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Gipuzkoako
Bizikletaren Estrategia
abian jarri da
ARDATZ ESTRATEGIKOAK
Gipuzkoako Bizikletaren Estrategiaren hedapena
ondoko ardatz estrategikoen bidez egingo da:
1 . H i r i -a z p i e g i t u ra e t a ze r b i t z u a k o s a t u e t a
hobetzea
2 . Fo r u - a z p i e g i t u ra e t a z e r b i t z u a k o s a t u e t a
hobetzea
3. Bizikletak errepidean txertatzea: trafikoa baretzea
4. Bizikletaren eta ibilgailu kolektibo motorizatuen
intermodalitatea hobetzea
5. Bizikleta aukera turistiko eta naturarako sarbide
bihurtzea
6. Bizikleta eguneroko jarduera fisikoan eta osasunean
txertatzea
7. Bizikleta-zirkulazioa ikastetxeetako sarbideetan eta
prestakuntzan txertatzea
8. Bizikleta lantokien sarbideetan sustatzea
9. Bizikleta eta mugikortasunaren pertzepzio soziala
aldatzea
10. Bizikleta babesteko plangintza- eta arau-esparru bat
sortzea
11. Bizikleta-politikaren kudeaketa-, partaidetza- eta
koordinazio-tresnak berrindartu edo sortzea

Joan den martxoan Gipuzkoako Bizikletaren
Kontseiluak Bizikletaren Estrategia 2014-2022
behin betiko onartu zuen. Eta apirilaren 20an,
berau aurkezteko jardunaldia antolatu zuen
Aldundiak. Bizikletaren Estrategiaren bidez,
hurrengo zortzi urteetan bizikletaren erabilera areagotzeko finkatu diren helburuak eta jarduera-ildoak eta programak
zehaztu dira (eta beren kudeaketa eta
ebaluazioa). Artikulu honetan, helburu horiek zehazten eta laburbiltzen
saiatuko gara.

lortzeko, erabakigarriak dira hirigintza-eredua, esparru ekonomikoa eta fiskala, garraio-azpiegituren
politika orokorra eta hiri-mugikortasunaren eta
trafiko motorizatuaren abiadura eta intentsitatearen kudeaketa propioa egitea. Horregatik,
Estrategia, Gipuzkoako Foru Aldundiko politika publikoen barruan txertatzen da, eta
ondorioz, haren eskumenekoak diren
udal administrazioen politiketan.
Ildo horretan, Gipuzkoako Foru
Aldundian dagokien departamentu guztiak bizikletaren politikan

Lan handia egin da Gipuzkoako Bizikletaren
Estrategia definitzeko. Helburu nagusia
datozen zortzi urteetan Gipuzkoan
bizikletaren erabilera areagotzea
da, ibilgailu motordunen aurrean benetako alternatiba ehunduz. Hori
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txertatzea helburutzat du Estrategiak.
Nolanahi ere, aukerak
eta oztopoak aztertu ondotik,
Bizikletaren Estrategiak 2022. urterako proposatzen dituen helburuek
anbizioaren eta Gipuzkoan dauden muga
fisiko, ekonomiko eta sozialen ezagutzaren
arteko orekari erantzuten diote. Argi dago
bizikletaren politikek oinarri sozial sendoak
behar dituztela, eta horiek ez direla bat-batean
sortzen. Baina egia da, modu berean, bizikletak
gero eta leku handiagoa hartzen ari dela agenda
sozial eta politikoan, bizikleta garraiobide gisa sustatzearen alde dauden herritarren kopurua handitzen
doan heinean (hala eman zuen aditzera iaz Aldundiak
egindako ikerketa soziologikoak (ikusi Bizikeletaz aldizkariaren 15. zenbakia).

rek aurrekontuaren
%90 hartuko lukete,
eta gainontzeko %10 bizikleta sustatzeko kontu-sailek;
bigarren laurtekoaren amaieran kopuru horiek %80/20 ingurukoak lira-

JORNADA DE PRESENTACIÓN
DE LA “ESTRATEGIA DE LA
BICICLETA DE GIPUZKOA 2014
-2022”
Más de 100 agentes institucionales, sociales y económicos
relacionados con la movilidad ciclista se dieron cita el pasado
20 de abril en la jornada de presentación de la Estrategia de la
Bicicleta de Gipuzkoa 2014-20122, organizada por la Diputación
Foral de Gipuzkoa (tras su aprobación definitiva en marzo de
2015 por parte del Consejo de la Bicicleta de Gipuzkoa). En dicha
jornada se dieron a conocer los objetivos, ejes de actividad y
programas de la política ciclista que se quieren impulsar en los
próximos ocho años, y su gestión y evaluación. Gracias a esta
herramienta, la Diputación Foral pretende incrementar el número de
ciclistas en Gipuzkoa como alternativa a los vehículos particulares a
motor. La Estrategia de la Bicicleta define las directrices a seguir en
este ámbito, y explicita el conjunto de políticas y líneas de actuación
a impulsar.

Helburu orokorrak

Bada, Estrategiak ezartzen dituen mugikortasun helburu
orokorrak ondoko hauek dira: Gipuzkoako joan-etorrietan
bizikletaren presentzia
%4-5era arte handitzea (2011n %2,4koa
zen), oinez edo garraiobide kolektiboan
egindako joan-etorrien
kuota gal du gabe);
b i z i k l e t a e ra b i l t z e n
dutenen profil orekatuagoa lortzea, gaur egun baino
emakume, gazte eta adin txikiko gehiago gehituz; eta
udalerrien artean oinezkoen eta bizikletarien joan-etorriak handitzea.
Azpiegituren atalean berriz, xede nagusia bizikletentzako
eta trafikoa baretzeko hiri-azpiegiturak Gipuzkoako
udalerrien %50ean osatzea da eta bidegorrien foru
sarea aurreikusitako hedapenaren %80ra arte
osatzea, gaur egungo sarea bikoiztuz, eta noski,
eginda dauden bizikleta-bideak mantentzea
eta berriztatzea. Alde batetik, azpiegiturak
sortu eta horiek mantentzeko gastua,
eta, bestetik, bizikletaren erabilera
sustatzeko gastua orekatzearen
alde egiten du Estrategiak.
Horrela, lehenengo laurtekoaren amaieran
azpiegitu-

Estrategiaren helburua
bizikletaz egindako
joan-etorriak %4-5era
handitzea da
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teke. Estrategiak
foru-garraiobideen
azpiegituren inbertsiorako
aurrekontuen %15 oinezko eta
bizikleta bidezko mugikortasunari
bideratzea du xede, eta mugikortasun
aktiborako pizgarri fiskalak ezartzea.
Garrantzi handia dauka baita ere bizikleta
garraiobide kolektiboaren katean irmo txertatzeak (ibilgailu, geltoki, sarbide, ordainketa-modu eta tarifei dagokienez) eta Gipuzkoan
bizikletak alokatzeko, erregistratzeko, lapurren
kontrako sistementzako, bizikletak konpontzeko,
edota bizikletaren inguruko informazioa partekatzeko sareen osaketak.
Bukatzeko, arau-helburuei erreparatzen badiegu, hauexek dira ezarri nahi direnak: bizikleta barne hartzen
duen hirigintza- eta lurralde-araudia izatea; bizikletaren
premiak onartuko diren udaletako hirigintza-plan berri
guztien zehaztapenetan txertatzea; eta mugikortasun- edo
trafiko-ordenantzak bizikletara egokitzea, arautze-modu
hori duten Gipuzkoako udalerrien %75ean.
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Eskolara bizikletan,
lau esperientzia Gipuzkoan
Askotan aipatu izan dugu orriotan bizikletan ibiltzeak adinik ez duela.
Zahar zein gazteentzat garraiobide ezin egokiagoa dela, eta haurren kasuan,
gainera, eskolara bizikletaz (edo oinez) joateak badituela abantaila asko, ikasleen
autonomia lagundu ez ezik, ohitura osasungarriak bultzatzen dituelako. Horretaz jabetzen
ari dira Gipuzkoako geroz eta ikastetxe gehiago eta bizikletaren erabilera sustatzen ari
dira, ikasleek eskolarako joan-etorriak bizikletaz egin ditzaten. Artikulu honetan, Gipuzkoan
aurkitu ditugun lau esperientzia desberdin izango ditugu hizpide, bizikleta hezkuntzaren
esparruan ematen ari den urrats sendoak edota aurkitzen dituen oztopoak agerian utziz.

Azpeitiko ikastola
Eguraldi ona egiten duenean, 100 bizikleta pilatzen dira Azpeitiko
ikastolako aparkalekuan. 0tik 18 urtera bitarteko 600 ikasle dituen
ikastetxe honetan sekulako hazkundea ezagutu dute bi gurpilek
azken lau urteetan. “Ikasle nagusitxoak, autonomia dutenak, etortzen dira gehienbat, baina guraso asko ere bizikletaz etortzen dira,
kotxean edo autobusean etorri beharrean, eta umea uzten dute”,
azaldu digu Beñat Azurmendi ikastolako zuzendariak.
Duela lauzpabost urte irauli zen egoera eta bizikletaren erabilera
zabaltzen hasi zen Azpeitiko ikastolan. Nagusiki, zentroko arduradunek hartutako bi erabaki garrantzitsuk eragin zuten aldaketa
hau. Batetik, autobusak ikastolako patioraino sartzen ziren eta
segurtasun kontuak zirela eta, kanpoan geratzeko erabakia hartu
zuten. Patioan zegoen baita ere bizikleta-aparkaleku txiki bat,
eta atarira atera zuten berau ere: “Erabilera sustatzeko ikusi
genuen parean jarri behar genituela bai motorrak, bai autoak,
bai bizikletak, eta aparkalekuak sarreratik gertu egon behar
zuela, gehienbat jendeak ikus zezan bizikleta beste aukera
bat gehiago zela. Egun, euria egiten badu ere, 20-25 ikasle
bizikletaz etortzen dira eta eguraldia oso ona denean, 100
bizikleta inguru”, azpimarratu du Azurmendik.
Bigarren erabakiak azpiegiturekin du zerikusia.
Zuzendariaren hitzetan, “udalak bidegorria egin du
Loiola aldera, baina ikastolara ez da iristen. Zerbait
egin behar genuela pentsatu genuen; udalarekin
hitz egin genuen, eta gurasoek (ikastola kooperatiba bat da) ikastetxeraino datorren
oinezkoen bidea auzolanean margotu zuten, erdia bizikletentzat eta
beste erdia oinezkoentzat
bihurtuz”.
Nolanahi

ere, bizikletaren aldeko lan pedagogikoa garrantzitsua izan da
Azpeitiko ikastolan. Klikazeta albiste buletinaren bidez informazioa
eman dute, geletan gaiari heldu diote edota Gorputz Hezkuntzan
txirrindularitza gehitu dute... “Ikasleek hori ikusita, errazago egiten
dute. Ikusten dute posible dela etxetik hona bizikletan etortzea.
Orain dugun kezka, eta ikasleek behin baino gehiagotan esaten
digute, zera da: euria egiten duenerako aparkaleku aterpetua
jartzea”.

Donostiako IES Lauaizeta ikastola
Donostiako Lauaizeta ikastolan badute bizikletentzako aparkaleku
aterpetua. Ordea, gutxi dira bizikletaz zentrora joaten diren ikasle
eta irakasleak (380 ikasletatik 10 inguru, eta bizpahiru irakasle).
Aurten bizikletak gordetzeko “kaiola” handi bat jarri duten arren
(argazkian), Ainara Obeso Ardaiz Gorputz Hezkuntzako irakasleak
eman digu bizikletaren erabilera eskasaren gakoa: “Eskolara
iristeko bidegorri ezak eta kokalekuak ez du ezer laguntzen.
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gurasoekin. BziONen arduradunen hitzetan,
“haurrak kirola egiten dute eta
herriko bidegorri sarea erabiltzen
eta ezagutzen dute, autonomia lantzen
dute, lagun berriak egiten dituzte, ohitura osasungarriak bultzatzen dira eta gurasoei
egunero autoa hartu eta eskolara etorri behar
izateko zama arintzen zaie”.

Zarauzko Salbatore Mitxelena
ikastola

Ea datorren urtean zer egiten dugun, baina bidegorriena premiazkoa ikusten dugu sustapen seguru bat egiteko...”
Horrek erakusten du zentro bakoitzaren ezaugarriek (kokapenak, inguruan azpiegitura egokiak edukitzeak...) nola baldintzatu
dezaketen bizikletaren hedapena ikasle eta zentroko langileen
artean.
Aurten, gainera, zorte txarra gehitu behar zaio berez erraza ez
den egoerari: “Bizikleta sustatzeko prestatuak genituen saioak
bertan behera gelditu ziren nik belauna puskatu nuelako”, azaldu
digu Ainarak. Hala ere, bi irteera egin dituzte bizikletaz udalak
antolatutako ekitaldi banatan eta 80 ikaslek parte hartu dute irteera bakoitzean.

Hernaniko BzON egitasmoa
Donostiatik Hernanira egingo dugu salto, bertan ikasturte honen amaieran martxan jarri duten BziON egitasmoa ezagutzera.
BziON-ek Hernaniko haurrei beren etxeetatik eskolarako ibilbidea
bizikletaz egiteko aukera ematen die.
Bide-heziketa urteroko ikasgai bihurtu da herriko ikastetxeetan. Haurrek oinezko eta txirrindulari arduratsuak izateko
jarraibideak ikasten dituzte, herriko udaltzainek gidatuta.
Hain zuzen ere, BziON-ek aurrerapauso bat suposatzen
du, aipatutako bide-heziketa teorikoa eguneroko praktikaren bidez osatzeko aukera ematen baitie ikasleei.
Egitasmo interesgarri hau 2015eko maiatzean jarri
zen martxan. Goizetan, Florida auzotik abiatuta
ikastetxe guztietara joaten dira bidegorritik:
Elizatxo, Inmaculada, Langile eta Urumea.
Eta arratsaldetan kontrako ibilbidea egiten dute. 8 urtetik 12 urtera bitarteko haurrak gurasorik gabe
joaten dira eta hortik
beherakoak

Behar bada, Gipuzkoako esperientziarik deigarri eta ezagunenetakoa Zarauzko Salbatore ikastolarena da. 40 urtetik
gora ditu zentroak eta hasieratik bizikleta izan da garraiobide
nagusia bertako ikasle eta irakasleen artean. Izan ere, ikastolak
zortzi urtera artekoentzako autobus zerbitzua eskaintzen du, baina
adin horretatik aurrera ikasleek oinez edo beste garraiobideren bat
erabilita egin behar dituzte joan-etorriak ikastolara. Bistan denez,
bizikleta hautatzen dute gehienek. Zentroak dituen bizikletentzako
bi aparkalekuak lekuko: sotokoak 400 bizikletentzako lekua dauka
eta goiko solairukoak beste 200entzat.
Agurtzane Loiola irakasleak Gaur8.info hedabideari adierazitakoaren
arabera, abantailak baino ez dakartza joan etorriak antolatzeko
modu honek: “Batetik, dirutza aurrezten da, eta, bestetik, ez dugu
kutsatzen. Horrekin batera, umeak autonomoagoak dira. Badakite
zenbat denbora behar duten bidean, eta, ondorioz, badakite noiz
etxetik atera, inor atzetik ibili gabe. Haiek kudeatzen dute bai
denbora bai ibilbidea”. Duela 40 urte erabaki zuten horrela funtzionatzea eta “ordudanik ez da ezer aldatu. Eskaerarik ezean,
zertarako sortu beharra?”, azaldu du Agurtzanek.
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GURPIL ARTEA

“Gakoa kotxeen eta bestelako ibilgailu
kutsakorren tokia berreskuratzea da”
Gurpil Artea elkartea sortu berri dute Oarsoaldean. Modu ofizialean behintzat,
izan ere hilabete dezente daramatzate bizikletaren inguruan hausnartzen
eta lanean. Elkartearen helburu nagusia bizikleta eta garraiobide ez kutsakorren
erabilera sustatzea da eta dagoeneko ekintza gutxi batzuk antolatu dituzte. Gurpil
Arteari buruz gehiago jakin nahian, haiengana jo dugu eta hauxe da Oihan Lopez elkarteko
lehendakariordeak kontatu diguna.

“Gure ustez, aparkaleku ireki
aproposak jartzeaz gain, aparkaleku itxi seguruak sustatu beharko
lirateke”

Elkartea sortu berria dela esan genezake, ezta? Noiz sortu
duzue zehazki Gurpil Artea elkartea?
Aurretik lagun talde moduan hilabete dezente lanean ibili arren,
elkarte bezala aurtengo martxoan eratu gara.
Zenbat kide zarete?
Gaur egun elkartearen sorkuntzan ibili garen hamahiru
lagun gara bakarrik. Halere, jada kide berriak egiteko
bideak ireki ditugu.
Zergatik sortu duzue elkartea? Zeintzuk dira
zuen asmo eta helburuak?
Oarsoaldean bizikleta eta garraiobide
ez kutsakorren erabilpena bultzatzeko beharra ikusten genuen.
Planteatzen ditugun helburuak ondoko

hauek dira: bizikleta eta garraiobide ez kutsakorren erabilera bultzatzea
herri eta gune desberdinetan; gizartearen sentsibilizazioa eta herri
mugimendu ekologiko eta osasuntsu baten aldeko sustapena eta bultzada; euskal hizkuntza eta kulturaren normalizaziorako bide berriak
bultzatzea bizikletaren eta mugitzeko tresna osasuntsuen erabilerarekin
uztartuz; bizikletaren bitartez berdintasunaren aldeko mugimenduak
bultzatu eta indartzea, jarrera sexistak gaindituz; eta baztertze
arriskuan dauden taldeekin bizikleta eta garraiobide alternatiboen
erabilera bultzatzea eta haiekin ekintzak antolatzea.
Patinatzaileak ere biltzen ditu elkarteak. Nolatan batu zarete
patinatzaileak eta txirrindulariak?
Patinak soilik ez, skate, patin eta longboardean ibiltzen direnak
ere barne hartzen ditugu. Denok helburu berdinen atzetik
gabiltzanez, denak batzea erraza izan da. Horrez gain, denoi
datorkigu ongi kotxe eta gainontzeko ibilgailu kutsakorren
presentzia murriztea. Beraz, planteatzen ditugun ekintzetan denok hartzen dugu parte.
Ze abantailak ditu bizikletan mugitzeak?
Adituek aipatzen dituzten abantaila ugarien
artean, guk, eskaintzen duen azkartasuna,
osasun onura eta besteekiko duen
begirune handia azpimarratu nahi genituzke. Ez
du soinurik
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sortzen, ez du kutsatzen
eta espazio gutxi eskatzen du.
Ezagutzen al duzu hobeagorik?
Zuen Facebook orrian irakurri dugu eguneroko garraio bezala sustatu nahi duzuela
bizikleta. Nola dakusazue egun Oarsoaldeko
bizikletaren erabilera? Nola dago egoera?
Egia esan, Oarsoaldean erabilpena nahiko eskasa da. Kirol
arloan erabilpena handia izan arren, eguneroko desplazamenduetan bizikleta eta bestelakoak alde batera uzten dira.
Hala ere, gure ingurua aparta da, lau herrien arteko
bidea nahiko laua eta erabat segurua da. Errepide
onak dauzkagu eta bidegorri politak.
Orduan, zuen ustez zer egin beharko litzateke
Oarsoaldean txirrindulari gehiago izateko?
Zeintzuk dira zuen eskakizun nagusiak?
Gure ustez, gakoa kotxeen eta bestelako ibilgailu
kutsakorren tokia berreskuratzea da. Zentzu gutxi
izan arren, une oro oinezkoekin bideak partekatzera
bultzatzen gaituzte. Horrek maiz gatazkak sortzen
ditu eta badirudi bata bestearen kontra jartzera
behartzen gaituela. Aldi berean, oinez ibiltzea eta garraio
ez kutsakorrak erabiltzea sustatu nahi badugu, aukera berriak eskaini
behar dira, eta horrek, nahi eta nahi ez, sentsibilizazioarekin batera
espazio fisikoa eskatzen du. Gure eskakizunen artean, Oarsoaldeko
herrietako kale garrantzitsuenak trafikora mozteaz gain, kotxe eta
bestelakoekin partekatu behar direnetan segurtasuna ahalbidetuko
duten seinaleak eta ibilgailuen abiadura mugatuko duten elementuak jartzea daude.
Eta zer diozue Oarsoaldean dauden bizikletentzako azpiegiturei buruz? Zer hobetuko zenukete?
Gure herrietan bizikleta aparkalekuak nahiko eskasak dira.
Gainera, askok kokapen desegokia daukate, mugimendu
handiko guneetatik urrun edo argi gutxi dagoen tokietan.
Honez gain, lapurretak saihesteko azpiegitura edo sistema gutxi sustatzen dira; gaur egun Pasaiak bakarrik
dauka bizikleta erregistratzeko aukera. Gure ustez,
aparkaleku ireki aproposak jartzeaz gain, aparkaleku itxi seguruak sustatu beharko lirateke.
Denok ez daukagu etxean bizikleta bat
gordetzeko aukera. Beraz, irtenbideak bilatu behar dira, gune
bereziak sortuz, doakoak
eta erabiltzai-

leengandik gertu daudenak.
Elkartearen ibilbidea oso laburra
izan arren, ekintza edo ekitaldirik antolatu duzue?
Elkartea sortu berria denez, oraindik ez dugu
ekitaldi askorik egin. Hala ere, Iztietako jaietan
mugimenduan gaudela erakutsi dugu; umeentzako
trebetasun zirkuitu bat antolatu genuen. Eguraldiak
lagundu ez arren, guraso eta ume asko gerturatu zen eta
ume askok parte hartu, ikasi eta gozatzeko aukera izan
zuten. Helduentzako ekintza berezi bat ere antolatu
zen. Energiaren Euskal Erakundeak (EEE) utzitako
bi bizikleta elektrikoren bitartez herrian barrena
ibilbide txiki bat egiteko aukera eskaini genuen.
Honetaz aparte, Garbiguneetatik berreskuratutako
bizikletak atontzen gabiltza, berrerabilpena eta
hondakinak gutxitzea helburu, behar duen jendeari
bizikletak merke salduz.
Eta etorkizunari begira, zeintzuk izango dira
zuen jardueraren ardatzak? Zer antolatu eta egin
asmo duzue?
Etorkizunari begira hiru ildo nagusi finkatu ditugu. Bizikleta eta gainontzeko ibilgailu ez kutsakorrak berreskuratu eta berrerabiltzeko
ekintzak, erabiltzaileen autonomia bultzatuko duten abilezia eta mekanika trebakuntza ekintzak eta lan munduan bizikleta eta apartekoen
erabilpena sustatzeko ekintzak. Hiru alor hauek jorratzeko ekintza
ugari dauzkagu buruan, besteak beste, bigarren eskuko merkatua,
mekanika tailerrak, lan arloko kanpaina...
Zehazki, antolatu dugun hurrengo ekintza Gaztainoko auzoko
jaietan kronoigoera bat izango da. Guztiz irekia, jai giroan eta
maila guztietako gazte eta helduek parte har dezaten.
Norbaitek zuekin harremanetan jarri nahi badu edo elkartean sartu, zer egin behar du? Nora jo behar du?
Oraindik lokal gabe gaudenez, Errenteriako Udaletxeak
hutsik dauzkan horietatik bat utzi arte, asteazkenero
toki ezberdinetan biltzen gara. Oro har, Errenterian
izaten da bilera eta gaueko zortziak inguruan
hasten gara. Norbait gogoekin badabil, gure
emailera, gurpilartea@gmail.com, idatzi dezala eta gustura erantzungo
diogu.
Info gehiago:
www.facebook.com/Gurpilartea
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250.000
??????
euro jasoko dituzte
Gipuzkoako 13 udalek
bidegorriak egin edo moldatzeko
Gipuzkoako Foru Aldundiak bidegorriak egiteko 250.000 euro banatuko ditu 13 udalen artean. Izan ere,
Aldundiak herrialdeko bizikleta foru sarea zabaltzeaz eta sustatzeaz gain, udalerrietan bizikletaren erabilera
areagotu nahi du. Horretarako, udalentzako diru laguntza lerro bat banatuko du, udalek bidegorriak eta bidegorrien
arteko loturak egin ditzaten, era horretan mugikortasun iraunkorragoa lortzeko. Laguntzok, bidegorriak egokitzeko edota
margotze lanak egiteko ere bideratuko dira. Hala, Aldundiak 250.000 euroko diru laguntza emango die udalei. Diru laguntza
handiena 44.000 euro ingurukoa izango da.
Diru laguntzak banatzerako orduan, Aldundiak udalak garatuko duen ekintzaren portzentaje bat lagunduko du, ekintzak lortutako
puntuen arabera, beti ere % 75eko eta 55.000 €-ko muga kontuan hartuta. Diru laguntzak lehentasun hurrenkerari jarraituz eman ditu
Aldundiak, ezarritako guztizko zenbatekoa agortu arte.
Eskatzailea

Arama
Aretxabaleta
Arrasate

Proiektua

Aurrekontu
osoa

Diru
laguntza

Ordiziarako bidegorria egokitzea

31.049,30

16.456,13

Herri barruko lotura osatzea

285.557,41

12.873,99

Arrasate pasealekuko bidegorria egitea

71.419,44

38.566,50

Azkoitia

Bidegorri sarearen margotze lanak egitea

85.041,88

44.221,78

Bergara

Boni Laskurain eta Ernai kaleen arteko bidegorria

130.242,93

12.873,99

Nafarroa hiribidearen eta Barrendain plazaren arteko bidegorria

399.062,88

12.873,99

Besain
Donostia
Errenteria
Hernani
Lasarte-Oria
Oñati

Egia auzoko 30 eremuak eta bidegorriaren arteko loturak

214.817,59

12.873,99

Alaberga auzotik udal kiroldegia eta Biteri kalea lotzeko bidegorria

13.564,85

7.325,02

Hirigunea, haur eskola, Florida eta Etxeberri auzoak eta tren geltokia lotzeko bidegorria

192.675,09

12.873,99

Udal sarea foru sareko Donostia-Lasarte-Oria ibilbidearekin lotzeko bidegorria

63.185,24

32.856,32

Olabarrieta auzorako bidegorria

408.923,55

12.873,99

Ordizia

Buztuntza auzoko bidegorria

259.624,87

12.873,99

Orio

Herri barruko lotura osatzea

40.110.43

20.456,32

Kontagailu berria jarri dugu Oñati eta Arrasate
arteko bidegorrian
Joan den urtarrilean Gipuzkoako Foru Aldundiak kontagailu berri bat jarri zuen Oñatiko Goribar auzoan, Gipuzkoako
foru bidegorri sareko hemeretzigarrena. Gure sareko gainontzeko kontagailuak ez bezala (metalezko kutxetan sartuta daude), Oñatin jarritakoa totem itxurako egurrezko poste baten barruan sartuta dago.
Egurrezkoa izanik, inguruan hobeto integratzen da eta gainontzekoak dituzten herdoiltze
arazoak saihesten dira sistema honekin. Gainera, besteak baino altuagoa izanda,
barraskiloekin arazo gutxiago gertatzen dira. Gipuzkoako bidegorri sareko
kontagailuak erabiltzaile kopurua (oinezkoak zein txirrindulariak)
zenbatzeko erabiltzen dira.

10

Zestoa- Abierto
??????
el tramo que
Lasao
bidegorria completa el
martxorako bidegorri entre
Astigarraga
y Hernani

Joan berri zaigun maiatzean Anoeta eta Tolosa arteko bidegorria
eraikitzen hasi zen Gipuzkoako Foru Aldundia. Bidegorriak Tolosako
Belate auzoa eta Anoeta lotuko ditu eta 2016ko urtarrilean irekiko
da berandu jota. Izan ere, lanak Urbycolan enpresari esleitu zaizkio 846.000 euroren truke eta azpiegitura amaitzeko 8 hilabeteko
epea izango du.
Txirrindulari zein oinezkoentzako ibilbideak 2.460 metro izango
ditu, eta zatiaren arabera, 3 edo 4 metro zabal izango da.
Belate auzoko bidegorria amaitzen den puntuan hasiko da
bidegorria, baina lehenengo 480 metroetan behin behineko
egokitzapen baten bidez egingo da. Izan ere, tarte horretan
zubia egitea aurreikusita dago eta kotak aldatu beharko
direnez, ez luke zentzurik izango orain bidegorria behin
betiko egokitzea eta epe motzera bidegorri zati hori berregin behar izatea. Behin betiko ibilbidearen lehenengo
zatian (0.480 K.P. eta 0.852 K.P. artean) errepideko
erreiak estutu egingo dira eta 3 metro zabaleko
erabilera partekatutako bidegorria egokituko da. Ondoren, Hernialdeko bidegurutze
inguruan, erabilera bereizitutako zatia
hasiko da, 4 metro zabalekoa (2
metro oinezkoentzat eta beste
2 metro bizikletentzat),
Anoetaraino.

Si en el número 15 de la revista Bizikletaz ya adelantábamos la próxima construcción del tramo que completa
el bidegorri entre Astigarraga y Hernani, hoy es el día en
que podemos anunciar que dichas obras ya están concluidas
y que ya está abierto para las personas usuarias. El tramo
ejecutado tiene 400 metros de longitud y una anchura de
4,5 metros en la mayor parte de su recorrido. En abril del
año pasado, la Diputación Foral de Gipuzkoa abrió el bidegorri
entre los barrios Karabel y Portu de Hernani, y una vez abierto
este nuevo tramo de 400 metros entre Astigarraga y Hernani, la
comunicación ciclista entre Donostia y Urnieta está casi resuelta
(falta únicamente un tramo de 200 metros en Ergobia, tramo
que el Ayuntamiento de Astigarraga debe ejecutar dentro de las
obras de remodelación de Tranbia Ibilbidea).
El tramo concluido parte de Ergobia, a la altura de la regata
Oialume, cerca del límite entre Astigarraga y Hernani, uniéndose
al bidegorri de Astigarraga; y termina después de atravesar
las dos rotondas de Martindegi, conectándose al bidegorri de
Hernani. Las obras han supuesto una inversión de alrededor
de 600.000 euros y los trabajos los ha realizado la empresa
Amenabar.
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Errekalde
eta LasarteOria arteko
bidegorria zabalik
Gipuzkoako Foru Aldundiak Errekalde eta LasarteOria bitarteko bidegorria ireki du. Garrantzi handiko
azpiegitura da, Lasarte-Oria herri esanguratsua baita
eskualde mailan eta, modu honetan, Donostiarekin lotuta
geratu baita. Bidegorri berria 1.230 metro luze da eta bere
zabalera erabilgarria 4 metrokoa da, erdia oinezkoentzat
eta beste erdia bizikletentzat. Bidegorriak % 6ko gehieneko
malda du, nahiz eta bidearen zatirik handiena laua den, GI21etik eta trenbidearen ibilbide zaharretik baitoa. Bide guztian
zehar LED argiak erabili dira eta tuneletan mugimendu detektagailuak jarri dira argiak pizteko. Bidegorria eraikitzeko lanak
Campezo enpresak egin ditu eta 690.000 euroko kostua izan
dute. Bidegorri zati hau Errekalden (Donostia) hasten da, GI-21
errepideak (N-I zena) eta Hernaniko errepideak bat egiten duten
biribilgunean. Ondoren, trenbide zaharraren ibilbidea hartzen
du eta Urbil merkataritza zentrora iristen da, Lasarteko mugan.
Biribilgunetik hasita lehenengo 300 metroek GI-21 errepidearen
zati bat hartu dute; hurrengo 730 metroak trenbide zaharraren
bidetik doaz, eta azken 200 metroek trenbide zaharra Urbil
merkataritza zentroarekin lotzen dute. Bigarren bide zatiak bi
tunel ditu, bat 80 metrokoa eta bigarrena 160 metrokoa.

UNA INFRAESTRUCTURA DE GRAN
IMPORTANCIA
La Diputación ha abierto la vía ciclista-peatonal entre Errekalde
y Lasarte-Oria, una infraestructura de gran importancia dada
la relevancia de Lasarte-Oria. El bidegorri tiene 1.230 metros
de longitud y 4 metros de ancho útil; 2 metros destinados al
tráfico de bicicletas y 2 metros al tráfico peatonal. La pendiente
máxima es del 6%, aunque gran parte del itinerario es prácticamente llano, al discurrir por la GI-21 y la antigua plataforma de
ferrocarril. La totalidad del itinerario está iluminado con LED,
y en los túneles se han dispuesto detectores de movimiento
para el encendido de la iluminación.

www.gipuzkoabizikletaz.net

