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KIROLEKO INDARKERIAREN AURKAKO EUSKAL BATZORDEAREN 2019KO 
OTSAILAREN 6KO BILERAREN AKTA 
 
 
Kiroleko Indarkeriaren Aurkako Euskal Batzordeak bilera egin du Gasteizen, Eusko 
Jaurlaritzaren Lakuako egoitzan, 2019ko otsailaren 6an.  
 
 
Honako hauek izan dira bileran: 
 

- Bingen Zupiria Gorostidi, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua. 
- Almudena Otaola Urkijo, José Ángel María Muñoz Otaegi, Kultura 

sailburuordetzaren ordez. 
- Jon Redondo, Eusko Jaurlaritzako Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren 

zuzendaria. 
- Miren Aranzazu Mardaras , Bizkaiko Foru Aldundiaren ordezkaria. 
- Joseba Koldo Pérez de Heredia, Arabako Foru Aldundiaren ordezkaria. 
- Juan José Gude Prego, Euskal Kirol Federazioen Batasunak izendatuta. 
- Alvaro Gonzalez Pérez, udal-interesak ordezkatzen dituzten euskal elkarteen 

izenean. 
- María Tato Mera, aitortutako kiroleko munduko izeneko pertsona. 
- José Antonio Varela - Ramón Estankonaren ordez - Segurtasun Sailak 

izendatuta, segurtasunaren arloan prestigio handia duen pertsona baita. 
- Beatriz Anitua Zabaleta – Iñaki del Pozoren ordez - , Segurtasun Sailak 

izendatuta, segurtasunaren arloan prestigio handia duen pertsona baita. 
- Marian Ispizua, euskal arlo zientifiko unibertsitarioan prestigio handia duen 

pertsona. 
- Iker Ugarte, Eusko Jaurlaritzako Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren 

Zuzendaritzako funtzionarioa, idazkari lanetan, ahotsarekin baina botorik 
gabe. 

- Juan Aldaz, euskal arlo zientifiko unibertsitarioan prestigio handia duen 
pertsona. (Gonbidatu gisa) 

- Jon Iriberri, Eusko Jaurlaritzako Hobekuntza Teknikorako Zentroaren 
teknikaria. (Gonbidatu gisa) 
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Honako hauek ezin etorria adierazi dute:  
 

- Goizane Alvarez Irijoa, Gipuzkoako Foru Aldundiak izendatuta. 
- Beatriz Arregui Gamir, Euskal Kirol Federazioen Batasunak izendatuta  

 
 
10:00etan hasi da bilera, Bingen Zupiria jauna presidente dela eta hau sinatzen 
duena idazkari dela, gai-zerrendan jasotako honako gai hauek aztertzeko: 
 

1.- 2019ko otsailaren 6ko bileraren Aktaren onespena. 

2.- “Euskadin kirolarekin lotura duen indarkeria modu partekatuan 
kudeatzeko talde-lanean egindako diagnostikoa eta proposamenak” 
txostenaren aurkezpena.  

3.- 2019. urtean akzio materializaziorako proposamenaren bilketa eta 
erakusketa.  
4.- 2019rako Batzordearen egutegiaren bereizmena. 
5.- Galde-eskeak.  
 

 
 
Gai-zerrendako puntuak jorratu baino lehen, Bingen Zupiriak adierazi du Batzorde 
berriaren konposizioa (2018ko uztailean izendatuta) eta bere kideak agurtzen ditu. 
 
Jon Redondo jaunak aurreko bileraren erakusketa laburra egiten du (2019ko 
otsailaren 6an eginda), Batzordearen kide batzuk ez zeudelako. 
 
Gainera agerira ateratzen da gai-zerrendaren bi lehen puntuei buruzko 
dokumentuak gaztelaniaz bakarrik eman direla itzultzera bidali direlako. Behin 
jasota bidaliko dira. 
 
 
1.- 2019ko otsailaren 6ko, aurreko bilerako Aktaren onespena. 
 

Akta objekziorik gabe onartzen da. 
 
 
2.- “Euskadin kirolarekin lotura duen indarkeria modu partekatuan kudeatzeko 
talde-lanean egindako diagnostikoa eta proposamenak” txostenaren aurkezpena. 
 
 Marian Ispizuak eta Juan Aldazek, dokumentuaren eragileek, berrikustea eta 
hura Batzordeari jakinarazteko erakusketa egiten dituzte. 
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 Txostena bilerako aktari eransten zaio. 
 

D. Jon Redondo-k Real Sociedad-aren eta Peña Mújica-ren kasua dio. Klubak 
plantillaren pertsona bat izendatu zuen zuzeneko solaskide bezala aipaturiko 
taldearekin eta bizitasun-harmaila bat bihurtzera pasatu zen. Eredu bezala 
erakusten da zer antzeko beste kasu batzuetan egin daitekeen. 
 
 
3.- 2019. urtean akzio materializaziorako proposamenaren bilketa eta erakusketa.  
 
D. Jon Iriberri-k aurkezten du gidaliburu bat edo praktika onetako dekalogo 
eraginkorra lantzeko komunikabide posible guztiekin (ez soilik media mass 
tradizionalekin) kolaborazio posiblea. Bada informazioa era gutxiago 
sentsazionalistan trata dadila eta praktika onak eta kirolaren balio onuragarriak, ez 
soilik indarkeriazko egintzekiko erlazionatutako haien, islatzeko. 
 
Kiroletako Prentsako Euskal Elkartearekin kontaktuak, kolaborazio posiblean 
egoteak interesatua dirudienarekin, egin dira. 
  
 
4.- 2019rako Batzordearen egutegiaren bereizmena.  
 
   Bilera berria 2019ko urrirako edo azarorako egiteko asmoa dago. 
 

Bilera horretan lehenago aipatutako kolaborazio posible horren ibilbidea 
adieraziko da. Gainera erlazionatutako informazioa ikuskatuko da Jarduera Fisiko 
eta Kirolaren Zuzendaritzak jasotako bortizkeriarekin eta 2019 honetan zeharreko 
kirolarekin. 
 
 
 
5.- Galde-eskeak.  
 

 Jose Antonio Varela Jaunak legezko huts posibleari buruzko bere kezka 
adierazten du kirol “zalea” izena eman liezaiokeenean. Futbolean zigor 
administratiboak bigarren B-era eta guzti heltzen dira soilik eta beheko 
kategorietan berezko klubetako eta federazioetako diziplinazko erregimen 
zigortzailea geratzen da soilik. 
Proposatzen du, maiatzaren 25eko, Euskal Batzordea kiroleko bortizkeriaren 
kontra arautzen duen 94/2004 Dekretua eguneratzea, horrek aipaturiko 
zigorrak ezarri ahal ditzala. 
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María Tato Andreak azaltzen du, estatuko legeriak ekartzen dituen 
konpetentzietako hustuketagatik aipaturiko aldaketa oso korapilatsua da, 
baina ikasiko dela. 
 

 Marian Ispizua Andreak eta Juan Aldaz Jaunak optimizazioa proposatzen 
dute kudeaketa-datuetarako. Informazioko bilketa eskerga egiterik ez da 
helburua, ba beraren erabilera eraginkorra ez egitea. 
 

 Beatriz Anitua Andreak eskatzen du argitzea edo aurkeztutako txostenaren 
proposamenetako bat, “zigor-aplikazioa” gomendio bezala “denboran eta 
forman” ezartzen dena, mugatzea. 

 
 
 
11:30-ak orduak izanez saioa, zeinen garapenetik, Idazkari bezala, nik oraingo Akta 
bere edukiaren fede emanez altxatzen dudana, en gai gehiagorik gabe, altxatzen 
da. 
 
 
 
 
ONTZAT EMANA: BINGEN ZUPIRIA 
GOROSTIDI 
(Bileraren buru, Eusko Jaurlaritzako 
Kultura eta Hizkuntza Politikako 
sailburua) 
 

 SIN.: IKER UGARTE TUTOR 
Kiroleko Indarkeriaren Aurkako 
Euskal Batzordearen idazkari-
lanetan 

 


