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 JARDUERA FISIKOKO TOKIKO PROIEKTUA ETA OSASUNA  

 

1. PROIEKTUAREN EZAUGARRIEN DESKRIPZIOA 
 

1.1. SARRERA ETA JUSTIFIKAZIOA: 

Gaur egun, jarduera fisikoa egitea oso osagai garrantzitsua da osasun-adierazle onak 

lortzeko, biziraupen handiagoa eta bizi-kalitate ona ekarriko baitute. Osasunaren eta 

gorputz- eta kirol-jardueraren kontzeptuek gero eta lotuago egon behar dute, aipatutako 

osasun-adierazleak lortzeko. 

Giza gorputza mugitzeko diseinatua dago eta, beraz, jarduera fisiko erregularra behar 

du modu optimoan funtzionatzeko eta gaixotzea saihesteko. Frogatu da bizimodu 

sedentarioa arrisku-faktorea dela gaixotasun kroniko asko garatzeko, gaixotasun 

kardiobaskularrak barne, mendebaldeko heriotza-kausa nagusietako bat. Bizitza aktiboa 

izateak, gainera, beste onura sozial eta psikologiko asko dakartza, eta lotura zuzena dago 

jarduera fisikoaren eta bizi-itxaropenaren artean; horrela, populazio aktiboenek denbora 

gehiago ematen dute bizitzen ez-aktiboek baino. Aktiboago bihurtzen den jende 

sedentarioak dio hobeto sentitzen dela ikuspuntu fisiko zein mentaletik, eta bizi-kalitate 

hobea dutela. 

Horregatik guztiagatik, garrantzitsua da herri-administrazioek udalerri edo lurralde 

bakoitzari egokitutako jarduera fisikoa egitea sustatzeko plan orokorrak egitea. Azken 

helburua osasungarriak ez diren bizi-ohiturak aldatzea eta jarduera fisikoak osasunean duen 

eragin positiboaz ohartaraztea izango da. Horrela, eta jarduera fisikoaren ikuspuntutik, 

Atarrabiako Udalaren helburu orokorra, proiektu honekin, NAVARRA ACTIVA/NAFARROA 

AKTIBOA helburuei eta herriko eta Nafarroako Zahartze Aktibo eta Osasungarrirako 

Estrategiari erantzuna eta jarraipena ematea da. 

Jarduera fisikoko tokiko proiektua eta osasuna “Atarrabia sasoiko-Villava en forma” 

Bizitza Osasuntsua eta Osasungarria Garatzeko eta Sustatzeko Tokiko Plana da, 

Atarrabiako biztanleen artean jarduera fisikoa egitera bideratutako programak txertatuz. 

Atarrabiako Udalak sustatzen du, hainbat erakundek osatutako tokiko sare baten bidez eta bi 

lankidetza-hitzarmenekin, Atarrabiako Udalak sustatzen du, hainbat erakunderen artean 

Tokiko Sarearen bitartez eta Osasun Zentroarekin eta ADACEN elkartearekin egindako 

Lankidetza Hitzarmen banarekin.. 
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Plana herritar guztiei zuzenduta dago, haurtzarotik hasi eta zahartzarora arte, 

bereziki heldutasunean eta zahartzaroan eraginez. Horrez gain, pertsona osasuntsuak eta 

arriskuan-gaixo dauden pertsonak ere sartuko dira, eta azken horiei medikuntza- eta osasun-

langileek jarduera fisikoa egitea aholkatuko zaie. 

Proiektua gorpuzteko orduan, hiru jarduera-esparru zehaztu dira, aipatu xedea 

lortzeko diseinaturiko 3 programak osatzen dituztenak: 

1. Desberdintasun sozioekonomikoei eta generokoei arreta emateko programa berezia. 

2. Populazio osoari zuzendutako jarduera-programa. 

3. Arriskuan, gaixo eta desgaitutasun egoeran dauden pertsonendako jarduera-programa. 

Programa bakoitzean, proiektuan ezarritako helburuak lortzeko aurreikusitako 

ekintzak edo jarduerak zehazten dira. Horien ardatza jarduera fisikoa sustatzea izango da, 

udalerriko biztanleen osasunerako osagai gisa. 

Plan hau dinamizatzeko Tokiko Sarea bat sortu zen, proiektuaren organo 

dinamizatzaile gisa funtzionatzen duena. Hauek dira partaideak: 

 Kiroletako Udal Zerbitzua  Jendarte Zerbitzu Oinarrizkoa 

 Berdintasun Zerbitzua                                   Gazteria Zerbitzua 

 Euskara Zerbitzua                                    Atarrabiako Osasun Zentroa 

 San Andres Erretiratuen Elkartea                   “Kirol Martiket 2015” Enpresa Publikoa 

 

Lehenengo hiru ikasturteetako esperientzia onaren eta urtero proiektuaren 

etengabeko hobekuntza gisa egindako aldaketen ondoren, laugarren urte honetan helburu 

nagusia pertsona gehiagorengana iristea izango da, berriz ere Atarrabiako Osasun 

Zentroaren eta ADACENen laguntza izanda. Horretarako, Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren 

Zientzietako Graduatu bat izaten jarraitzen dugu, lanaldi erdiko kontratuarekin, 

proiektuaren laguntza teknikorako eta JARDUERA FISIKOAREN ERREZETA izeneko ekintza 

gauzatzeko. Kasu horretan, gehitu egingo dira Jarduera Fisikoaren Errezetan emandako 

orduak, eta handitu egingo da, halaber, Nafarroako "Osasun Aktiboa Etxeetan" ekintza 

berritzailerako aurrekontua, jarduera fisikoa beren etxeetatik ADACENekin lankidetzan atera 

ezin diren pertsonei eramanez. 
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1.2. HELBURU OROKORRAK ETA ZEHATZAK: 

 

1.2.1 Helburu orokorrak: 

 Jarduera fisikoa txertatzea, bizitza osasuntsua eta osasungarria sustatzeko tresna 

baliagarri gisa, pertsonen gaitasun funtzionala mantentzeko eta handitzeko, batez ere 

helduaroan, eta, horrela, bizi-kalitatea hobetzea ahalik eta denbora luzeenean. 

 

 Bizitza aktiboak gizonengan eta emakumeengan eta arriskua egoeran eta gaixo dauden 

pertsonengan dituen onurei buruz sentsibilizatzea eta sustatzea, ariketa fisikoko eta 

osasuneko tokiko proiektuekiko atxikidura areagotzeko. 

 

1.2.2 Helburu zehatzak: 

Desberdintasun sozioekonomikoei eta generokoei arreta emateko programa berezia: 

 Baliabide ekonomikorik ez duten pertsonei kirol-instalazioetarako eta kirol-jarduera 

fisikoetarako sarbidea erraztea. 

 Gizarte-bazterkeria jasateko arriskuan dauden pertsonei aisialdirako eta sozializaziorako 

baliabide bat eskaintzea. 

 Egoera ahulenean dauden biztanleen artean jarduera fisikoa sustatzea. 

 

Populazio osoari zuzendutako jarduera-programa: 

 

 Edozein adinetako biztanle osasuntsuen artean osasuna mantentzera eta hobetzera 

bideratutako kirol-jarduera fisikoak sustatzea eta erraztea, helduaroan eta zahartzaroan 

arreta berezia jarriz. 

 

Arriskuan, gaixo eta desgaitutasun egoeran dauden pertsonendako jarduera-programa. 

 

 Beren ezaugarriengatik kirol-instalazioetara sartzea zaila izan dakiekeen pertsonen 

artean praktika fisikoa sustatzea. 

 Ariketa fisiko programatua eta banakakoa egiteko aukera ematea, gaixotasunak eta 

arrisku-faktoreak dituzten pazienteen osasuna hobetzeko bitarteko gisa. 

 Osasuna bizitza-ohitura osasungarri gisa hartzen duen jarduera fisikoa sustatzea eta 

horren inguruan sentsibilizatzea. 
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Desberdintasun sozioekonomikoei eta generokoei arreta emateko programa berezia. 
 

 
 1. ekintza:  “Udako jardueretara sartzeko paseak eta Martiket kirol-guneko baliabideak erabiltzea 

gizarte-bazterkeria jasateko arriskuan dauden familientzat ". 
 

 2. ekintza:  "Baliabide ekonomikorik gabeko familientzako udal kirol eskoletarako sarbidea" 
 
 3. ekintza:  "Egoera sozioekonomiko txarrean dauden familietako adingabeentzako uretako 

jardueretarako sarbidea (igeriketa ikastaroak)" 

 

 
Populazio osoari zuzendutako jarduera-programa: 
 

 
 4. ekintza:  "Familia Adiskidetzeko Gunea" ezartzea, jarduera fisikoa egitea errazteko. Covid-19ren 

egoerak hobera egiten badu. 
 

 5. ekintza:  "Jarduera fisikoa 60 urtetik gorakoentzat" (gimnasia eta igeriketa). 

 

 
Arriskuan, gaixo edota desgaitutaasun egoeran dauden pertsonendako jarduera-programa: 
 

 
 6. ekintza:  “Jarduera fisikoa egiteko  errezeta”, Osasun Etxetik. 

 
 7. ekintza:  “Osasun aktiboa etxeetan”, mendekotasun egoeran daudenei arreta emateko ekintza 

berritzailea. 
 
 8. ekintza:  "Desgaitasuna duten pertsonentzako udal kirol instalazioetarako sarbidea" 
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Honatx proiektuaren ezaugarrien egitura: 
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1.3. TOKIKO SAREAN ETA HONEN KOORDINAZIOAN ARIKO DIREN AGENTEAK:  

 

Udaleko Kirol Zerbitzuko Kirol Zuzendari Teknikoa eta Atarrabian 60 urtetik 

gorakoentzako Osasun eta Jarduera Fisikoaren Proiektuaren koordinatzailea dira Jarduera 

Fisikoaren eta Osasunaren tokiko proiektuaren buru. 

Biek Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako lizentziatura eta gradua dute, 

hurrenez hurren. Azken hau proiektuaren 6. ekintzaren zuzeneko gidaria da 

Horretarako sortutako Tokiko Saretik koordinatzen eta gainbegiratzen da proiektua. 

Proiektuan interesa duten tokiko eragileek parte har dezakete beti tokiko sarean. 

Atarrabiako Osasun Zentroak inplikazio berezia eta funtsezkoa du Udalarekin 

sinatutako hitzarmenaren eta Udalarekin duen koordinazioaren arabera. 

 

Hauek dira Tokiko Sarean arituko diren agenteak: 

 

 Kiroletako Udal Zerbitzua. Iosu Irigoien Reclusa 

 Osasuna eta 3. Adina Proiektuaren Koordinatzailea. Rakel Vicente Hincapie 

 “Kirol Martike” Enpresa Publikoa. Alfredo Osés 

 Jendarte Zerbitzu Oinarrizkoa. Ana Martinez y Sara Izaguirre. 

 Berdintasun Zerbitzua. Irune Gastón 

 Gazteria Zerbitzua. Joseba Amigorena.  

 Euskara Zerbitzua. Cruz Gartziandia. 

 Erretiratuen Etxea. Luis Enériz 

 Atarrabiako Osasun Etxea. Juan Carlos Cenoz, Beatriz Zaratiegui eta Eva Espatolero. 

 

1.4. PROIEKTUAN ARIKO DIREN LANGILE TEKNIKOAK:  

 

 Iosu Irigoien Reclusa, Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietan lizentziatua, 

Kiroletako Udal Zerbitzuko zuzendari teknikoa. (Zuzendaritza eta proiektuaren 

koordinazioa). 

 Rakel Vicente Hincapie, Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietan graduatua. 

(Proiektuaren koordinazioa, tokiko sarerako laguntza teknikoa eta programak. 6. 

ekintzaren monitorea). 

 Juan Carlos Cenoz Osinaga, Medikuntzan lizentziaduna, Atarrabiako Osasun Zentroko 

zuzendaria. (6. eta 7. ekintzen preskripzioa zuzentzea eta koordinatzea) 

 Alfredo Osés Gonzalez, Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietan graduatua, 

 Kirol Martiket enpresa publikoko gerentea. (Proiektua egiten den udaleko kirol-

instalazioko kudeatzailea). 
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 Nekane Garijo Equiza, Hirugarren Adineko Monitore espezialista. (5. ekintzako 

monitorea). 

 

 

Proiektu honetan proposatutako jarduerak zuzentzeaz arduratzen diren monitore 

guztiak Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako graduatuak eta/edo ekintzen jarduera-

esparru zehatzetako espezialistak izango dira. 

 

1.5. PROIEKTUA GARATZEKO ERABILIKO DIREN KIROL INSTALAZIOAK: 

Proiektu hori Atarrabiako Udalaren instalazioetan garatuko da. Instalazio horiek kirol-

jarduera fisikoak egiteko 3 eremu dituzte: Martiket kirol-gunea, Lorenzo Goicoa kirol-gunea 

eta Atarrabia pilotalekua. 

"Atarrabia sasoiko-Atarrabia en forma" tokiko proiektuan proposatutako ekintza 

guztiak udaleko kirol-instalazioetan egiten dira, 2. ekintza (edozein espaziotan gara daiteke) 

eta 7. ekintza (etxe partikularretan) izan ezik. 

Martiket Kiroldegian espazio hauek daude: 

 Martiket Eraikina: Gimnasioak, 2 squash, spinning aretoa, muskulazio aretoa, aldagelak 

eta dutxak. 

 Kanpoaldea: 2 pilotaleku txiki, udako 3 igeriltoki, tenis eta padel pista, gazteentzako jolas 

anitzetako pista. 

 Igeritoki estaliaren eraikina: 2 igeritoki, jacuzzi-a, saunak, aldagelak eta dutxak. 

Lorenzo Goicoa kiroldegian espazio hauek daude: 

 Lorenzo Goicoa Pilotaleku-kiroldegia 

 Induráin Anaiak Kiroldegia: Kirol anitzetako pista, rokodromoa, gimnasioa, aldagela eta 

dutxak.. 

 Kanpoaldea: Futbol zelaia, atletismo pista asfaltozkoa, bi pista erdi-estaliak, aldagelak eta 

dutxak. 


