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Nolakoak
dira Gipuzkoako bizikleta
bideen erabiltzaileak?
Gipuzkoako bidegorri sarearen
erabiltzaileen profila ezagutzeko asmoz,
urtero bezala Gipuzkoako Foru Aldundiak
inkesta bat egin du foru bizikleta bideen
erabiltzaileen artean. 550 erabiltzaileri luzatu
zitzaien galdera sorta joan den maiatzeko
azken astean eta ekaineko lehen bi asteetan.
Galdeketa honi esker, Gipuzkoako foru bidegorrien
erabiltzaileen argazkia eguneratu da.
Zer nolako bizikletak darabiltzate Gipuzkoako bidegorri sarearen erabiltzaileek? Ze ohiturak dituzte? Zenbat emakumezkoek erabiltzen dute? Eta zenbat gizonezkoek? Ze adina
dute batez beste? Ze maiztasunarekin erabiltzen dute sarea?
Pozik daude erabiltzaileak osatzen ari den azpiegiturarekin?
Zeintzuk dira foru sareko bidegorri estimatuenak?

TXIRRINDULARIAK ETA OINEZKOAK SEXU,
ADIN ETA JARDUERAREN ARABERA
• Sexuaren araberako txirrindularien banaketa oso desorekatua
dago, izan ere, ziklisten % 85 gizonezkoa baita. Banaketa
honen azken urteetako eboluzioak, pixkanaka bada ere,
handitzeko joera duela azpimarratu behar da.
• Txirrindularien % 86, 25 eta 65 urte bitartekoa da.
Gazteenen (25 urtetik beherakoak) eta zaharrenen (65
urtetik gorakoak) presentzia urria da, % 8 eta % 6,
hurrenez hurren. Azken urtean joera hau areagotu
egin da, txirrindularien batez besteko adina 44
urtekoa delarik (2013an 42koa zen).

eta % 53 emakumezko. Halere, gizartean dagoen
banaketarekin alderatuta, gizonezkoak pitin bat azpiordezkatuak daude (biztanleriaren % 49 baitira).

• Txirrindularien gehiengoa (% 67) okupatua
edo lanean dago eta % 11 langabetua da.
Ikasleen eta jubilatuen presentzia ere urria
da, % 7 eta % 13, hurrenez hurren.
Sexuari dagokionez, oinezkoen
banaketa txirrindulariena baino
askoz orekatuagoa da:
% 47 gizonezko

• Oinezkoen % 76, 45 urtetik gorakoa da,
hau da, oinezko heldu-zaharra nagusitzen
da, batez besteko adina 56 urtekoa
izanik. Oinezkoen gehiengoa (% 52)
jubilatua edo pentsionista da, %
30 okupatua dago eta
% 11 langabetua
da.
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TXIRRINDULARIEN
PROFIL NAGUSIAK

ASÍ SON LAS PERSONAS
USUARIAS DE LA RED
FORAL DE VÍAS CICLISTAS

Gipuzkoako bizikleta bide sarean hiru txirrindulari-profil argi nabarmentzen dira, garrantzi
kuantitatiboaren arabera honela banatzen direnak:
1. Lanean dagoen 25 eta 64 urte bitarteko gizonezko txirrindularia (gizonezkoen % 60). Bizikleta bidea
gutxienez astean behin kirola edo ariketa arina egiteko
erabiltzen du. Argirik eta txirrinik gabeko mendiko bizikleta
erabiltzen du eta kaskoa janzten du. Bizikleta bidea existitu
aurretik bizikleta orain bezain beste erabiltzen zuen, eta bizikleta
bideak ekartzen dituen onuren artean gehien baloratzen dituenak
ariketa egiteko aukera, bizitasuna eta plazera dira.

• El 85% de los ciclistas son hombres.
• La edad media de las personas ciclistas es
de 44 años (en 2013 era de 42)
• La edad media de las personas peatonas es de
56 años y el 53% es mujer.
• Principales perfiles de las personas usuarias:
1. Ciclista varón de 25 a 65 años que utiliza la red foral
para hacer ejercicio (60% de los hombres)
2. Ciclista que utiliza el bidegorri para acudir al trabajo (23%
de las personas usuarias)
3. Mujer ciclista que sale a pasear o a realizar ejercicio suave
(43% de las mujeres)
4. Peatones: persona jubilada que utiliza la red para su esparcimiento.

2. Bizikleta bidea lanera joateko erabiltzen duen txirrindulari heldua
(txirrindularien % 23). Honek ere mendiko bizikleta erabiltzen du,
argirik gabekoa. Txirrina aurreko profilean baino gehiagotan izan ohi
du. Ez du kaskorik erabiltzen. Bizikleta bidea existitu aurretik bizikleta
orain bezain beste erabiltzen zuen (batez ere gizonezkoen kasuan),
eta bizikleta bideak ekartzen dituen onuren artean gehien baloratzen
dituenak erosotasuna eta azkartasuna dira. Bidaia berbera autoan
egiteko aukera du, eta bizikleta bidea existitu ezean bidaia berbera
autoz egingo luke nagusiki.

• Dos de cada tres ciclistas utilizan el casco, a pesar de que su uso
es obligatorio en todas las vías interurbanas.
• El 56% de las bicis lleva timbre y sólo el 45% luz. De todos modos,
el último año ha aumentado la presencia de estos elementos en
las bicicletas.

3. Paseatzera doan emakumezkoa (emakumezkoen % 43). Oro har, kaskoa janzten du eta mendiko edota hiriko bizikleta erabiltzen du. Baloratzen
dituen bizikleta bidearen onurak ariketa egiteko aukera eta lasaitasuna
dira. Erdia baino gehiagok (% 52) astean 1-3 egunetan bizikleta bidea
erabiltzen du, eta nahiko altua da baita ere lehen gutxiago edo batere
bizikleta erabiltzen zutenen proportzioa.

• El 74% de las bicis que circulan por los bidegorris forales son de
montaña.
• La red de bidegorris se utiliza principalmente para ocio y deporte.
El 69% de los viajes se realiza por estos dos motivos. El 31% de
los viajes está relacionado con la movilidad cotidiana (trabajo,
estudios, recados). Entre los peatones, el ejercicio y el ocio
motivan el 93% de los viajes.

Oinezkoen profil nagusia

• El 86% de las personas ciclistas utilizan la red por lo menos
una vez a la semana.

Alde handiarekin, hedatuen dagoen oinezkoen profil nagusia honako hau da:
Jubilatua, bizikleta bidea paseatzeko edo ariketa arina egiteko
gutxienez astean lau aldiz erabiltzen du eta azpiegitura horrekin
oso pozik dago.

• La nota media que ciclistas y peatones dan a la red de
vías ciclistas es de 7,8 (sobre un total de 10).
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Kaskoaren erabilera
txirrindularien artean

Hiriarteko bideetan txirrindularientzako
kaskoaren erabilera derrigorrezkoa dela
kontuan hartuta, azpimarratu behar dugu
oraindik gutxi hedatuta dagoela, 3tik 2 txirrindularik eramaten baitute (dena den, azken urtean 4
puntuko igoera izan da, % 61etik % 65era pasaz).

Txirrina eta argia

Foru bizikleta bide sarean ibiltzen diren bizikleten % 56ak
txirrina du. Zifra ertaina edo erlatiboki altua dela esan dezakegu,
izan ere, azken urtean 24 puntuko igoera izan baitu. Dena den,
gogorarazi behar dugu derrigorrezkoa dela edozein bizikletarako.
Ordea, bizikleta gutxiagok dute argia (% 45), nahiz eta azken
urtean 24 puntuko igoera eman den.
Osagarri hauek erabiltzaileen segurtasuna eta hauen arteko bizikidetza hobetzeko izan dezaketen papera kontuan hartuta, bide sarearen
erabilera hobeago baten sustapenari begira aintzat hartu beharreko
datuak dira.

Erabilitako bizikleta mota

Foru sarean erabiltzen diren bizikleta gehienak mendikoak dira: bizikleta
guztien % 74, hain zuzen ere. Erabiltzen den bizikleta mota eta ematen
zaion erabilera mota aztertuz gero, honek pentsarazten gaitu bizikleta
garraio modutzat ulertzen duen kultura hedatzeko oraindik nahikotxo falta
dela. Izan ere, eguneroko bidaiak egiten dituzten txirrindularien % 81ak
ez du mugikortasun mota horri teorikoki egokiagoa litzaiokeen hiriko edo
paseorako bizikleta erabiltzen.

Bidaiaren arrazoia

Txirrindulariek, nagusiki aisialdirako eta kirola egiteko azpiegitura
gisa erabiltzen dute bidegorri sarea. Izan ere, bidaia guztien %
69 aipatutako bi arrazoiekin lotuta baitago (% 46 kirola eta % 23
aisialdia edo paseatzea).
Txirrindularien artean, garraiorako azpiegitura gisa jokatzen duen
papera oso garrantzitsua da. Hala, bidai guztien % 31 eguneroko
mugikortasunarekin lotuta dago (% 25 lana, % 4 zaintzak,
gestioak edo erosketak eta % 3 ikasketak). Azpimarratzekoa
da azken urtean eguneroko mugikortasuna bi puntu igo
dela, % 29tik % 31era pasaz.
Oinezkoen artean, bide sarea aisialdirako, paseorako
eta kirola egiteko erabiltzen da batik bat, bidaia
guztien % 93a hartuz. Dena den, aipatzekoa
da eguneroko bidaien proportzioak ere
gora egin duela azken urtean, %
4tik % 7ra pasaz.

Baloratutako
eragin positiboak

Txirrindularien % 57ak bidegorria
erabiltzeak ekartzen dien eragin positiboen
artean, ariketa, bizitasuna, plazera edota
lasaitasuna lehenesten ditu; % 35ak azkartasuna,
erosotasuna edo segurtasuna; % 6ak ez kutsatzea
edo ekologia aipatzen du motibazio gisa, eta % 2ak
dirua aurreztea.

Erabileraren maiztasuna

Foru bidegorrietako txirrindularien % 86ak gutxienez astean
behin erabiltzen du sarea (ehuneko horren erdiak baino gehiagok
gutxienez 4 egunetan erabiltzen du). Gizonezkoak eta lanera eta
ikastera joateko bidaiekin erlazionatutako txirrindulariak, bizikleta
bidea maizen erabiltzen duten taldeak dira.
Oinezkoen artean erabileraren maiztasuna txirrindulariena baino
askoz handiagoa da, izan ere, % 79ak astean gutxienez 4 egunetan
erabiltzen baitu. 65 urtetik gorako pertsonak eta langabetuak dira
bidea maizen erabiltzen duten taldeak.

Bidegorriaren gaineko balorazioa

Orokorrean, foru sareko txirrindulariak eta oinezkoak oso pozik daude
erabiltzen duten bidegorriarekin. Hainbat gai baloratu ondoren, batez
besteko puntuazioa 7,8 da (0 eta 10 artean) bi garraio moduentzat.
Ziklistek eta oinezkoek hobekien baloratzen duten arloa zorua da eta,
okerren, beste erabiltzaileekiko bizikidetza.
Txirrindulariek hobekien baloratzen dituzten hiru bidegorriak EskoriatzaAretxabaleta, Azpeitia-Azkoitia eta Astigarraga-Martutene dira.
Oinezkoek aldiz, Soraluze-Bergara, Legazpi-Urretxu eta AzpeitiaAzkoitia. Bai txirrindulariek bai oinezkoek okerren baloratzen duten
bidea Tolosa-Alegikoa da, bertako bizikidetza arazoak aditzera
emanez.

Bizikletarekiko atxikimendua eta beste
garraiobideak erabiltzearen hautua

Eguneroko mugikortasunarekin erlazionatutako txirrindulariei
bidegorria egon ezean bidaia egiteko hartuko luketen
aukeraz galdetuta, % 42ak autoa hartuko luke (hori
egiteko aukera % 80ak dauka); % 26ak garraio
publikoa erabiliko luke eta beste bide batetik
joanda bizikleta erabiltzen jarraituko luke
% 23ak (bizikletarekiko atxikimendu
maila nabarmen jaitsi eta garraio
publikoarekiko igo egin da
azken urtean).
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‘Bizikletaz’ webgune berria
Gipuzkoako Foru Aldundiko Mugikortasuneko eta Bide
Azpiegituretarako Departamentuak Bizikletaz webgunea berritu
du: lanabes osatua eta hobetua bizikletaren sustapenaren zerbitzura.
Webgune berriak Gipuzkoan bizikletaren erabilera sustatzeko politiken eta
ekimenen inguruko informazioa biltzen du. Berrikuntza asko ditu tresna berriak,
tartean Gipuzkoako bidegorri sarearen gaineko mapa bat, non ibilbide guztiak eta
ibilbide bakoitzak dituen zatiak ikus daitezkeen. Bestalde, hiritarrentzat tresna praktikoa
eta bizikletaren inguruan lan egiten duten eragile guztientzako elkargunea eta lanabesa
izan nahi du webgune berriak.
haien parte hartzea sustatuz.
Webgune berriak ikuspegi zabalagoa du aurrekoak baino. Bertan
bizikleta eta bidegorrien inguruko informazio zabala biltzen da:
mapak, seinaleak, araudia eta behatokia (kontagailuen datuak
eta erabilerari buruzko ikerketak). Bestalde, eta besteak beste,
bizikletaren erabilpenaren inguruko aholkuak eta abantailak
eskaintzen ditu, “ez txirrindulariei” zuzendutako atal berria eta bi
arlo garrantzitsuren inguruko informazioa: bizikleta publikoak eta
bizikleta garraio publikoan.
Halaber, Aldundiak bizikletaren alorrean lantzen dituen planak,
Estrategia eta Kontseiluaren inguruko informazioa jasotzen du.
Diru laguntzei eta kontratazioari buruzko informazioa ere emango
da webgune berrian.
Azkenik, gaurkotasunezko artikuluak eta berriak, agenda (ikastaroak,
hitzaldiak, ibilaldiak), foroak eta hainbat baliabide eskaintzen
ditu: bizikleta dendak, elkarteak, bigarren eskuko salerosketa,
argazkitegia eta bideoteka...

Bidegorrien mapa
Gipuzkoa Bizikletaz webgunea (egun Bizikletaz soilik)
2006an sortu zen bizikleta garraiobide bezala sustatzeko
helburuarekin. Webguneak informazio erabilgarria biltzen
zuen eta sustapena zuen helburu nagusia. Ordutik pasa
diren zortzi urteetan egitasmoa haziz eta aberastuz
joan da. Eta, era berean, teknologia berriek aurrera
egin dute webgintzaren alorrean. Hori dela eta,
webgunea berritu, hobetu eta handitu dugu.
Gipuzkoan bizikletaren erabilera sustatzeko
politika eta ekimenetan parte hartzen
duten eragile guztiei zuzenduta
dago. Eta batez ere, lanabes
praktiko bat izan nahi du
herritarrentzat,

Arestian aurreratu dugun bezala, Gure Bidegorriak izeneko
atalaren barnean, bidegorrien inguruko informazio zabala
eskainiko da. Tartean mapa bat. Atalaren sarreran, Bidegorri
Foru Sarearen inguruko aurkezpen bat aurkituko du
erabiltzaileak, non sarea osatzen duten 9 ibilbideak
erakusten diren Gipuzkoako maparen barruan.
Honen azpian, ibilbide bakoitzaren mikrofitxa
bat topatuko du.
Aipatutako mikrofitxan klikatuz, ibilbidearen
fitxara goaz eta, hemen, aurkezpena
egiteaz gain, mapan erakusten da.
Eta azpian, ibilbidea osatzen
duten zatien mikrofitxak
erakusten dira.

6

“Webgune berriak
bizikletaren inguruan
lan egiten duten eragile
guztientzako elkargunea eta
lanabesa izan nahi du”

Gipuzkoako
bidegorrien
esku-orria
Gipuzkoako bidegorri sarearen mapa erakusten
duen esku-orria argitaratuko du urtarrilaren bukaeran
Gipuzkoako Foru Aldundiak. Esku-orriak 15.000 aleko
tirada izango du eta bizikleta dendetan eta turismo bulegoetan doan eskuratu ahalko da.
Esku-orriak bizikleta bideen foru sarearen mapa orokorra
erakutsiko du, bai eta berau osatzen duten ibilbideenak ere:
Donostialdea-Oarsoaldea-Bidasoaldea, Debabarrena, Debagoiena,
Kosta, Urola, Tolosaldea eta Goierri. Mapan, eginak dauden zatiak

Ibilbide zatiaren mikrofitxan klikatuz zati horren fitxara goaz eta, bertan,
aurkezpen testu batekin batera, mapan erakusten da.
Asmoa da bidegorrien inguruko informazio erabilgarria gehitzen joatea
eta erabiltzaileek ere iradokizunak eta kexak bidali ahal izatea.
Berezitasun bakarra izango da erabiltzaileek ibilbideen eta zatien
GPS “trackak” deskargatzerik izango dutela.

Erabiltzaile maila desberdinak
Hortaz, webgune berria ez da informazio iturri bat izatera mugatuko.
Ordea, bizikletaren inguruan lan egiten duten eragile guztientzako
elkargunea eta lanabesa izan nahi du. Horretarako, edozein
herritarrak parte hartzeko foroak baditu, baina baita ere gai
jakinen inguruko lantaldetan aritzeko moduko “extranetak”
ere. Hain zuzen ere, webgune honen nobedade nagusietako
bat honako hau da: erabiltzaile maila ezberdinak egongo
dira. Esaterako, webgunearen edukiak ikusteko ez da
beharrezkoa erregistratzea (bakarrik foroetan parte
hartzeko). Baina extranetetan parte hartzeko
erregistratu beharra dago. Lantalde ezberdinak
sortzeko aukera dago, bakoitzak berezko
edukiekin, foroekin eta abar. Zentzu
horretan, lanabes erabilgarria
izatea espero da.

eta planifikatuta daudenak ikus daitezke, eta bidegorrien
inguruko hainbat datu irakur daitezke: luzera, erabilera
mota eta bestelako informazioa.
Gainera, Gipuzkoako lau bide berdeen (PlazaolaLeitzaran, Urola, Irun-Endarlatsa, Arditurri) informazioa ere badakar esku-orriak.
Gaur egun, 183 kilometro bidegorri daude
irekita (sarearen % 42).
Sare osoa amaitzen denean, Aldundiaren
sareak 289 kilometro izango
ditu eta udalenak 150,
guztira 439.
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‘Lanera bizikletan’
ekimena Debagoienan
Lanera bizikletan Gipuzkoako Foru Aldundiak, Aretxabaleta, Arrasate,
Eskoriatza eta Oñatiko udalekin batera, 2014ko azken hiru hilabeteetan zehar
abian jarri duen sentsibilizazio ekimena da. Zehazki, urritik abenduaren bukaera
arte luzatu da. Debagoiena eskualdeko langileei zuzendutako kanpaina honekin,
lanerako bidaiak edo joan-etorriak oinez edo bizikletan egitea sustatu nahi izan da.
Gipuzkoako Foru Aldundiak Mugikortasuneko eta Bide
Azpiegituretako Departamentuaren eskutik esperientzia pilotu
bat antolatu du Debagoieneko lau udalekin elkarlanean, etxetik
lantokietara egiten diren joan-etorriak bizikletan edo oinez egitea
sustatzeko: Lanera bizikletan.
Erakunde antolatzaileetako ordezkariek ongi ezagutzen dituzte
gure gizartean ibilgailu motordunen erabilera masiboak eragiten
dituen kalteak, bai ingurumenean bai langileen osasunean zein
segurtasunean, eta horiek arintzea izan du helburu ekimen honek.
Horretarako, hainbat ekintza antolatu dira azken hiru hilabeteetan:
informazio bilerak herri bakoitzean; informazio euskarriak,
foiletoak eta kartelak ipini dira lantokietan eta herrietako hainbat
establezimendutan; herritarrez osatutako erabiltzaileen sarea osatu
da; webloga (lanerabizikletan.net) eta sare sozialak bultzatu dira
(@lanerabizikleta); doako telefonoa 900102716 martxan jarri da;
eta prentsa bulegoa eta publizitate kanpaina abian jarri dira.

EJES DE LA CAMPAÑA
Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, la Diputación Foral de Gipuzkoa, en colaboración con los ayuntamientos de Aretxabaleta, Arrasate, Eskoriatza y Oñati, ha desarrollado la iniciativa Lanera bizikletan para fomentar el uso de la bicicleta entre las personas que se dirigen al trabajo. Asimismo, la campaña ha girado en torno
a tres ejes:
• Concienciar a la opinión pública de los problemas de movilidad urbana derivados del uso excesivo
del coche y la necesidad de apostar por un modelo más sostenible.
• Proporcionar información clara y precisa para optar por ir andando o en bicicleta al
trabajo, e informar sobre los recursos existentes y las alternativas a los vehículos a motor.
• Ofrecer la oportunidad de experimentar los desplazamientos
en bici o a pie para que cada cual tenga una evidencia directa de los beneficios que aporta.
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Errekalde eta Lasarte-Oria
arteko bidegorria ekainerako
Donostia eta Lasarte-Oria lotuko dituen bidegorriaren lanek aurrera
darraite. 1,2 kilometroko bizikleta eta oinezkoentzako bidea izango da.
Aurreikuspenen arabera, bide tarte garrantzitsu hau 2015eko ekainean irekiko da.
Gipuzkoako Foru Aldundiak abian jarri ditu Errekalde eta
Lasarte-Oria arteko bidegorria egiteko lanak. Tarte hori egin
ondoren, lotuta geldituko dira Donostia eta Lasarte-Oria, garrantzi
handiko herria eskualde mailan.
Lasarte-Oria eta Errekalde arteko trenbidea bikoizteko lanak zirela
eta, trenbide zaharra erabat utzita gelditu zen, eta proposatu zen
bizikleta eta oinezkoentzako bide bihurtzeko bideragarritasuna aztertzea.
Horretarako, azterketa bat agindu zen 2012ko azaroan, eta ondoren,
DUBEGA Ingenieros SL enpresak proiektua egin zuen. Lizitazioaren prezioa
868.898 euro da, eta esleitu ondoren 6 hilabeteko epea ezarri da lanak
egiteko. Aurreikuspenen arabera, eta lanak abenduan hasi zirela kontuan
izanda, 2015eko ekainerako irekita egongo da azpiegitura berria.

Errekaldetik Urbil merkatalgunera

erdia oinezkoentzat eta beste erdia txirrindularientzat. Bereizketa
pintura bidez adieraziko da.

Bide laua eta LED argiak

Bidegorriak % 6ko gehieneko malda izango du, nahiz eta bidearen
zatirik handiena laua den, GI-21etik eta trenbidearen ibilbide zaharretik
doanez gero. Bide guztian zehar LED argiak erabiliko dira eta tuneletan
mugimendu detektagailuak jarriko dira argiak pizteko.
Bidegorriak Añorga erreka igaroko du eta horretarako, 10 metroko
zubia ipiniko da.
Eusteko neurriei dagokienez, errepide ondoan doan zatian metro bateko
metalezko baranda egongo da. Trenbide berriaren ondoan doan bidegorri
zatian 2 metroko altuera duen hesia jarriko da, trenbidera igarotzea
eragozteko. Erreka inguruan egurrezko babes baranda bat ipiniko da.

Bidegorria Errekalden (Donostia) hasiko da, hain zuzen ere GI-21 errepideak
(N-I zena) eta Hernaniko errepideak bat egiten duten biribilgunean.
Ondoren, trenbide zaharraren ibilbidea hartuko du eta Urbil merkataritza
zentrora iritsiko da, Lasarte-Oriako mugan.
Bidea 1,2 kilometro luze eta 4 metro zabal izango da. Biribilgunetik
hasita lehenengo 300 metroek GI-21 errepidearen zati bat hartuko dute;
hurrengo 730 metroak trenbide zaharraren bidetik joango dira, eta azken
200 metroek trenbide zaharra Urbil merkataritza zentroarekin lotuko
dute. Bigarren bide zatiak bi tunel izango ditu, bat 80 metrokoa eta
bigarrena 160 metrokoa. Zabalera erabilgarria 4 metrokoa izango da,

EN MARCHA EL BIDEGORRI ENTRE ERREKALDE Y LASARTE-ORIA
Las obras de la vía ciclista-peatonal que unirán San Sebastián y Lasarte-Oria ya están en marcha.
El nuevo bidegorri tendrá una longitud de 1,2 kilómetros. Está previsto que las obras concluyan en mayo de 2015. El bidegorri tendrá 4 metros de ancho útil; 2 metros estarán destinados al tráfico de bicicletas y los otros 2 al tráfico peatonal. La segregación entre
ambos tráficos se marcará mediante pintura.
El bidegorri comenzará en Errekalde (San Sebastián), en la glorieta de
intersección entre la carretera a Hernani y la GI-21 (antigua N-I),
discurrirá por la vía abandonada del ferrocarril y llegará a la
urbanización del centro comercial Urbil (Usurbil),
lindante con Lasarte-Oria.
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Expertos
Zestoa-Lasao
??????
noruegos visitan bidegorria
los bidegorris martxorako
de Gipuzkoa
Una delegación noruega de alto nivel en el ámbito
de la bicicleta visitó Gipuzkoa los pasados días 23
y 24 de octubre con el objetivo de conocer la política ciclista que se desarrolla en nuestro territorio,
así como la red de vías ciclistas de Gipuzkoa y de San
Sebastián. La delegación noruega estuvo encabezada por
Marit Espeland, coordinadora del área de la bicicleta y de
la asociación EuroVelo del gobierno noruego.
Además de conocer de primera mano la política de movilidad
y la red de vías ciclistas de ambas instituciones, la delegación
visitó la red ciclista que une los municipios de Eskoriatza,
Aretxabaleta, Arrasate y Oñati; realizando el recorrido en
bicicleta. Hicieron lo propio en San Sebastián, donde se mostraron especialmente interesados por los túneles de Morlans y
Txaparrene.
La Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de San
Sebastián mostraron su satisfacción ante esta visita, ya que
supone la constatación de que Gipuzkoa es un referente europeo
en materia de vías ciclistas.

Abiatu dira dagoeneko Zestoa eta Lasao arteko
bide zatiaren lehenengo fasearen lanak. Bizikleta eta
oinezkoentzat bidegorri berria izango da. Azpiegitura
honek Urolako trenbide zaharraren plataforma baliatuko
du 1,7 kilometroko luzeran.
Urolako trena 1926ko otsailaren 22an inauguratu zen eta
1988ko otsailaren 2an behin betiko itxi zen. Bada, trenbidearen plataforma hori oinarri nagusitzat hartu da Urola bailarako
bidegorriaren ibilbiderako eta, batez ere, Lasao-Zestoa zatirako.
Hala ere, lehen fase honetan bidegorria ez da Lasaora bertaraino
iritsiko. Izan ere, erabakitzeke dago errepidea nola gurutzatu, goitik
edo azpiko pasabide baten bidez.

Bestalde, bidegorriak bi tunel igaroko ditu tarte honetan: Agerreko
tunela (180 metro) eta Bainuetxeko tunela (88 metro).
Bidegorriaren izaera bide berdearena izango da. Hori dela eta,
trenbidearen plataformaren gainean proiektatu den zoruaren
osaketa ondoko hau izango da (degradatutako materiala kendu
eta gainazaleko artekatze bat egin ondoren gauzatuko dena):
20 zentimetroko zagor artifiziala, gutxieneko lodierakoa.
Tuneletan, hondatutako materiala kendu ondoren, hormigoizko 15 zentimetroko lauza zabalduko da.
Proiektuak aurreikusten du Miramar modeloko hesiak jartzea erorketa arriskua dagoen lekuetan,
bidegorrietarako aurreikusten den seinaleez
gain. Argiztapenari dagokionez, proiektuan
tuneletako argiztapena aurreikusi
da soilik. Lanen esleipenaren
zenbatekoa 212.547 €
izan da.
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Miramongo
bizikleta
??????
aparkaleku babestua

Hamar bizikleta gordetzeko aparkaleku bat jarri da Gipuzkoako Foru Aldundiko Mugikortasuneko eta Bide Azpiegituretako
Departamentuaren egoitzan (Miramon pasealekua, 166). Aparkalekua babestuta eta zainduta dago, eta bertako langileek zein
bulegoetara datorren edozein herritarrak erabil dezakete. Egoitzaren sarrerako kristalaren gainean aparkaleku-ikono bat jarri
da aparkalekua iragartzeko. Gipuzkoan egoitza publiko batean jarri den bizikletetarako lehen aparkaleku babestua da.

Kalapiek 25 urte

Kalapie, Donostiako hiri-txirrindularien elkarteak 25 urte bete ditu berriki. Hain
zuzen ere, joan den azaroan heldu zen mende laurdenera. Harro sentitzen dira,
eta ez zaie arrazoirik falta, “are gehiago bizikletarena bezalako bidezko arrazoi
baten alde borrokatzeagatik izan bada”, adierazi dute elkarteko kideek.
Kalapieren aburuz, gauza asko egiteko gelditzen diren arren, “poz handia
ematen digu ezarri genituen helburuetako asko betetzen ari direla ikusteak:
milaka txirrindularik zeharkatzen dute hiria egunero, eta hiri askok Donostia
eredutzat hartu dute bizikletari dagokionez”.
Urteurrena behar bezala ospatzeko, liburu bat eta bideo bat argitaratu dituzte:
Kalapie: 25 urte pedalei eragiten hiria aldatzeko (biak beren webgunetik doan
jaitsi daitezke). Bertan Kalapieren historia kontatzen da, Donostian gertatu diren
aldaketekin lotura handia duena. Liburuaren egilea Alfonso Sanz da.
www.kalapie.org

Proyecto solidario Oñabike

Un años más, los centros educativos Zuazola y Larraña de Oñati han puesto en marcha
la campaña solidaria Oñabike, que consiste en la recogida de bicicletas usadas,
estropeadas o que ya no utilizamos con el fin de repararlas y enviarlas allá
donde las necesitan. En este caso, el país de destino será la India.
La recogida de bicicletas tuvo lugar entre el 8 y el 14 de
diciembre.
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Bizikletak
aurrean!
Bizikletentzako bi “itxaron-plataforma
aurreratu” ipini dituzte Donostiako Isabel II
etorbidean, Madrilgo etorbideko bidegurutzean.
Bizikletentzako leku erreserbatuak dira, semaforoa
berde jartzen denean txirrindularien irteera erraztea
xede dutenak. Gainera, ibilgailu motordunen artean
itxaroten gaudenean kea soberan hartzea saihesten
digu eta, noski, segurtasuna ematen digu.
Duela bi urte, aldizkari honen 9. zenbakian, Londresen
ipinitako antzeko leku erreserbatu bat izan genuen hizpide.
Orain, bizikletentzako plataforma aurreratua Donostian ere
badaukagu.

LAS BICICLETAS PRIMERO!
El Ayuntamiento de San Sebastián ha instalado dos “plataformas avanzadas de espera para bicicletas” en la confluencia
de la avenida Isabel II y la avenida de Madrid. Se trata de
un espacio reservado para bicicletas que, además de ofrecer
seguridad, tiene como fin facilitar la salida de los ciclistas
cuando el semáforo se pone en verde. Asimismo, evita la
excesiva inhalación de humos cuando nos encontramos encajonados entre vehículos de motor.
Hace dos años, en el número 9 de esta misma revista,
nos hacíamos eco de una iniciativa similar en las calles
de Londres. Hoy, la plataforma avanzada de espera para
bicicletas es una realidad en San Sebastián.

www.gipuzkoabizikletaz.net

