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Gipuzkoa Bizikletaren aldeko Hirien
Sareari eta EuroVelo sarearen
koordinakundeari atxiki zaie
Bizikleta hiriko joan-etorriak egiteko ibilgailu gisa
erabiltzen da, hori da errealitatea une honetan.
Bizikleta bidezko joan-etorriak bultzatzea eta
horiek seguruagoak eta erakargarriagoak izatea
lortu nahi zuten Espainiako hainbat hirik eratu
zuten 2009an Bizikletaren aldeko Hirien Sarea.
Gaur egun 91 administrazio publikok osatzen
dute, eta hemendik aurrera horien artean egongo
da Gipuzkoako Foru Aldundia. Elkarteak helburu espezifikoak lantzen ditu, eta sareko kide
izan nahi duten erakundeei eskatzen die, beraz,
bizikleta bidezko joan-etorriak sustatzeko asmoa plan estrategikoetan, sektorialetan edo gidarietan jasotzea, erakunde bakoitzari dagokion
jarduera-esparruaren arabera. Foru Aldundiak,
bizikleta bidezko mugikortasunaren alde hartuta
duen konpromiso zabalaz gainera, Bizikletaren
Estrategia eta urtez urte garatzen duen Bizikleta
Bideen Lurraldearen Arloko Plana ditu. Aldundiak
bi dokumentu horietan planteatzen dituen helburuak bat datoz Bizikletaren aldeko Hirien Sarearen helburuekin (joan-etorriak seguruagoak izan
daitezen lortzea; azpiegitura berriak garatzea;
bizikleta garraiobide isil, garbi eta iraunkor gisa
sustatzea; ibilgailu motordunen ordezko gisa bultzatzea...), eta sareari atxikitzea erabaki du, beraz.

Legeak aldatzeko proposamenetan parte hartzeko,
sareko beste kide batzuen esperientzia arrakastatsuen berri izateko eta bertako langile teknikoen
prestakuntza zabaltzeko aukera ematen dio Gipuzkoako administrazioari sareko kide izateak.
Bestalde, Foru Aldundia Espainiako Estatuko EuroVelo Koordinazio Zentroan ere sartu da. Erakunde
horretan Estatuko hainbat ministeriok eta zenbait
autonomia-erkidegok eta administraziok hartzen
dute parte, eta bere helburu nagusia da EuroVelo
sarea, hau da, Europan zeharreko Espainiako estatuko bizikleta-bideen sarea, gauzatzeko jarraibideak ematea, baita horien erabilera sustatzea,
seinaleztapen homogeneoa eskaintzea eta bideen
egoera eta erabilera ezagutzeko ibilbideak monitorizatzea ere. Hori guztia alde batera utzita, Koordinazio Zentro honen asmoa hainbat ekimen
berritzaile abian jartzea da, besteak beste, ibilbideekin lotutako jarduerak eta pakete turistikoak
garatzea edo ‘bike friendly’ establezimenduen sarea sustatzea. Ohikoagoak diren beste zeregin batzuk ere betetzen ditu, eta, esate baterako, mapak
eta eskuliburuak argitaratzen ditu, EuroVeloren
webgunea eskaintzen du eta zuzenean elkarreragiten du erabiltzaileekin gizarte-sareen bitartez.

Argitaratzailea: Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentua
Argazkiak: Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentua
Diseinua eta Maketazioa: Mediaprint Lege-gordailua: SS-735-2009

Zikloteka,
oso balantze
positiboa
lehen urtean
Zikloteka Gipuzkoako Bizikletaren Dokumentazio
Zentroa da, Gipuzkoako Foru Aldundiko Mugikortasuneko Departamentuaren eta Cristina Enea
Fundazioaren arteko lankidetzaren emaitza da
eta lehen urtea bete du. Era horretako zerbitzu
bakarra da Europan, eta herritarrek Internet bidez (www.cristinaenea.eus/zikloteka) eta aurrez
aurre (Cristina Enea parkeko egoitzan) bisita
dezakete zentroak duen material bibliografikoa,
dokumentala, grafikoa eta ikus-entzunezkoa.
Gaur egun 2.700 erreferentzia inguru ditu. Lehen
urtean funts horien hazkundea egunean, batez
beste, zazpi erreferentziakoa izan da.
Alderdi kuantitatiboak alde batera utzita, Ziklotekak lehen urte hau baliatu du sinergiak sortzeko

Cristina Eneako dokumentazio-funtsarekin eta
lankidetza-sarea ehuntzeko Gipuzkoako udalekin
(hiriko mugikortasun-proiektuen eta bidegorri
berrien bidez), bizikletaren munduko erakunde
espezializatuekin eta erreferentziako unibertsitateetako (EHU eta Deustu) liburutegiekin; datorren ekitaldian lankidetza-sare hori sendotzen
eta zabaltzen jarraitzeko asmoa du. Herritarrei
bere burua ezagutarazteko komunikazio-kanpaina ere biziagoa izango da aurten, eta triptiko eta
kartel berriak eta seihilabetez behin argitaratuko
den aldizkari elektronikoa izango dira eskaera
areagotzeko ekintzetako batzuk.

Foru-aldundiaren
laguntzak bizikleta
erabiltzea sustatzen
duten elkarteentzat
Irabazi asmorik gabeko Gipuzkoako hiru
elkartek orotara 19.000 euroko laguntza jasoko
dute aurten bizikleta erabiltzearen aldeko
proiektuak finantzatzeko. Gipuzkoako Foru
Aldundiak erabaki du onartzea bizikleta eta
hiriko merkataritza lotzeko proiektuak dituzten
bi merkatari-elkarteren eskaera. Donostiako
SShops elkarteak proposatu zuen etxez etxeko
banaketa bizikleta bidez antolatzea, eta 7.500
euro jasoko ditu proiektua aurrera eramateko;

Irungo Mugan elkarteak programa bat garatu
du herriko dendetara erosketak egitera joateko
garraiobide gisa bizikleta erabiltzea sustatzeko,
eta Foru Aldundiak 6.000 euro emango dizkio
asmo hori gauzatzeko. Diruz lagunduko den
hirugarren proiektua Kalapiek aurkeztu du.
Hiriko Txirrindularien Elkarteak 5.200 euro
jasoko ditu Gipuzkoan bizikleta erabiltzen
dutenen osasuna, segurtasuna eta prestakuntza
helburu dituen proiekturako.
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Bicibizi festa bizikletak lurraldean
duen errealitatearen isla izan zen
Gipuzkoan maiatzaren amaieran
egin zen Bicibizi, bizikleta festaren
lehenengo edizioa.
Hiru egunetan antolatutako jardueren inguruan
adin eta egoera guztietako herritar ugari elkartu
ziren, eta lurraldeko bizikleta-erabiltzaileen kopuru itzela eta dibertsitatea jarri zuten agerian.
Parte-hartzaileen artean hainbat aurpegi ezagun
ere bazeuden, besteak beste, Peio Ruiz Cabestany
txirrindulari ohia, Óscar Terol aktorea eta Martín
Berasategui eta Íñigo Lavado sukaldariak.
Programaren epizentroa Donostia izan bazen
ere, eta, batez ere, Zuloaga plaza, jarduerak beste hainbat herritan ere garatu zituzten, besteak
beste, Tolosan, Errenterian, Ordizian, Zumaian,
Zarautzen eta Eibarren. Era guztietako ekintzak
egin zituzten. Bizikletaren erabilpenari buruzko
tailerrak antolatu ziren, eta erakustaldiak, lehiaketak, probak, musika zuzenean, liburu baten
aurkezpena, IV. Bizikleta Azoka, bizikleta deigarrien erakusketa… Eta, batez ere, pedalari eragin
zitzaion, bai bizikleta estatikoetan spinning solidario baterako, bai bizikleta finkoetan ingurumenari laguntzeko, bai taldeko txangoetan, eta,
adibidez, Donostiako 30 guneak izenekoetan ibili
ziren txirrindulari urbanoek hiriko bideetan
euren espazioa aldarrikatzeko gonbidapen
moduan. Jardueretako
batzuk gazteei zuzendu zitzaizkien, bai eta
haurrei ere, baina antolatzaileek
gogoan
izan zuten bizikletak ez
duela adinik, eta, esate
baterako, helduentzako
tailer bat ere antolatu
zuten, eta “Bizikletaz
adinik ez” jardueraren
baitan triziklo egokitue4

tan ibili zituzten Kalapie elkarteko kideek adinekoen egoitzetan bizi diren pertsona helduak.
Lehenengo edizio honek izandako harrera ona
ikusita, Bicibizi ekimenaren oso balorazio positiboa egin zuen Mugikortasuneko diputatu Marisol
Garmendiak, eta nabarmendu zuen “Gipuzkoa
txirrindulari lurraldea da, bai kirol-ikuskizunaren
ikuspegitik bai bizikletaren eguneroko erabileraren ikuspegitik, kontuan hartuta azken sei urteotan 2,5 gehiago erabiltzen dela. Egunetik egunera
gero eta jende gehiagok erabiltzen du bizikleta
garraiobide gisa gure lurraldean, eta, esate baterako, populazioaren % 25ek erabiltzen du astean behin gutxienez”.

Eibarrek ere
egiaztatu du
bizikletak ez
duela adinik
Gipuzkoako Foru Aldundiko
Mugikortasuneko Departamentuak
ikastaro bat antolatu zuen Eibarren
ekainean helduei bizikletaz ibiltzen
irakasteko. Eibarren halako jarduera
bat antolatzen zen lehenbiziko
aldia zen, eta ekintza Bizikletaren
Estrategian dago jasota.
“Heldu askok ezin izan dute pedalei eragiten ikasi,
eta beste askok urteak daramatzate bizikleta
hartu gabe. Ikastaro honi esker”, azaldu du
Mugikortasuneko diputatu Marisol Garmendiak,
“nolabait ere adierazi nahi izan zitzaien bizikletaz
paseo eder bat eman dezaketela, eta erraz
edo modu seguruan ikas dezaketela bizikleta
erabiltzen”.
Ikastaroak sei saio izan zituen lau jardunalditan
banatuta, eta amaitutakoan parte-hartzaileek
bazekiten bizikletaz ibiltzen. Adierazi behar da
ia-ia guztiak emakumeak zirela. “Lehenengo
egunean gehienak gai izaten dira pedalei eraginda
bakarrik ibiltzeko” , adierazi zuten ikastaroaren
ardura hartu zuten eta saiakuntza-eremua
Ipuruako polikiroldegia izan zuten Gurpilartea
elkarteko begiraleek. Parte-hartzaileentzat,
berriz, erabat gogobetegarria izan zen
esperientzia. Ikastaroan izena eman zutenek
saioen hasieratik izan zuten argi bizikletaz
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ibiltzen ikasteko gai izango zirela, eta, egia esan,
beldurrak eta lotsak alde batera utzi eta partehartzaile guztiek egin zioten aurre erronka
berriari eguneroko bizimoduan nahiz oporretan
erabiltzeko asmoz. “Bizikletaz ibiltzen irakasteaz
gainera, nolabait ere ikusarazi zitzaien bizikleta
autoaren ordezko garraiobidea izan daitekeela
herrian zehar egunero egiten dituzten joanetorrietarako, eta, gainera, mesedegarria izango
dela euren bizimodurako eta osasunerako”,
nabarmendu zuen Marisol Garmendiak.
Ikastaroan bizikleta mantentzeko oinarrizko
ezagutza batzuk ere eskaini zituzten, bai eta
hirian zirkulatzeko funtsezko printzipio batzuk
ere, eta praktika egin zuten egunetan partehartzaileek saioren bat edo beste egin zuten.

Ederbidea
Gipuzkoako, Nafarroako eta Pirinio Atlantikoetako gobernuek sustatzen
duten eta bizikletaren erabilera sustatzeko politikan elkarlanean aurrera
egitea helburu duen Ederbidea proiektuak argitaratu berri du bere aldizkari
elektronikoaren 1. alea, eta hemendik jaits daiteke: www.ederbidea.eu
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Banatzaileak
bizikletaz
Donostian
Zineak eta telebistak erakutsi izan
digute bizikletaz ibiltzen diren
banatzaileak hainbat hiritako paisaia
urbanoaren zati direla.
Donostia ez zen hiri horietako bat; ez, behintzat,
orain arte. Hiriburuko hainbat dendari biltzen
dituen SShops Donostia elkarteak programa pilotu bat jarri zuen abian martxoan bertako dendetan egindako erosketak bezeroei etxez etxe
emateko zerbitzua eskaintzeko, eta banaketa
hori bizikletaz egitekoa da. Proiektua datorren
urteko apirilera arte egongo da abian, eta esan
behar da Europar Batasunaren ekimen baten
baitan jarri dela martxan, Gipuzkoako Foru Aldundiaren diru-laguntza jaso duela eta Donostiako Udalaren eta Txita bizikleta-enpresaren
babesa duela.
Lehenengo urtean banaketa Erdialdeko, Alde
Zaharreko, Groseko eta Amarako etxebizitzetara bakarrik egingo da. Dendarien ustez bezeroentzat oso erosoa da erosketak egiten jarraitzea poltsak hartuta ibili beharrik izan gabe, eta
dendentzat, berriz, zerbitzu hobea eskaintzeko
modu bat da, eta, gainera, ingurumenaren jasangarritasuna hobetzen eta zero emisio izatera iristen laguntzen du.
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Bizikletentzako
aparkalekua
autobusgeltokian
Donostiako autobus-geltoki berriak
erantzuna eman nahi izan dio
bizikletaren erabiltzaileetan izandako
igoera argiari.
Donostiako Udalak bizikletentzako aparkaleku
estalia eta zaindua jarri du instalazio berrian
autobus-lineak erabiliko dituztenentzat, eta, era
horretara, bizikleta bertan utzi ahal izango dute
autobusa hartu aurretik eta bertatik hartu ahal
izango dute itzultzen direnean.
Aparkalekuan gurpilak puzteko zerbitzua eta
erreminta-kaxa bat ere badaude, eta segurtasun-neurriak ditu lapurretak eta sabotaiak
saihesteko. Aparkalekuaren ordutegi arautua
6:30etik 23:00etara artekoa izango da, eta tarifa
egunean euro batekoa bada ere, 3 edo 6 euroko
hileko abonoak ere har daitezke. Aldea bizikleta
aparkalekutik atera gabe utzi ahal izateko egun
jarraituen kopurua izango da, eta kasu batean
hiru izango dira eta bestean sei.

