espaloietan eta jolas tokietan argi 

egokia jarri behr da, denbora 

luzeagoan jolasteko aukera 

emateko21. 

03.13 Erabiltzen ez diren lekuetan jarduera 

fisikorako oinarrizko ekipamenduak 

jartzeko aukera aztertu, eta beste 

espazio espezifiko batzuk, eta beste 

espazio ez espezifiko batzuk 

(plazak, Lorategi eremuak...) behin-

behinean aprobetxatu. 
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HIRIKO KALEAK ETA PAISAIA 
 

Kaleek ibiltzeko, jolasteko, jarduerak 

hartzeko, beste pertsonekin harremana 

izateko duten xarma kontu korapilatsua da 

egiaz eta hainbat ikuspegitatik begiratuta 

aztertzen da. Hortik etorri da “hiri 

ibilgarrien” kontzeptua. 

Bestalde, titularitate publikoko nahiz 

pribatuko elementu fisikoen multzoa da hiri 

paisaia, eta guztiak batera hartuta hiri irudia 

osatzen dute eta neurri handi batean 

zehaztu egiten dute espazio publikoaren 

kalitatea. Hiri paisaia era horretan ulertuta 

gainditu egingo da eszenografia huts gisa 

hartzen duen muga eta irizpide gehiago 

hartuko dira aintzat. 

Kode honen helburuari eusteko, Active 

Design. Shaping the sidewalk experience 

dokumentuan (New Yorkeko Hiriak egina) 

planteatutako ekarpen analitikoa hartu da 

erreferentzia gisa proposamenak egiteko 

orduan. Ekarpen analitiko hori, proposamen 

zehatza ez bada ere, interesekotzat hartzen 

da plangintza orokorra egiteko orduan 

aintzat hartzeko. 

Kale bat erakargarriago egiten duten faktoreak 
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Aipaturiko faktore horiek plangintza 

prozesuan aintzat hartzeaz gainera, hona 

hemen esku hartze zehatzen proposamen 

batzuk: 

 

Espaloien sarea 

Kaleen konektibitatea, ibilbide bat egiteko 

erraztasuna, funtsezko faktoreak dira 

pertsonek mugikortasun aktiboa aukera 

dezaten22.  

Espaloien sare egoki batek hainbat 

ibilbideren artean aukeratzeko bide emango 

die pertsonei eta garraiobide egokiena oinez 

joatea dela ikusiko dute. 

04.1 Plangintza orokorraren alorrean 

elkarren artean ondo loturiko kaleen 

eredua aukeratu behar da, irteerarik 

gabeko kaleak saihestuz, oinezkoen 

joan-etorriak bultzatzeko. Irteerarik 

gabeko kaleen kasuan oinezkoei eta 

bizikletei igarotzeko aukera eman, 

nahiz eta autorik ez pasa. 

04.2 Oinezkoentzako igarobide goratuak 

eta lurperatuak saihestu. 

04.3 Ibilgailuen garajeetarako eta beste 

leku batzuetarako arrapalen bidezko 

sarbideak minimizatu eskaileren 

bidez. 
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Hiri paisaia 

04.4 Iturrien, komunen eta atsedenerako 

elementuen sarea egokia bada 

handitu egingo ditu paseoen23 

maiztasuna eta iraupena, Irungo 

HAPNan arau gisa jaso bezala 

genero ikuspegia aintzat hartu 

denetik. 

04.5 Argiteria publiko egokia beste 

funtsezko faktore bat da segurtasun 

kontuengatik eta eragin handia du 

joan-etorri aktiboak24 areagotzeko. 

Hori ere urbanizazio arau gisa jaso 

da HAPNan genero ikuspegia aintzat 

hartu denetik. 

04.6 Ahal den guztietan bizileku 

eraikinen kaleen diseinua egokitu 

egin behar da haurrei jolas egiteko 

aukera emateko. 

04.7 Eskaileren erabilera bultzatu behar 

da seinale egokiak eta agerian 

jarrita, haiek erabiltzera 

animatzeko. Eskailerak margotzea 

bezalako ekintzak, espazio ikusgarri 

eta erakargarri egiteko, 

eraginkorrak dira bai kaleetan bai 

eraikinen barruan. 

04.8 Oro har, arte instalazio iraunkorrak 

edo behin-behinekoak jartzeak 

erakargarritasuna eta erabilera 

handiagoa9 ematen dio inguruari. 
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ERAIKUNTZA PROIEKTUAK 

 

Eraikinen diseinuan halako alderdi batzuk 

aintzat har daitezke pertsonen jarduera 

fisikoa bultzatzeko, hala barrualdean nola 

inguruetan. Haietan zirkulazio sistema 

planifikatzeko orduan jarduera fisikorako 

irizpideak sartzea, bulego eraikin berrietan 

bizikleten aparkalekuak edo aldagela txikiak 

bezalako banakako elementuak sartzea edo 

bertan bideratzen diren jardueretarako 

espazioak egokitzea dira horren harira 

proposatzen diren esku hartze ildo batzuk. 

Eraikinak diseinatzeko orduan jarduera 

fisikoa bultzatzeko aintzat hartu beharreko 

aukeretako batzuk honako hauek izan 

daitezke: 

• Elementu orokorrak 

Eraikineko elementu orokorren 

diseinuak, esate baterako, 

eskailerak, aldagelak eta bizikleten 

aparkalekuak, jarduera bultzatu ala 

asmoa kendu dezake haren 

egokitasunaren, erosotasunaren, 

komenientziaren eta 

segurtasunaren arabera. Eremu 

komunetan kaletik sarbide zuzena 

izango duten bizikleten 

aparkalekuak jartzeak, ur iturriak 

eta elkartzeko espazioak jartzeak, 

mugikortasuna bultzatuko dute. 

Aitzitik, igogailuen protagonismo 

handiak eta ate itxiek murriztu 

egiten dute jarduera fisikoa. 

• Eraikuntza programa 

Elementuak eta espazioak modu 

estrategikoan kokatzen badira, 

joan-etorriak errazagoak izango dira 

eraikinen barrualdean. Joan-etorri 

handiagoak eskatzen dituzten edo 

eskaileren erabilera bultzatzen 

duten lekuetan jar daitezke 

postontziak, biltzeko lekuak, 

kafetegia, lantokiak. 

• Zirkulazioak 

Zirkulazio sistemaren diseinuak, 

eraikineko espazioak elkarrekin 

lotzen dituzten eraikineko barne 

espazioek, eskailerek, igogailuek 

eta korridoreek aukera egokia 

eskaintzen dute pertsonak haietan 

ibiltzeko, eskaileren erabilerari 

arreta berezia eskainita. 

• Elementu espezifikoak 

Jarduera fisikorako elementu 

espezifikoak sartzeko aukera 

aztertu. Bizileku eraikinetan 

erabilera anitzeko eremu bat izan 

daiteke edo eraikinen inguruan 

ibiltzeko ibilbide txiki bat. Eraikin 

handietan, bulego eraikuntzetan 

edo enpresa poligonoetan espazio 

espezifikoak plantea daitezke 

jarduera zuzenduetarako, eta 

aldagelak ere.  

Aukera horien eredu izan behar dute eraikin 

publikoek. 
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Barnealdean 

05.1 Kale mailan bizikletak aparkatzeko 

espazioak, mugitzeko modu gisa 

bizikleta bultzatzeko era egokia 

dira. Espazio horiek eraikineko 

egituraren barnean egongo dira, 

behartuta jarri direlako itxura eman 

gabe. Irungo HAPNak bizileku 

eraikinetako beheko solairuetan 

bizikletak aparkatzeko azalerak 

egokitzeko obligazioa jaso du. 

05.2 Eraikineko edo eraikuntza saileko 

eremu funtzionalen kokalekuak 

paseo laburrak bultza ditzake. 

Lanerako eraikinak direnean, 

fotokopiagailuen gela, postontziak, 

bilera gelak edo espazio 

partekatuak lanpostuetatik haietara 

joateko ibilbide bat egin beharra 

dakarren lekuetan jar daitezke25. 

Bizileku eraikinetan zerbitzu 

komunen edo postontzien 

kokalekuak ondo aztertu. 

05.3 Argi naturalak, korridoreetan eta 

eremu komunetan elementu 

apaingarriak jartzeak eta 

kanpoaldearen ikuspegiak 

mesedegarriak dira joan-

etorrietarako26. 

05.4 Bizileku sailetan, eraikuntza 

handietan edo enpresa 

poligonoetan aldagelak 

(dutxarekin), bizikletentzako 

aparkaleku seguruak, jarduera 

fisikoa egiteko erabilera anitzeko 

espazioak edo beste ekipamendu 

espezifiko batzuk jartzeko aukera 

aztertu, iristeko errazak diren 

eremuetan ahal izanez gero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanpoaldean 

Garrantzitsua da halaber eraikinaren 

kanpoko ingurua aintzat hartzea. Alde 

batetik, hiri paisaian duen eraginagatik: giza 

eskala, kanpoko eskailerak, hiri inguru 

atseginagoa sortzen duten terrazak. 

Interesgarria da halaber, eraikin batzuetako 

sarrerak/harrera lekuak kale aldera eragiten 

duten “zaintza naturalaren” eragina 

aztertzea, horrek segurtasun handiagoa 

eskaini baitiezaioke inguruari. Horren harira, 

bizileku eraikinetako atarietan paramentu 

gardenak erabiltzeko obligazioa jaso du 

Irungo  HAPNak.  

Eraikinaren inguruko edo ondoko bideek eta 

ibilbideek, kalearekiko loturak edo sarrera 

nagusia garraio publikoaren geltokietatik 

hurbil egoteak bultzatu egiten dute jarduera 

fisikoa. 

“Hiri paisaiaren” atalean sartu dira 

proposamenak. 
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Eskailerak 

Jarduera fisikoa bultzatzeko garaian oso 

handia da eskaileren erabilerari ematen 

zaion garrantzia. Programa ugari daude 

hainbat lurraldetan haien erabilera, 

barnealdean nahiz kanpoaldean, 

bultzatzeko. 

Hona hemen eraikinetako eskailerak 

diseinatu, kokatu eta egokitzeko orduan 

aintzat hartu beharreko proposamen batzuk: 

05.5 Ikerlanek erakusten dute eskailera 

handi batek, eraikinean 

protagonismoa izanda, erabiltzeko 

gonbita egiten duela27.  

05.6 Eraikinaren barnean zirkulaziorako 

osagai nagusi gisa egokitu 

eskailerak, sarrera edo ezkaratza 

nagusiaren aldera eta hartatik 

hurbil, eraikinaren barnean 

zirkulaziorako bide nagusien 

luzapen gisa. 

05.7 Oso agerian eta igarotzeko eremuan 

jarri eskailerak (esate baterako, 

postontzien ondoan), eta hain 

agerikoa ez den toki batean, berriz, 

igogailuak. 

05.8 Igogailuaren denborak luzatzen 

badira eta haien abiadura edo ateak 

irekitzeko eta ixteko denbora 

moteltzen badira, eskailerak 

erabiltzeko aukera bultzatuko da 

ibilbide laburrenetarako. 

05.9 Eskaileretara iristeko ateak saihestu 

(segurtasunari eta suteei buruzko 

araudia betetzeko beharra saihestu 

gabe). 

05.10 Eskailerek zabalera egokia izan 

behar dute, bi lagunek paraleloan 

edo elkar gurutzatzean erosotasun 

osoz erabiltzeko modukoa. Ikerketa 

batzuek gomendatzen dute 142 cm-

ko zabalera izatea gutxienez28. 

05.11 Diseinu erakargarria baldin badute, 

kalitate oneko akaberak, argi 

egokia, eta apaingarriak eta arte 

elementuak ere (margotu egin 

daitezke, adibidez) edo musika 

baldin badituzte politagoa izango da 

erabilera-esperientzia eta 

erakargarriago bilakatuko ditu29. 

05.12 Igogailua erabili beharrean 

eskailerak erabiltzera animatuko 

duten seinaleak “erabaki puntua” 

jarri, horrek eragiten dituen onurak 

azpimarratuz30,31. 
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ESPAZIO, INSTALAZIO ETA EKIPAMENDU 

ESPEZIFIKOAK 

 

Bibliografia zabala dago kirolerako eta 

jarduera fisikorako instalazio eta 

ekipamendu espezifikoei buruz, haien 

ezaugarrien, gomendioen, mantenuaren, 

kudeaketaren nahiz plangintzaren inguruan. 

Atal honetan ez ditugu jasoko jada dauden 

proposamen eta gomendio guztiak, baina 

bai saiatuko gara hirigintzaren ikuspegitik 

begiratuta gomendio espezifiko batzuk 

azaltzen, gogoetan eta eztabaidan aintzat 

har daitezkeenak ekipamendu eta instalazio 

horiek diseinatu eta kudeatzeko orduan. 

Espazioak eta 

instalazioak 

Arazoak ugari izaten badira ere eta halako 

tamaina bateko instalazioen eta espazioen 

kokapena aukera-irizpideetan gehiago 

oinarritzen bada ere kokaleku zoragarrietan 

baino, horregatik ez dira irizpide batzuk 

aintzat hartu gabe utzi behar espazio eta 

instalazio horiek kokatzeko orduan eta 

diseinuarekin eta dituzten elementuekin 

loturiko alderdi batzuk ere kontuan izan 

behar dira. 

06.1 Instalazio eta ekipamendu irekiak 

izan behar dira, eguneko ordu 

guztietan eta pertsona guztiek 

erabiltzeko modukoak. 

06.2 Herritar multzo desberdinentzako 

jarduera fisikoa egiteko guneak edo 

eremuak (kirolguneak) jarri, leku 

jakin batzuetan ekipamendu 

desberdin gehiago jarrita, haietara 

oinez edo bizikletaz iristeko 

moduan. Instalazio komunak 

partekatzeko aukera emango dute 

jarduera fisikoa egiteko gune edo 

eremu horiek, eta horri esker 

eraginkortasun ekonomikoa eta 

zoruaren erabilera hobetu daitezke. 

06.3 Eremu horietan 

komunitatearentzako beste 

erabilera batzuk egokitzeko aukerak 

planteatu (esate baterako, 

kafetegiak, haurtzaindegiak, areto 

komunitarioak). 

06.4 Egunero erabiltzen diren beste 

espazio batzuetatik hurbil dauden 

kokalekuak lehenetsi, batik bat 

ikastetxeak, kontuan izanik hainbat 

erabilera ezar daitezkeela elkarren 

osagarri. 

06.5 Erabilera murrizketak (ordutegia, 

sarrera pribatua, eskolatik kanpoko 

ordutegia eta abar) dituzten kirol 

instalazioak zabaldu herritarrak 

askatasun osoz joan daitezen. 

06.6 Eraikinen eta kirol eremuen diseinu 

estetikoa zaindu, dauden hiri 

paisaian egokitu daitezen eta 

herritarren artean pertzepzio 

positiboa sor dezaten. Ate eta leiho 

iritsi-errazak eta hesien eta itxituren 

kalitatea eta iraunkortasuna 

funtsezko alderdiak dira instalazio 

horien pertzepzioan. Horrez gainera, 

barrualdetik kanpora ikusteko 

aukera ziurtatzen bada areagotu 

egingo da (“zaintza sozialaren”) 

segurtasun sentsazioa kanpoaldean 

eta jarduera bultzatuko da 

instalazioaren kanpoan. 

06.7 Jarduera fisikoa egiteko motibazioa 

sortzen duten diseinuak jar daitezke 

kirol eraikinetako fatxadetan, eta 

baita eraikinaren barnean ere. 

Kanpoko eremu bat “eragin eremu” 
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gisa egokitu. Eraikina bera 

“gainditu” egin behar du jarduerak. 

06.8 Instalazio bateko harreralekua 

hartako eremu garrantzitsuenetakoa 

izaten da gehienetan. Kalearen eta 

barneko instalazioen arteko 

“interfazea” da harrera, iristeko 

erraza izatea eta nahi den helbidea 

arazorik gabe aurkitzea funtsezkoak 

dira. Gainera, kale aldera ere 

garrantzitsua da harreralekua, 

orientazio egokia baldin badu eta 

ikuseremu ona eskaintzen badio, 

segurtasuna sor dezake 

kanpoaldera. 

Ekipamenduak 

Ekipamenduak aipatzean, jarduera 

fisikorako eta kirol jarduerarako eremu 

espezifikoetan nahiz espezifikoak ez diren 

beste espazio batzuetan, haien eragina 

positibotzat hartzen denean (plazak, 

parkeak, haur parkeak...) egon daitezkeen 

tamaina (eta kostu) txikiagoko elementuez 

ari gara. 

Proposamen batzuk jaso dira espazio irekien 

diseinuaren eta ekipamenduen atalean. 

06.9 Elkarrekin loturiko sare gisa 

planifikatu behar dira aisiarako 

ekipamenduak eta espazio irekiak 

edo oinezkoen eta bizikleten 

sarearen barnean egon behar dute. 

06.10 Sare horrek kirola eta jarduera 

fisikoa egiteko aukera eman 

beharko lieke biztanle sektore 

guztiei, eta horrenbestez, aukera 

ugari jaso behar dira, eta espazio 

horien malgutasuna ere funtsezkoa 

da. 

06.11 Espazioak eta ekipamenduak 

pertsona guztientzako 

barneratzaileak izan daitezen, 

garrantzitsua izango da haien 

erabilgarritasuna ziurtatzeko neurri 

batzuk hartzea. Material lisoak, eta 

leunak eta degradatuak ere sartzeko 

lekuan, zabalera eta ikuspena ere 

aintzat hartu beharrekoak dira. 

06.12 Aisiarako eta jarduera ez 

formaletarako espazioen eta 

instalazioen diseinuak kalitatea 

hobetzen delako sentsazioa eman 

behar dio hiri inguruari, kalitatezko 

materialak erabilita, paisaian egoki 

integratuta eta beste hiri espazio 

eta naturgune ireki batzuekiko 

lotuneetan kokatuta. 

06.13 Ekipamendu horiek egunero 

erabiltzen diren lekuetan jartzen 

badira, jarduera fisikorako aukerak 

daudelako kontzientzia sortzen 

lagunduko da. Bereziki interesgarria 

da osasun zentro bat hurbil egotea, 

ohiko jarduera fisikoaren onurak 

errazago ikus daitezen. 
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