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Bidasoaldeko Amute-Jaitzubia
bidegorriko obrak abian dira jada
1,4 kilometroko tarte hori Ederbidea proiektuan aurreikusitako sarearen barruan dago, eta 2019ko lehen hilabeteetan amaituko da

Amute-Jaitzubia bidegorriaren eraikuntza aurtengo
udan hasi da, “aurreikusi genuena baino konplexuagoa
eta luzeagoa izan den izapidetze- eta esleipen-prozesu
baten ondoren”, adierazi du Foru Aldundiko Mugikortasuneko diputatu Marisol Garmendiak. Datorren urteko
lehen hiruhilekoan lanak amaitzen direnean, 4 metroko
zabalera eta 1,4 kilometroko luzera izango duen bide
bat izango dute eskuragarri oinezkoek eta txirrindulariek, Amuteko bizikleta-bidetik (Hondarribian) Bidasoako Eskualde Ospitalerako sarbidea ematen duen
biribilguneraino. Bidegorria egungo errepidearekin
paralelo joango da. “Onuragarria eta baliagarria izango
da Bidasoaldeko herritarren eguneroko mugikortasunerako, eta mugikortasun jasangarria bultzatuko du”,
adierazi du Garmendiak. Bidegorri berriak, Hondarribian dauden txirrindulari ugariei herriko irteera errazteaz gain, Hondarribia eta Irungo mendebaldeko auzoak
lotuko ditu, eta aurten bertan eraiki den eta Irungo udal
bidegorri-sarearekin lotuta dagoen bizikleta-bidearen
muturreraino iritsiko da ia.
Tarte hau eraikitzen ari den eremuko ingurumeneta zirkulazio-konplexutasuna dela eta, kudeake-

ta erronka zaila izan zen, baina Foru Aldundiko
Mugikortasun Departamentuak joan den urtearen
amaieran idatzitako proiektu baten bidez egin zion
aurre. Proiektua jendaurrean jartzeko eta alegazioak aurkezteko aldi bat ireki zen, eta aldeko txosten guztiak jaso zituen. Obra (egungo errepideko
plataformaren bi ertzen zabalkuntza barne) 1,2 milioi euroko zenbateko batez esleitu zen.
Garmendiak gogorarazi duenez, proiektua Gipuzkoako Foru Aldundiak, Nafarroako Gobernuak
eta Pirinio Atlantikoetako Departamenduak babesten duten Ederbidea programaren ibilbidean sartuta dago, eta Europako finantzaketa jasotzen du
Interreg Espainia-Frantzia-Andorra programaren
(Poctefa) bitartez. Ederbidearen helburua bizikletaren erabilera (aisiarako edo turismorako zein eguneroko joan-etorriak egiteko) bultzatu eta sustatuko
duten politikak inplementatzea da. Helburu hori
gauzatzeko ekintza nagusia Baiona, Donostia eta
Iruñea bizikleta-bideekin lotzea izango da. Guztira
240 kilometro dira, eta dagoeneko erdiak baino gehiago eginda daude.
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Azpeititik
Urrestillara
doan bizikletabidea osatzeko
tartearen obra
lizitaziora atera
dute
Atxubiagako biribilgunearen eta Urrestillaren
arteko bidegorri tartearen obra esleitzeko lehiaketa publikorako deialdia urriaren hasieran
argitaratu zen. Azpeitiko auzo horretaraino oinez eta bizikletaz iristeko konexioari amaiera
emango dioten lanak hasi aurreko azken izapidea da. Azken batean, aurrez herriko udalak
Atxubiagako biribilguneraino egin zuen eta irailean amaitu zen 1,5 kilometroko tartea osatzen
du. Bigarren fase hau udalerriaren eta Foru Aldundiko Mugikortasun Departamentuaren arteko akordioari esker finantzatu da, eta bidegorria
osatuko du hirigunetik Urrestillaraino.
Azpeitiko alkate Eneko Etxeberriak publikoki
eskertu du Foru Aldundiak emandako babes
ekonomikoa, eta, adierazi duenez, proiektua
“beharrezkoa da, eta Urrestillako biztanleek
historikoki aldarrikatu dute. Bidegorriak etorkizunaren aldeko apustua dira, eta guretzat lorpen handia da luzaroan landu dugun proiektua
gauzatzen ari dela ikustea”.

Plazaolako bide
berdeko ibilbide
gidatuak
Erakunde arteko lankidetzak bide berdeei lotutako eskaintza berri bat ekarri digu aurtengo
udan. Gipuzkoako Foru Aldundiko Mugikortasun
Departamentuak eta Nafarroako Turismo Zuzendaritza Nagusiak, Ederbidea programaren
bitartez bideratutako Europako funtsen laguntzarekin, bizikletaz egiteko ibilbide gidatuen eskaintza bat bultzatu dute, Plazaolako bide berdean (Leitzaranen) zein Bidasoako bide berdean
(Irungo Behobia auzoaren eta Donezteberen
artean).

Eskaintzak 10-15 euroko prezioa du helduentzat (kasuen arabera), eta bizikletaren alokairua,
12-36 kilometroko askotariko ibilbide gidatuak
eta inguru bakoitzeko gastronomia-produktuekin prestatutako “pintxopote” bat hartzen ditu
barnean. Ekimenari esker, Gipuzkoa eta Nafarroa hartzen dituzten bi bide berdeak ezagutzera eman dira, Foru Aldundiko Mugikortasuneko
diputatu Marisol Garmendiak adierazi duenez. “Oso balorazio positiboa egin behar dugu
erakunde arteko lankidetzaren eta bi lurraldeek
turismo jasangarria eta tokiko eta eskualdeko
ekonomia dinamizatzeko bizikletaren eta bide
berdeen alde egin duten apustuaren inguruan.
Plazaolako bide berdea erabilienetako bat da,
baina bizikletaz egiteko ibilbide horiek suspertzeko urrats zehatzak egiten jarraituko dugu. Nolanahi ere, ibilbide horiek gero eta jende gehiago erakartzen ari dira, eta horrek onura handiak
dakartza eskualdearentzat”.
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Gipuzkoak handitu
egin du oinezkoen
eta txirrindularien
neurketa-estazioen
sarea, 10 kontagailu berrirekin
Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuak oinezkoen eta txirrindularien ia hogeita hamar kontagailu ditu
dagoeneko, aurten Bizikleta Bideen Foru
Sareko neurketa-estazioen azpiegitura
handitzeko beste hamar eskuratu ondoren.
Departamentuak beste 19 kontagailu zituen lehendik, eta iritsi diren berriek abian
dauden eta horrelako jarraipen-gailurik
ez zuten foru-bidegorrietako hainbat tarte
monitorizatzeko erabiliko dira. Ekipamendu berriak lurralde osoko bidegorrietan
instalatu dira: Anoeta–Tolosa, Arrasate–
Aretxabaleta, Arrasate–Elorregi, Elorregi–Bergara, Eskoriatza–Leintz Gatzaga,
Hernani–Astigarraga,
Itsasondo–Ordizia,
Lasarte–Usurbil, Leitzaran eta Lezo–Pasai
Donibane.
Neurketa-estazioen foru-sarea 2007. urtean
sortzen hasi zen, zenbaketa automatizatuen
bidez Aldundiari eta, zehazki, Mugikortasun
Departamentuari Bizikleta Bideen Foru Sarean erregistratzen ziren fluxuei buruzko
datu errealak eta fidagarriak eta helburuak
eskaintzeko helburuarekin. Era horretan,
erabilera horien serie historikoa osatu da,
eta denboran duten bilakaera nolakoa den
jakin daiteke. Kontagailu horiei esker lortutako datuak funtsezko informazio bihurtu
dira bide bakoitzaren erabiltzaile motak eta
tarte bakoitzean erregistratzen diren erabilera motak aztertzeko garaian. Aldi berean,
sarea finkatu egin da bizikleta-bideen plangintza eta kontserbazioa dimentsionatzeko
balio handia duen tresna gisa.
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Kontagailuek ezinbesteko informazioa
ematen diote Foru Aldundiko Mugikortasun
Departamentuari sareko tarte berriak abian
jartzen direnean oinezkoen eta txirrindularien mugikortasunaren sustapenean duten
eragina neurtzeko, adibidez. Era berean,
lortutako datuak argudio eztabaidaezina
dira herritarrei lurraldeko bizikleta-bideen
azpiegituran egindako inbertsioek etengabe sortzen duten gizarte-errentagarritasun
handiaren berri emateko garaian. Azkenik,
bideen erabiltzaileen arteko bizikidetza
kaltetu dezaketen oinezkoen edo txirrindularien fluxu kritikoak detektatzeko aukera
ematen diote Departamentuari neurketa
horiek.
Neurketa-estazioen sareak bildutako datuak foru-bideen sareen erabilerari buruzko
txostenen oinarria dira. Txosten horiek
www.gipuzkoabizikletaz.eus
webgunean
daude eskuragarri deskargatu nahi dituenarentzat.

Zazpi udalerrik
bertako
bidegorriak egiteko
foru-laguntzak
jasoko dituzte
Gipuzkoako Foru Aldundiko Mugikortasun
Departamentuak handitu egin du 10.000
biztanletik beherako udalerrietan bidegorri
berriak finantzatzeko partida. Laguntza horiek Bizikletaren Estrategia kudeatzeko urteko planean kokatuta daude. 2017. urtean berreskuratu ziren 75.000 eurorekin, eta 2018.
urterako 150.000 euro bideratu dira. Hori dela
eta, udalerri onuradunen zerrenda hirutik zazpira igo da.
“Bizikleta gero eta toki handiagoa hartzen ari
da Gipuzkoan, eta udalerriek funtsezko zeregina betetzen dute bizikleta eguneroko bizitzarako garraiobide jasangarri, eraginkor eta osasungarri gisa sustatzeko garaian”, adierazi du
Foru Aldundiko Mugikortasuneko diputatu Marisol Garmendiak. “Dagoeneko ez da astebururako garraiobidea, besterik gabe; bizikleta-bi-

deen foru-sareari eta udalerriek hiriguneetan
egiten dituzten bidegorriei esker, eguneroko
joan-etorriak egiteko elementu gisa zabaltzen
ari da”; horregatik bultzatu nahi da udalei zuzendutako diru-laguntza programa hau.
Aurten, Gipuzkoako Foru Aldundiak 19.780
euroko laguntza emango du Aretxabaletan
industrialdera doan bidegorria osatzeko, eta
75.000 eurokoa Zumarragako udalerriak Zumarragako industrialdeko sarreraren eta Kaminperen arteko bidegorria egiteko. Lazkaoren kasuan, Aldundiak 34.228 euro bideratu
ditu udalerrian bizikletaz eta oinez ibiltzeko
bideak egiteko, Antzuolak 6.000 euro jasoko
ditu helburu berarekin, eta Mutiloak beste
5.443 euro izango ditu Bernaola baserriaren
eta Lierniren arteko bide berdearen tartea
egiteko. Bestalde, Itsasondok 2.513 euroko finantzaketa jasoko du elizako bide zaharreko
bidegorria konpontzeko, eta Aramak, berriz,
7.000 eurokoa Ordiziarekin lotzen duen tartea
egiteko. Aurreikusitakoaren arabera, jardun
guztiak 2018. urtea amaitu baino lehen egingo dira. Gipuzkoako udal-sareak 217 kilometro
ditu bizikleta-bideetan, eta foru-sareko beste
122 kilometro gaineratu behar zaizkio. Horrela, beraz, bizikleta erabiltzeko azpiegiturei dagokienez, Espainiako estatuan hobekien hornituta dauden lurraldeetako bat da Gipuzkoa.
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Azitain-Maltzaga
bizikleta-bidea 2019ko
udaberrian hasiko dira
egiten

Txirrindulari eta oinezkoentzako bide hori datorren udaberrian
hasiko dira egiten, eta Eibarren eta Elgoibarren arteko lotura
osatuko du. Gipuzkoako Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluak
eraikuntza-proiektu teknikoa onartu du, eta, beraz, obrak esleitzeko lehiaketa abian jarri ahal izango da. Gehieneko aurrekontua 5,1 milioi euro izango da. Ia bi kilometroko tartea da,
Eibarko Barrena kalean hasi eta Maltzagako eremuraino iristen
dena (bertan amaitzen da gaur egun Elgoibarretik iristen den
oinezko eta txirrindularientzako bidea). Onartutako proiektuan
aurreikusitakoaren arabera, Ego eta Deba ibaiak era GI-627
errepidea zeharkatuko dituzten bost pasabide egingo dira, eta
haietako bik 80 metrotik gorako luzera izango dute. Mugikortasuneko diputatu Marisol Garmendiak adierazi duenez, “orografia eta egungo azpiegiturak kontuan hartuta, tarte hau oso
erronka zaila zen, baina, azkenean, oinez eta bizikletaz ibiltzeko
bide hau eraikitzen hasiko gara, eta mugarria izango da bizikleta eguneroko garraiobide gisa sustatzeko lanean. Azkenean,
soluzioa eta erantzuna emango diogu Eibarko eta Debabarreneko herritarren eskari historiko horri”. Garmendiak gogorarazi
duenez, proiektuak “administrazio-baimen guztiak eta Eibarko
Udalaren eta herritarren babesa dauzka”.
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GUZTIOK MUGITUZ
SARIA PREMIO

‘Gaur nire txanda’
ekimenak jaso du
II. Guztiok Mugituz
Saria
Mugikortasuna eta Lurralde Antolaketa Departamentuak ‘Gaur
nire txanda’ ekimenari eman
dio II. Guztiok Mugituz Saria.
Bizikume eta Kalapie txirrindulari-elkarteek bultzatutako programa berritzailea eta aitzindaria da Euskadin, eta emakume
txirrindulariei
agerikotasuna
ematea eta emakume horiek
ahalduntzea eta eguneroko bizitzan bizikleta neurri handiagoan
erabiltzera bultzatzea du helburu. Mugikortasuneko diputatu
Marisol Garmendiak azpimarratu duenez, “Gipuzkoan, zorionez, mugikortasun berdinzale,
jasangarri eta inklusibo baten
alde egunez egun, eskuzabaltasun, borondate eta elkartasun
handiz diharduten erakunde eta
proiektu asko daude. Bizikume
eta Kalapie erakundeek ‘Gaur
nire txanda’ ekimenaren bidez
emakumeek bizikleta egunero
erabil dezaten bultzatzeko egiten duten lanak Gipuzkoako herritar guztien esker ona merezi
du”. Saria datorren abenduaren
13an emango da, Gipuzkoako
Foru Aldundiko Tronu Aretoan
egingo den ekitaldian.

