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Nolakoak dira Gipuzkoako
bidegorri-sareko erabiltzaileak?
Gipuzkoako Bizikletaren Behatokiak Gipuzkoako
Bidegorri Sarea erabiltzen duten oinezkoen eta
txirrindularien ezaugarriei buruzko zortzigarren
urteko txostena egin du. Horretarako, 550 inkesta
egin ditu foru-sareko txirrindulari eta oinezkoentzako 8 ibilbideko lagin batean. Sare horrek 121
kilometro ditu guztira eta, 2015ean egindako
azken kontaketak emandako datuen arabera,
urtean 7,75 milioi desplazamendu egiten dira
bertan.
Jasotako erantzunei esker, bidegorri horiek erabiltzen dituzten pertsonen profilak zehaztu ahal
izan dira txostenean. Txirrindulari gehienak gizonezkoak dira (%84), eta 2017ko datuen arabera,
desoreka hori areagotu egin da zertxobait aurreko urtearekin alderatuta. Izan ere, emakume
erabiltzaileen ehunekoa %19tik %16ra jaitsi da.
Oinezkoen kasuan, berriz, banaketa orekatuagoa da (%53 gizonezkoak dira, eta %47 emakumezkoak).
Txirrindularien batez besteko adina 47 urte da.
Guztien %72k 25-65 urte dituzte, eta 25 urtetik beherakoen eta 65 urtetik gorakoen ehunekoa txiki samarra da (%13 eta %16, hurrenez
hurren). Erdiak baino gehiago (%55) enplegua
duten pertsonak dira. Oinezkoei dagokienez, be-

rriz, batez besteko adina 58 urte da, hau da, aurreko urtean baino bi gutxiago. %82k 45 urte baino gehiago dituzte, eta %50 pentsiodunak dira.
Txostenak hiru profil bereizten ditu foru-sarea
erabiltzen dutenen artean (bi txirrindularienak
dira, eta bestea oinezkoena). Txirrindularien artean, erabiltzeko arrazoiaren arabera bereizi dira
profilak. Ildo horretan, kirol edo aisia motako
ibilbideak egiten dituztenak eta lana, ikasketak,
kudeaketak, erosketak eta abar direla eta egunero ibiltzen direnak bereizi dira.
Lehen kasuan, hau da, bidegorria jarduera fisikoa
edota aisia-jarduera egiteko erabiltzen denean
(kasuen %72tan), profila honako hau da: gizona
(%88), 50 urtekoa, lan egiten duena eta bidegorria
astean zenbait aldiz eta mendiko bizikletarekin
erabiltzen duena. Kaskoa erabiltzen du, baina ez
du argirik eta txirrinik eramaten. Nolanahi ere, bi
elementu horien erabilerak, oro har, beheranzko
joera hartu du azken urteetan, eta bi elementu
horiek ez dituzten bizikletak guztien %40 dira.
Bidegorriei esker, gero eta pertsona gehiagok
erabiltzen dute bizikleta. Izan ere, inkesta egin
zutenen artean, erabiltzen ari ziren bidegorria
egin aurretik erdiek baino ez zuten erabiltzen
bizikleta orain adina.
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Desplazamenduaren arrazoia lana, ikasketak,
erosketak edo kudeaketak direnean (kasuen
%28tan; hortaz, ia 10 puntuko beherakada esanguratsua gertatu da 2016. urtearekin alderatuta),
batez besteko adina 40 urte baino gutxixeago da,
eta erabiltzaile gehienak gizonezkoak badira ere
(%76), emakumeen proportzioa handiagoa da
talde horretan (%24). %95 langileak edo ikasleak
dira (%75 eta % 20, hurrenez hurren), eta mendiko
bizikleta ohikoena bada ere (%55), hiriko bizikleten kopurua handiagoa da erabiltzaile talde horretan. Halaber, txirrin eta argien erabilera handiagoa da, baina kaskoarena txikiagoa. Ia %90ek
astean 4-7 egunetan erabiltzen dute bidegorria,
eta bidegorria egoteak berak bizikleta gehiagotan erabiltzera bultzatzen du. Izan ere, erabiltzen
duten bidegorria ez balego, %39k baino ez lukete
bizikleta beste bide batetik erabiltzen jarraituko.
%27k autoa erabiliko lukete, %25ek garraio publikoa, eta gainerako % 9ak beste aukera batzuk
(oinez mugitzea, funtsean).

urtekoa, erretiratua edo pentsioduna, bidegorria
astean gutxienez 4 aldiz erabiltzen duena (paseatzeko edo kirola egiteko) eta erabiltzen duen
tartearekin oso pozik dagoena.
Ibilbideen egoera da inkesta egin dutenek hobekien baloratu duten alderdia, bai zoladurari,
bai segurtasun-baldintza orokorrei dagokienez
(10etik 8 eta 8,2, hurrenez hurren), eta txirrindularien zein oinezkoen ikuspegitik. Aitzitik,
zifrarik txarrenak bizikidetzak jaso ditu (6,5
puntuko balorazioa eman diote txirrindulariek,
eta 6,7 puntukoa oinezkoek). Alderdi horretan,
kalifikaziorik txarrenak Legazpi-Urretxu eta
Eskoriatza-Aretxabaleta tarteek jaso dituzte
(azken horrek, gainera, balorazio orokorrik txarrena jaso du). Txirrindularien kasuan, ZizurkilAsteasu tarteak jaso du puntuaziorik onena,
eta oinezkoen kasuan, berriz, Azpeitia-Azkoitia,
Tolosa-Alegia eta Soraluze-Bergara tarteek (ia
puntuazio berarekin).

Oinezkoen kasuan, profila honako hau da: pertsona heldua (generoa erdibana banatuta dago ia), 45
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Arrakasta ‘Oinezkoen eta
txirrindularien mugikortasuneko
udal-ordenantzei buruzko
II. lan jardunaldian’
Gipuzkoako Foru Aldundiko Mugikortasuneko
Departamentuak ‘Oinezkoen eta txirrindularien
mugikortasuneko udal-ordenantzei buruzko
II. lan-jardunaldia’ egin zuen otsailaren amaieran. Jardunaldia Donostian egin zen, eta, bertan, ‘Bizikleta bidezko mugikortasuna udalordenantzetan jasotzeko gomendio teknikoak’
izeneko gidaliburua aurkeztu zen. Dokumentu
aitzindaria da, eta oinezkoen eta txirrindularien premiei eta eskubideei erantzungo dieten
mugikortasuneko udal-ordenantzak idazteko
erreferentzia tekniko gisa erabil daitekeen material urrietako bat.
Gidaliburu hori lantzeko prozesua luzea izan da,
eta parte-hartzean oinarritu da. 2016. urtean
hasi zen, Gipuzkoako Foru Aldundiak Itziar Eizagirre abokatuari lehen txosten bat idazteko eskatu zionean. Udal, erakunde publiko, erakunde
pribatu eta elkarteetako 60 ordezkarik baino gehiagok eztabaidatu zuten zirriborro horri buruz
‘Oinezkoen eta txirrindularien mugikortasuneko
udal-ordenantzei buruzko I. lan-jardunaldian’.
Dokumentu horretan eta jasotako ekarpenetan oinarritu zen bizikleta bidezko mugikortasuneko aholkulari eta ikertzaile Esther Anaya
gidaliburua idazteko. Anayak, besteak beste,
Bartzelonako eta l’Hospitaleteko mugikortasuneko ordenantzak eta Estatuko araudia aldatzeko proposamenak eta Ibizako mugikortasuneko ordenantzaren zirriborroa idatzi
ditu. Halaber, ordenantzetan bizikleta bidezko
mugikortasuna arautzeko dokumentu/gidaliburu
bat idatzi du Área Metropolitana de Barcelona
erakundeak aginduta. Anayak, halaber, ‘Oinezkoen
eta txirrindularien mugikortasuneko udal-ordenantzei buruzko II. lan-jardunaldian’ hitz egin zuen.
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II. jardunaldi horretan, Gipuzkoako, Euskadiko eta
beste autonomia-erkidego batzuetako hainbat administrazio publikoetako, Estatuko erakundeetako
eta bizikletari eta mugikortasun jasangarriari lotutako elkarteetako 80 ordezkari tekniko eta politiko baino gehiago izan ziren.
Anayaz gain, mugikortasunaren erregulazioan
espezializatutako bi legelari ospetsuk hitz egin
zuten. Haietako bat Francisco José Bastida izan
zen, Oviedoko Unibertsitateko Konstituzio Zuzenbideko katedraduna eta CicloJuristas sareko
bozeramailea; eta, bestea, berriz, Mariano Reaño, ConBici erakundeko abokatua eta aholkularia. Azken horrek txirrindulariek mugikortasunaren tokiko erregulazioaren inguruan duten
ikuspuntua azaldu zuen.
Gipuzkoako Foru Aldundiko Mugikortasun Departamentuak honako helburu hauek lortu nahi
ditu jardunaldi horren eta bertan aurkeztutako
gidaliburuaren bidez: Gipuzkoako ordenantzak
hobetzen eta orekatzen laguntzea, eta oinezkoak
eta txirrindulariak babestuko dituzten beste ordenantza berri batzuk lantzeko prozesua erraztu
eta sustatzea.

Zirkulazioordenantza bat
ez da udalarau bakarra
mugikortasun
jasangarria
lortzeko
Francisco José Bastida, Konstituzio Zuzenbideko
katedraduna, CicloJuristas sarearen bultzatzaileetako bat izan zen. Sare hori “bizikletaz ibiltzen
den jendea legeen gaian sartzen ez delako eta legeetan adituak direnak bizikleten gaian sartzen ez
direlako sortu zen. Bi interesak dituzten pertsonak
biltzen saiatzen gara”. Estatuko bizikleten arloko
araudiak eta plan estrategikoak lantzeko garaian
solaskide izateaz gain, Sareak ciclojuristas.
wordpress.com plataforma sortu du (“eztabaidarako eta interakziorako gunea”), baita ciclonormativa.com ere (“txirrindulariak lege eta
erregelamenduetan gal ez daitezen”).
Gai batzuetan, Estatuko eta Autonomia Erkidegoko
legeek irizpide orokorrak ezar ditzakete, baina,
Bastidaren ustez, “mugikortasuna udal-gaia da”.
Mugikortasunari buruzko udal-ordenantzen garrantziaz eta araudi horien oinarri izan behar duten ildoez hitz egiteko, Bastidak Gipuzkoako Foru
Aldundiak joan den otsailaren 21ean antolatu
zituen Udal Ordenantzei buruzko II. Lan Jardunaldietan parte hartu zuen. Jardunaldi horietan,
Gipuzkoako udalerrietako mugikortasuneko arduradunak izan ziren. “Arazoa, funtsean, bera da
beti: autoa, bizikleta eta oinezkoa, bakoitza nondik
doan. Nola eman lehentasuna oinezkoen mugikortasunari, zer bide diren esklusiboak oinezkoentzat,
nondik joan behar duten bizikletek: eremu esklusiboak edo partekatuak, batzuk non, besteak non…”.
Bastidak zalantzarik gabe dio “bizikleta dela tres-

Francisco José Bastida. Konstituzio Zuzenbideko
katedraduna Oviedoko Unibertsitatean, eta CicloJuristas sareko bozeramailea.

narik baliagarriena mugikortasun jasangarria
lortzeko”. Horregatik, hiri-zirkulazioaren antolamendu bat jasangarria izateko, “honako hierarkia
honi jarraitu behar dio: oinezkoa, bizikleta, garraio
publikoa, salgaien garraioa eta, azkenik, motor bidezko garraio pribatua”. Jardunaldian, baieztapen
horren oinarri diren arrazoibideak azaldu zituen,
eta zailtasunak dakartzala ere onartu zuen. Halaber, horri lotuta dauden eta aurre egin behar zaien
beste arazo batzuk aipatu zituen: “nola landu haurren garraioa, zer egin bizikleten atoiekin (pertsonak edo gauzak eramateko), edota zer espazio dagokien sortzen ari diren garraio mota berriei, batez
ere eremu turistikoetan (segwayak, hoverboardak,
gurpil-oholak, irristailu elektrikoak eta abar)”.
Hiriek erronka horiei egin beharko diete aurre mugikortasunari buruzko ordenantzak diseinatzeko
garaian, “eta koherentziaz egin beharko diete aurre, mugikortasun hori jasangarria izatea benetan
nahi badute. Eta ordenantza horiek funtsezko tresnak badira ere, “ez dira udal batek erabil ditzakeen
bakarrak. Hiri Antolamenduko Plan Orokorra erabil dezake hiriko hirigintza mota zehazteko, eta
zerga-ordenantzak ditu eremu urdinaren prezioa
igotzeko (eta, era horretan, autoaren erabileraren
murrizketa sustatzeko) edota bizikleta elektrikoen
erosketa finantzatzeko (eta, era horretan, herritarren artean zabal daitezen bultzatzeko). Udal-arau
askotatik abiatuta bultza daiteke mugikortasun jasangarria”.
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Gipuzkoa “Cities and
Regions for Cyclists”
sarean sartu da
Gipuzkoako Foru Aldundiak ECF (European Cyclists’
Federation) erakundeko ordezkariak hartu zituen
Donostian joan den urtearen amaieran. Erakunde
horrek bizikletaren erabilera sustatzen du eguneroko hiri-mugikortasunerako, eta Europako hainbat
herrialdetako 60 txirrindularitza-erakunde biltzen
ditu. Federazio hori bizikletaren aldeko Europako
lobby nagusia da eta, beste zenbait proiekturen artean, EuroVelo izeneko bizikleta-ibilbideen Europaz
gaindiko sarea bultzatu du. Gipuzkoako Foru Aldundiak sare horren Estatuko koordinazio-zentroan
parte hartzen du.
ECFko kideekin egindako bileran, Mugikortasuneko diputatu Marisol Garmendiak, bere Departamentuaren lan-ildo nagusiak ezagutzera emateaz
gain, foru-erakundea ziklistentzako hiri eta eskualdeen sarean (‘Cities and Region for Cyclists’)
sartzeko egintza sinatu zuen. Sare hori ECF federazioak sustatu du, eta bizikleta bidezko mugikortasunean liderrak diren administrazio batzuk biltzen
ditu, hala nola Kopenhagekoa, Munichekoa edo
Helsinkikoa. Erakunde horretako kide izateak esperientziak eta jakintzak elkartrukatzeko, sareko
baliabideak erabiltzeko eta Velo-city hitzaldietan
eta erakundeak antolatzen dituen beste jardunaldi tekniko batzuetan doan parte hartzeko aukera
ematen dio Aldundiari.

Ziklotekak eta
ConBici erakundeak
bizikleta bidezko
mugikortasunari
buruzko dokumentazioa
bultzatzeko lankidetzan
jardutea adostu dute

Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Cristina Enea Fundazioak bultzatutako Bizikletaren Dokumentazio
Zentroak (Zikloteka) eta Espainiako hiri-txirrindularitzako 61 erakunde biltzen dituen ConBici koordinakundeak lankidetzan jardungo dute bizikleta
bidezko mugikortasunari buruzko dokumentazioa
sustatu eta zabaltzeko ekintzetan. Bizikleta garraiobide gisa landu duten gero eta azterlan,
txosten, proiektu eta lan gehiago daudela kontuan
hartuta, bi erakundeak bat datoz sektorerako garrantzitsuak diren produkzio guztiak bildu, kudeatu eta zabaltzeko eta, era horretan, profesionalentzat, erakundeentzat, elkarteentzat eta interesa
duen jendearentzat eskuragarri jartzeko zeregina
oso garrantzitsua dela aipatzean.
Akordio horri esker, Ziklotekaren buletin elektronikoak ConBici koordinakundeak 3.000 erregistro
bibliografikoren artean hautatutako dokumentu bati buruzko aipamena bilduko du. Bestalde,
bizikleta bidezko mugikortasunari dagokionez
ezinbesteko erreferentzia den conbici.org webguneak Ziklotekaren bannerra txertatu du, proiektua
are jende gehiagori ezagutzera emateko.
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