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ARRAUN LAGUNAK donostiako
arraunlari elkarteak 12
bizikleta jaso ditu BIRZIKLATU
programatik

GIPUZKOAKO GAZTEEN TALENTUA
ETA MUGIKORTASUN IRAUNKORRA

2020ko mugikortasunaren asteak Aldundiko Mugikortasun Departamentuaren, Gurpil Artea elkartearen
eta Don Bosco Institutuaren arteko lankidetzaren
hasiera markatu zuen, mugikortasun ekologiko,
ekonomiko eta sozialagoarekin lotutako proiektu
berriak elkarrekin garatzeko. Gazteen konplizitatea
eta mugikortasun ekologiko, ekonomiko eta sozialagoarekin lotutako proiektu berriak garatu eta
gauzatzeko konpromisoa bilatzen dituen lankidetza-eredua da.

1. Zein da proiektu horien eragina?

Parte-hartze horri lankidetza-eredu berri baten
oinarriak ezarri ditu. Eredu horrek gazteen konplizitatea bilatzen du uneoro, mugikortasun ekologiko,
ekonomiko eta sozialagoarekin lotutako proiektu
berriak garatu eta gauzatzeko.

1: Aukera bat da
elkarrengandik ikasteko,
parte hartzen duten alde
bakoitzak besteek nola lan
egiten duten jakiteko,
bete beharreko
konpromisoetara iristen
ikasteko, egindakoa
ebaluatzeko eta beste
proiektu komun baterako
bidea irekitzeko. Lanbide
Heziketako irakasleok
sozialki ezagutaraziko
diren erronka bidezko programazioak diseinatzen ikasi

Lankidetza horri esker, bi proiektu garatu dira: maila
akademiko zein sozialean arrakasta handia izan duen
aparkaleku- eta bizikleta-kargu eredu berri bat. Jose
Luis Perez Rivero Berrikuntzako zuzendariak, Estibaliz
Lizaso LPO eta EIEko irakasleak eta Ugaitz Iriarte eta
Urko de la Cruz ikasleek beraien esperientzia kontatu
digute.
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2.
Zer
nabarmenduko
lankidetza-eredu honetatik?

zenukete

3. Etorkizunerako zein proiektu bateratu
dituzue buruan?
Estibaliz Lizaso:

dugu. Gainera, ikasleentzat guztiz berria da, erosotasun-eremutik irteten dira eta kanpoko pertsonen
aurrean hartutako konpromisoei erantzuten diete.
Proiektua ezagutzera ematen denean, ikasleak beren
lanaren ahaleginaz jabetzen dira eta gizartearen parte
direla sentitzen dute.
2: Azpimarratu nahi dut irakasleoi aukera ematen
digula ikasleak motibatzeko programazioak diseinatzeko. Ikasleak gogotsu eta zentratuta etortzen badira,
emaitza onak lortuko dituzte, eta horrek, aldi berean,
jakin-mina piztuko die, ohitura onak garatuko dituzte
eta horren garrantziaz jabetuko dira, konﬁantza eta
segurtasuna lortuz.

eta gehien murrizteko beharra dugunez, oso erakargarria da hainbat erakunderekin elkarlana izatea.
Urko de la Cruz:
1: Proiektu hau
gauzatzeko erakundeen
lankidetzak proiektua
gauzatu den tokiko
ingurune
sozioekonomikoarekin
erabateko lotura dakar.
Alde guztiek ikastea eta
lantalde interesgarri bat
sortzea dakar,
etorkizunean hainbat lan
egin ahal izateko.

3: Social Cargo Bike garatzen jarraitzeko konpromiso
irmoa dugu, aluminioz egindako diseinu ezberdin
batekin. Elektriﬁkatzea ere gustatuko litzaiguke, eta
Don Boscoko beste ikasle batzuk tartean sartzea.
José Luis Pérez:
1: Horrelako proiektuetan
parte hartzeak gure
ikasleei bestelako
lan-aukerak eskaintzea
dakar. Duela zazpi urte
baino gehiagotik,
ikastetxea erronketan
oinarritutako Ethazi
ikaskuntzan murgildu zen.
Metodologia horrek
aukera ematen digu
ikasleei erronka
ezberdinak proposatzeko,
ikasten ikasi dezaten, etorkizun profesionalean izango
dituzten erronken bidez. Beraz, proiektu horiek,
kolektibo, sozietate edo enpresa desberdinen
benetako beharretatik sortu direnez, talde pedagogikoari zein ikasleei probak egiteko aukera ematen
digute.
2: Akordioak lortzeko gaitasuna azpimarratu behar da,
alderdi guztien laguntzarik gabe ezinezkoa izango
baitzen gure ikasleei aukera horiek ematea. Bestalde,
soldadurako ikasleek soluzio desberdinak eta ondo
landuak eskaintzeko aprobetxatu dute. Zorionak eman
behar dizkiet lan handia egin dutelako eta proiektuko
aktoreekin lankidetza ildo oso interesgarriak ireki
dituztelako.

2: Proiektua oso aberasgarria izan da guztiontzat,
baina, batez ere, proiektuan parte hartu dugun
ikasleontzat. Eskolak bere lana sendotu du inguruan
dauden enpresekin harremanak sortuz, eta ikasleak
benetako egoeren aurrean egon gara, arazoei modu
autonomoan aurre eginez.
Ugaitz Iriarte:
1: Lan hau egiteak lanari
gogo handia jartzea ekarri
dit eta, batez ere, taldean
lan egitea, konﬁantza
ematea eta gure artean
laguntzea eta lanak
txandakatzea, guztiok ikasi
ahal izateko eta proiektua
aurrera atera ahal izateko.
2: Lan handia suposatu
digun proiektua bera
azpimarratuko nuke.
Lehenengo proban mila akats txiki egin genituen, eta
denborarekin konturatu ginen beharrezkoak izan zirela
ondoren garatutako probetan akatsik ez egiteko.
Gainera, garrantzitsua izan zen jakitea benetakoa
izango zen proiektu batean lanean ari ginela, eta hori
ezinezkoa izango zen institutuaren eta Aldundiaren eta
Gurpil Artearen arteko lankidetzarik gabe. Funtsezkoa
izan da haien laguntza.

3: CIFP Don Bosco LHII mota horretako jardueretara
irekita dago. Ziur gaude oso positiboak direla gure
hezkuntza-komunitatearentzat. Lan-munduan
gertatzen ari denaren eta gure ikastetxeko ikasgeletan
bizitzen ari garenaren artean dagoen gap hori ahalik
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DON BOSCOREN IKASLEEK BIZIKLETA BAT DISEINATU
DUTE BIZIKLETA SALGAIEN BANAKETA SUSTATZEKO.

Don Bosco zentroko galdaragintzako eta soldadurako
erdi mailako ikasleek bizikleta berri bat diseinatu dute
merkantziak bizikletaz banatzea sustatzeko. Gurpil Artea
Elkarteak eta Aldundiko Mugikortasuneko eta Lurralde
Antolaketako Departamentuak babestu eta bultzatu
dute proiektua.

mugikortasun jasangarria, tokiko garapena eta
Gipuzkoa hobetzeko berrikuntza eta modernizazioa
sustatzearekin. Horiek guztiak sail honen helburuak
dira, gure lurraldea erreferente bihurtzeko”.

Rafaela Romero eta Agustin Valdivia

4.000 euroko foru-zuzkidura duen proiektua da,
Analema Design Studioren laguntzarekin diseinatu da,
ikasleek iraunkortasunarekin lotutako proiektuen bidez
ezagutzak eskuratzeko helburuarekin.
Aurkezpenean, Rafaela Romero Mugikortasuneko
diputatuak azaldu du bizikleta berri hau “bizikletaren
erabilera eta jarduera ekonomikoa dinamizatzeko
ekimen bati erantzuten diola, eta bat egiten duela

LASARTE-ORIA-TXIKIERDI
BIDEGORRIAREN INAUGURAZIOA

Rafaela Romero Mugikortasuneko eta Lurralde
Antolaketako diputatuak Lasarte-Oria eta Usurbil
lotzen dituen bizikleta-oinezkoentzako bidearen
bigarren zatia inauguratu du, Txikierdi inguruan.
Kilometro bateko luzerarekin, 979 metro, eta
386.785,27 euroko inbertsioarekin, Urbil merkataritza-gunetik Michelin ingurura doan tartea da, eta bi
herrietako bizilagunen eskari historiko bati erantzuten
dio, bi hiriguneen artean oinez edo bizikletaz mugitzeko lotura segurua eskatzen baitzuten.

Inaugurazio ekitaldian, Rafaela Romero diputatua
pozik agertu da Mugikortasuneko eta Lurralde
Antolaketako Departamentuak “bidegorrien eta
Lurraldebuseko garraio-zerbitzuen bidez
Gipuzkoan mugikortasun iraunkorra sustatzearen
alde” egindako apustua islatzen duen obra amaitu
delako.
Lasarte-Oriako alkatea, Agustin Valdivia, eta Usubilgo
alkatea, Agurtzane Solabarrieta, pozik agertu dira
Donostia, Lasarte-Oria eta Txikierdi konexioa gauzatu
delako eta “erakundeek mugikortasun aktibo eta
iraunkorrarekin duten konpromisoaren isla
delako”.
Era berean, mugikortasun iraunkorra sustatzearen
garrantzia azpimarratu dute, batez ere inguruko
udalerrien artean. “Funtsezkoa da inbertitzen
jarraitzea foru eta udal bidegorrien sarea osatzeko, bizikleta garraiobide bideragarri eta segurua
izan dadin”.
Lasarte-Oria – Txikierdi bidegorriaren bigarren fasea
abian jartzeak Lasarte-Oriako eta Usurbilgo udalerriak
Donostiako hiriburuarekin lotzeko obrei jarraipena
ematen die, 2016an inauguratu zen 250 metroko
Lasarte-Oria-Txikierdi lehenengo tartearekin hasita.
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TRENBIDE ZAHARREKO IRAETA-NARRONDO TARTEA
BIDEGORRI BIHURTZEKO LANKIDETZA HITZARMENA

Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta
Garraio Sailak eta Gipuzkoako Foru Aldundiko
Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuak akordioa lortu dute Urolako trenbide
zaharraren Iraeta-Narrondo zatia bidegorri
bihurtzeko, aurreko proiektua hobetuz. Urolako
trenbide zaharreko Zesto eta Zumaia arteko zatia Bide
Berde bihurtzeko lanetan lagunduko dute, bidegorrien
sarea hobetzeko helburuarekin, Urolako Bide Berdea
osatuz. Erakundeek hitzarmena sinatzen dutenean,
trenbide-plataformaren zatia lizitatuko da.
Proiektua egun dagoen bidegorri sareari 4 kilometro
gehitu eta Urolako Bide Berdea osatzea da Zumarra
eta Zumaia lotzeko. Hala ere, zati honek zenbait
zailtasun ditu; alde batetik, Iraetako tunela, 80 metro
ingurukoa, sarrera itxi batekin dago eta ganga eraitsita
dago. Eta, beste alde batetik, Arroako tunelak 520
metro ditu gutxi gorabehera, eta bi sarrerak itxita
daude, 4 metroko sakonerako zuloa baitago.
Bidegorriaren integrazioa hainbat urtez eskatu dute
eskualdeko bizilagunek. Proiektua amaitzen denean,
oinezkoen eta txirrindularien mugikortasuna sustatzea
lortuko da, eta bidegorria igarotzen den udalerrien
ingurumen-aberastasuna eta suspertzea balioetsiko
dira.

Iraeta auzoa eta Arroa auzoa tunel horien bidez lotuko
dira eta Narrondo auzora iritsi arte jarraituko du,
kota-aldea % 8ko sigi-sagarekin gaindituz, Zumaiako
bidegorriarekin lotzeko aukera emanez.
Horrela, bidegorriak Urola bailara osoarekin lotura
izango du eta bi parke naturalekin lotuko da:
Aratz-Aizkorri eta Euskal Kostaldeko GeoParkea.
Gainera, Zumarragatik Zumaiara doan bizikleta eta
oinezko bide bat izango ditu. Bestalde, Bide Berdeak
36 km-ko ibilbidea izango du; beraz, berreskuratzeak
eta kontserbatzeak herritarren erabili eta gozatzeko
aukera emango du.
Euskal Trenbide Sarea arduratuko da obra diseinatu,
lizitatu eta gauzatzeaz. Zenbatekoa bi milioi euro
ingurukoa izango da, bi tunelen egitura egonkortzeko
eta berreskuratzeko, trenbide-ondarea hobeto
kontserbatzeko. Era berean, 450.000 euroko aire
zabaleko plataformak Gipuzkoako Foru Aldundiko
Mugikortasun Departamentuak hartuko du bere gain
obraren diseinu, lizitazio eta exekuzioaren aurrekontua. Obra hau 2023aren hasieran hasiko da eta
Narrondo eta Arronako geltoki zaharra lotuko ditu.
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ARRAUN LAGUNAK DONOSTIAKO ARRAUNLARI ELKARTEAK
12 BIZIKLETA JASO DITU BIRZIKLATU PROGRAMATIK

Birziklatu proiektuak beste urrats bat eman du eta 12
bizikleta eman zizkion Donostia Arraun Lagun Klubari
joan den abenduan. Ekimen horri esker, bizikletei
bigarren bizitza bat ematea lortu da, klubeko neskei
eroso, azkar eta modu jasangarrian lekualdatzeko
erraztasunak emateaz gain. Arraunlariek dohaintza hau
jaso dute arraunean ideal batzuk defendatu dituzten
emakume talde gisa izan duten ibilbideagatik eta
kirolean erreferente izateagatik, pasioaren eta
urraketaren inspirazio izateaz gain.
Era berean, bizikleta horien dohaintza balioekin,
iraunkortasunarekin edo birziklapenarekin lan
egitea zein garrantzitsua den islatzen du eta
gizartearentzat hain garrantzitsuak diren
elkarteak, kasu honetan Arraun Lagunak-eko neska
txapeldunak, adibide garbia dira.
Birziklatu proiektua 2020ko mugikortasunaren astean
hasi zen, eta Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuak sustatuta dago, Ingurumen eta
Obra Hidraulikoetako Departamentuarekin batera,
publiko-sozialeko sistema berri bat ezartzeko
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helburuarekin. Abandonatutako edo erabiltzen ez
diren bizikletak berreskuratu, berrerabili eta balioztatzean datza.
Ekitaldian, diputatuak aitortu zuen “dohaintza horrek
programaren espiritua gordetzen duela eta funtzio
bikoitza betetzen duela: bestela udal gordailuetan
pilatuta amaituko luketen bizikletei bigarren
bizitza bat ematen zaie, eta, gainera, programa
horri esker, nesken bidaiak erosoagoak, azkarragoak eta jasangarriagoak izango dira”.
Era berean, klubak bizikletak aitortu eta balioetsi ditu,
entrenamenduak jarraitu ahal izateko, itsasontzietan
beharrezko argibideak eta laguntza ematea ezinbesteko elementu bihurtu baitira. Beraz, entrenamenduen
egunerokotasunean funtsezkotzat jotzen dituzte.
Arraun Lagunak elkarteari emandako bizikletak
Errenteriako Udalak eman zizkion aurretik Gurpil Artea
elkarteari, Birziklatu proiektuaren kudeatzaileari.

