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Hainbat proiektuk Gipuzkoako
bidegorri sarea zabalduko dute

Zenbait tarte berriren eraikuntzak eta lehenagoko hainbat instalazioren hobekuntzak
bizikleta bidezko mugikortasuna onduko du
Bidasoaldea, Debabarrena, Urola Kosta, Donostialdea nahiz Oarsoaldea eskualdeetan.
Gipuzkoako Foru Aldundiak dagoeneko finantzatu
eta bideratu dituen hainbat lanen burutzeak hainbat
herriren arteko konexioa optimizatuko du. Orotara,
bost proiektu dira une honetan martxan edota amaituta.
Jaitzubia – Amute
Hondarribiko Amute auzoa eta Bidasoa Ospitalea batzen dituen txirrindularientzako nahiz oinezkoentzako bidea prest eta erabilgarri dago. Mugaz gaindiko Ederbidea programaren baitan integraturik,
bidegorria 4 metro zabal eta 1,4 kilometro luze da, eta
GI-636 eta GI-638 errepideen ezkerreko aldetik paraleloan doa aurrera. Joan-etorrien kontagailu bat ez
ezik, balizko matxuretarako tresna-totem bat ere badago eskuragarri. Balizak jartzea, argiztatze-sistema
handitzea eta hesiak ipintzea falta da oraindik, baina
horretarako diru-partida onartu dute jada eta lanak
berehala hastea aurreikusten dute. Guztizko kostua
1,2 milioi eurokoa izango da.
Azitain – Maltzaga
Proiektua baietsi eta esleitu ostean, Eibar–Maltzaga–
Elgoibar ardatza behin betiko saretuko duen bidegorri
zati honen eraikuntzaren hasiera oso gertu dago. Debabarreneko hiritarrek hainbestetan eskatutako ia bi
kilometroko bidegorri tarte honek 5,1 milioi euroko aurrekontua du, eta nabarmen hobetuko du eskualdeko
mugikortasun osasuntsu eta jasangarria. Behin betiko
proiektuak 5 pasabide izango ditu (horietako bi 80 metro baino luzeago izango dira), alde batetik Ego ibaia eta
bestetik Deba ibaia nahiz GI-627 errepidea gurutzatuko
dituztenak. 3 metro zabal izango da, oinezkoen nahiz
bizikleten zirkulazioa ahalbidetuz.
Zestoa – Narrondo
Zumarraga eta Zumaia elkar lotuko dituen Urolako Bide
Berdea amaitzeko, bi tunel egokitu eta antzinako Urolako trenbide-plataforma jarraituko duen 4 metroko
bidegorri zati bat eraiki beharko dute. Lanak Zestoan
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egingo dituzte, Iraeta eta Narrondo auzoen artean. Iraeta eta Arroa tuneletako sarbideak irekitzeko, bai eta
hauek garbitu nahiz ibiltzeko moduan atontzeko ere,
300.000€-ko aurrekontua izango dute. Bestalde, Arroa
Beheko geltokia eta egungo Narrondoko trazadura lotzeko eraikiko duten %8ko maldadun zig-zag bidean
530.000€ inbertituko dituzte.
Hernani – Donostia
Hernaniko Akarregi industriaguneko 908 metroko tartea amaituta, Buruntzaldeko herria eta Gipuzkoako hiriburua bidegorriz erabat konektatuta
geratu dira. Eskuhartzearen helburu nagusia zorua
konpontzea, seinaleztapen horizontal nahiz bertikala jartzea, zenbait puntutan bidea zabaltzea eta, segurtasun arrazoiengatik, zebrabideak altxatzea zen.
Lanek 96.000€-ko aurrekontua izan dute.

nahiz oinezkoentzako metroak bidearen 1go Zatia.
2017an 3. Zatia eta 2018an 2.a amaitu ostean, Pasai Donibane aldeko 270 metro atontzea falta da orain; azken
hauek, baina, aurrekoak baino konplexuagoak izango
Mugikortasuneko dira, portuaren gainetik igaroko den
airetiko pasabide bat aurreikusi dute eta. Orain arte,
Gipuzkoako Foru Aldundiko Mugikortasuneko Departamentuak 419.000€ eman dizkio Lezoko Udalari lan
hauek gauzatzeko, eta aurten beste 300.000€ gehituko
zaizkio kopuru horri, beti ere eraikuntzaren kostu zehatzaren baitan.

Lezo – Donibane
Lezoko Udalak 2019 urtean zehar eraikiko du herri hau
Pasai Donibanerekin lotuko duen txirrindularientzako

Segurtasuna bizikletan:
etnografia bat
Gipuzkoako herri eta hirietan bizikleta erabiltzen
duten pertsonak bideko segurtasuna hautematera daramatzaten faktoreak, zirkunstantzia praktikoak eta pertzepzioak aztertu ditu ikerketa batek.
Euskal Herriko Unibertsitateko Baloreen Filosofia eta
Gizarte Antropologia Departamentuko Miren Urquijo
irakasleak zuzendu duen lan etnografikoak Gipuzkoako
Foru Aldundiko enkargu bati erantzun dio. Ikerketak hiri
nahiz herrietako txirrindularitzari eragiten dioten faktore, praktika eta pertzepzioak ipini ditu jopuntuan. Begirada antropologiko honek balio handia du txirrindularien
aritze baldintzak eta eurek bideetako nahiz espazio publikoko gainontzeko erabiltzaileekin duten elkarbizitza
hobetzeko.
Jone Miren Hernandez irakasleak eta Espazioaren Antropologia irakasgaiko ikasle talde batek ere hartu dute

parte, eta bizikleta gaineko segurtasunaren pertzepzio
pertsonal nahiz interaktiboa ebaluatu dute. 12 elkarrizketa sakon, 9 behaketa etnografiko eta analisi dokumentala
eginda, lantaldeak ondorioztatu du elkarbizitza kulturan
sakontzeko beharra dagoela; eta oinezko nahiz txirrindularien arteko bizikidetza hori ahalbidetzeko ezinbestekoa
dela kultura material eta teknologikoaren eremuko hainbat elementu hobetzea, “bizikidetasunak eta bide-espazio
seguruak elkar eratzen dutelako”.
Dokumentua otsailaren 28an aurkeztu zuten Gipuzkoako
Foru Aldundiaren Jauregian, solasaldi eta mahainguru
egitarau zabal baten baitan. Han izan ziren, baita ere, Maria Elisa Ojeda arkitektua (Copenhagenize Design Company), Itziar Alonso-Arbiol psikologoa eta Kalapie elkarteko ordezkaria, eta Alejandro Domínguez De La Rosa
(Gipuzkoako Trafikoko Probintzia Burua).
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ULMAk mugikortasun
jasangarria saritzen du

Enpresa Taldeak lanera oinez edota bizikletaz
joatera bultzatzen ditu bere langileak, ekokilometroak opariengatik trukatuz.
Mugikortasun jasangarria sustatu nahi duen
proiektu zabalago baten baitan, ULMA Enpresa Taldeak programa berezi bat garatu du laneranzko desplazamendu jasangarriak saritzeko.
Ciclogreen aplikazioari esker, erabiltzaileek
oinez edota bizikletaz egiten dituzten kilometroak erregistra ditzakete (baita patinez, korrika, kotxea partekatuz edota LanBusa hartuta
egiten dituztenak ere). Metatutako kilometroak
ziklo bilakatzen dituzte gero, eta opariengatik
truka ditzakete. Egitasmoaren helburua ohiturak aldaraztea da, autoaren erabilera murriztu
eta, hala, erregaien kontsumoa gutxiagotu eta
trafiko nahiz aparkamendu arazoak arintzea.

Raúl García
ULMA Taldeko
lehendakaria
“Bizi-ohitura osasuntsu eta jasangarriagoetaranzko trantsizioan lagundu nahi diegu gure
langileei”
Bi urte baino gehiago pasatu dira proiektua
abiatu zenutenetik. Zer nolako balantzea egiten duzue?
Erantzuna ona izan da, pozik gaude. Ia 400 lagunek deskargatu dute Ciclogreen aplikazioa
eta euren ekokilometroak erregistratzen dituzte. Oñatin hasi ginen, baina Estatu osoan zehar sakabanatuta ditugun egoitza ezberdinetara zabaldu dugu jada eta, hortaz, erabiltzaile
kopuruak gora egitea espero dugu. Batez ere
komunitate txikiak eratu direla jakiteak pozten
gaitu, euren lehia eta apostu txikiak dituztela,
girotxoa sortu eta inguruan kutsatzen dutela,
beste langile batzuk ere aldaketara erakarriz.

Ze arrazoi edo aitzakia aipatzen dute oraindik
egitasmora batu ez direnek?
Programa martxan jarri eta gutxira inkesta
orokor bat egin genuen, eta bi auzi nagusi identifikatu genituen: batzuek kotxea erabiltzen jarraitzen dute ordutegi aldakorregiak dituztelako.
Eta beste jende talde handi batek ere horretan jarraitzen du desplazamendu luzeegiak egin behar
dituelako lantokiraino. Zentzu horretan, autoak
beharren neurrira partekatu ahal izateko plataforma bat sortzeko eskatu ziguten, antzeko egoeran dauden beste langile batzuk kontaktatzeko.
Ideia ona da eta horretan ari gara, izan ere, kotxezko eta bakarkako desplazamenduen ordezko
edozein alternatiba sustatu nahi dugu.
Ze beste ideia duzue buruan?
Gure instalazio guztietan aldagelak eta dutxak
jartzea erabakigarria izan daiteke, badakigulako
lanera izerdituta iristearen ideiak balizko bizikleta erabiltzaile asko botatzen dituela atzera.
Horrexegatik, Orbearekin eta Energiaren Euskal
Erakundearekin lankidetzan, egitasmo bat garatzen ari gara gure langileek bizikleta elektriko bana eskuratu ahal izan dezaten prezio oso
onean. Abantaila honi onura atera ahal izateko
ezinbesteko baldintza gisa ezarri dugu gutxienez
urtean 80 egunetan etorri behar dutela lanera bizikletaz. Horrek inplikatzen baitu hiru egunetik
behin hartuko dutela bizikleta eta, beraz, badela
benetako aldaketa borondate bat.
Noiz ekin zion ULMAk bere aldaketa prozesuari?
Duela lau urte hasi ginen ingurumenari eta jasangarritasunari loturiko kontuei buruzko kontzientzia hartzen. Bulegoetan paper birziklatua
erabiltzen hastea izan zen aurreneko urratsa,
kafe makinetatik plastikozko edalontziak kendu genituen, eta bileretarako plastikozko ur botilatxoak beirazko pitxarrengatik ordezkatu genituen. Geroago iritsi ziren mugikortasunaren
inguruko kezkak, batez ere aparkamendu arazoek bultzatuta. Fagor-ek bizikleta elektrikoaren
erabilera sustatzeko programa berezi bat abiatu
zuela jakin genuen, eta horrek inspiratu gintuen.
Ez dira abantaila sozialak, gure langileei bizi-ohitura osasuntsu eta jasangarriagoetaranzko
trantsizioan laguntzeko neurriak baizik.
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Zikloteka dokumentazio zentroak, hedapen
betean, ikerketa beka eta argitalpen bilduma bana
bultzatuko ditu
Zikloteka hazten ari da eta bizikleta bidezko mugikortasunean espezializatutako dokumentazio
zentro izaera berresten ari da, bakarra Europan eta
erreferentziazkoa nazioartean.
Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Cristina Enea Fundazioak
Red de Ciudades por la Bicicleta erakundearekin Madrilen sinatu duten lankidetza-hitzarmen batek Zikloteka
indartu eta erakunde hori osatzen duten 116 tokiko administrazioek mugikortasunaren inguruan sortzen duten
material ororen gordailu dokumental bilakatu dute. Hala,
soilik Gipuzkoako dokumentuak bildu eta hedatzetik, 550
espainiar hiritan eta hirirentzat egitera pasako da.
2016 eta 2017 bitarte 3.600 erabiltzaileri baino gehiagori
zerbitzu eman zien zentroa errotuta, interesekotzat jo
dute bizikleta bidezko mugikortasunaren inguruko urteroko ikerketa-beka deialdi bat abiaraztea laster, bai eta
argitalpen teknikoen bilduma bat sortzea ere, gai honi
lotutako bekadun ikerlanak eta bestelako azterketa, txosten nahiz entseguak editatzeko.

Oñatik eta Lasarte-Oriak badute bizikleta
garbitoki bana
Doako instalazioek herriotako mugikortasun
jasangarriaren aldeko apostua zerbitzu publikoz hornituko dute.
Herritarrek behin eta berriz igorritako eskakizunei jaramon eginez, Oñatiko eta Lasarte-Oriako
Udalek bizikletak garbitzeko gune bana zabaldu
dute. Lasarte-Oriaren kasuan, zerbitzuak bi bizikleta hartzeko adinako espazioa eta mangera bat
eskaintzen ditu Askatasuna plazako komun publikoaren atzean; 12.000€-ko inbertsioa egin dute
horretarako. Zubietatik gertu kokatu dute, txirrindularien ibilbideetan ohiko ingurua delako. Gainera, Zabaleta auzoan halako beste instalazio bat
atonduko dutela iragarri du Udalak.
Oñatiko udal gobernuak ere beste urrats bat egin
du bizikleta garraiobide eta asialdi produktu gisa
promozionatzeko bidean: aurrekontu parte-hartzaileen emaitza modura, lehendabiziko bizikleta
garbitoki publiko eta doakoa inauguratu dute Bidebarrietan. Bizikletak aparkatzeko bi barrak, ingurua ez ureztatzeko itxiturak eta mangera batek
borobiltzen dute zerbitzu hau, herriko beste puntu

batzuetara ere heda litekeena, Udalaren hitzetan.
Bestalde, 6.000€-ko partida bati esker, 12x16m-ko
lau kanpoko markesina altxatuko dituzte bizikletak egurats gorritik eta eguraldi txarretik babesteko. Zubikoa Kiroldegia / Txantxiku Ikastola, Kultur
Etxea / Elkar Hezi Ikastetxea, Urgain Errekalde Herri Eskola, eta Azkoagain / Elkar Hezi zonaldeetan
jarriko dituzte.
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Bizikletan ibiltzen ikasteko
ikastaroak itzuli dira

Iazko arrakastaren ostean, bi gurpil gainean mugitzen hasi nahi duten pertsona helduei zuzenduriko
ikastaro berriak bultzatu ditu Pasaiako Udalak.
Trintxerpek eta Antxok Gipuzkoako Foru Aldundiarekin lankidetzan antolaturiko ikastaro bana
hartuko dute ekainaren 3tik 14ra bitarte eta 17tik
28ra bitarte, hurrenez hurren. Bizikletan ibiltzen
ikasteko programa hauek 18 ordukoak izango dira
guztira, eta astelehenetik ostiralera bitartekoak.
Trintxerperen kasuan, erreferentziazko gunea Araneder pistak izango dira; Antxoko parte-hartzaileak, ordea, Ibaiondon elkartuko dira. Kasu batean
zein bestean, klaseak goizez izango dira, 10:00etatik 12:00etara bitarte. Antxon, bestalde, 16:00etatik
18:00etara bitarteko arratsaldeko ikastaroa egiteko aukera ere izango dute. Trintxerpe Klub Atletikoaren babes teknikoari esker, izena eman eta
parte hartzen duten pertsonek beharrezko material
guztia izango dute eskura. Gainera, kasko bana jasoko dute opari. Izen-emateak telefonoz egin daitezke, edota www.pasaia.eus webgunearen bitartez.
Ikastaroko saio batzuk bide publikoan egingo dituzte, helduek trebetasuna har dezaten eta gurpil
gaineko beldurrak gal ditzaten. Bizikletaren mantentze-lanetarako oinarri teorikoak ere jorratuko
dituzte, bideko segurtasunerako elementu nahiz
gomendioak, bai eta zirkulazio nahiz elkarbizitza
arauak ere.

dituen aukerak bertatik bertara ezagutzeko, zein
diren hauen ezaugarriak eta nola egiten diren muntaiak. 10:00etatik 13:00etara bitarte izango da, Euskadi Etorbidean, Ciriza Etxearen parean. Izen-ematea
aldez aurretik egin behar da Hiritarrentzako Arreta
Zerbitzurako bulegoetan, edota Udalaren webgunearen bitartez.
Errenterian ere bai
Bizikletan ibiltzen ikasteko hastapen ikastaro berri
bat egingo dute, helduei zuzendua, Beraungo frontoian edo balio anitzeko pistan. Ekainaren 15, 16, 22
eta 23an bina orduko lau saio egingo dituzte, 5 eta 15
lagun bitarteko taldeei zuzenduta. Ekimena doakoa
da eta, gainera, neurri guztietako bizikletak nahiz
kaskoak izango dira eskuragarri behar dituztenentzat, nahiz eta nork bere materiala eramatea gomendatu duten. Izena eman nahi dutenek Galtzaraborda
eta Fanderiako kiroldegietara jo behar dute eta bertan horretarako inprimakia bete. Gipuzkoako Foru
Aldundiak Errenteriako Udalarekin elkarlanean antolatutako ikastaroaren bigarren edizio honek bizikletaren erabilera hurbildu nahi du ikasteko aukerarik izan ez duten horiengana, edota modu seguruan
egitea ahaztu duten horiengana.

Berrikuntza gisa, ekainaren 30ean hiritarrei zuzenduriko tailer ireki bat antolatuko dute, bizikletak
elektrifikatzen ikasteko eta merkatuak eskaintzen

‘Gaur nire txanda da’ ekimenak bizikletaren
erabilera sustatzen du emakumeen artean
Mugikortasun foru departamentua Kalapie eta Bizikume
elkarteekin lankidetzan aritu da bigarren urtez bizikleta-txango eta tailer egitarau bat osatzeko, lehenago ‘Guztiok Mugituz’ saria jaso zuena.
Gipuzkoako herri arteko foru bidegorri sareko erabiltzaileen generoaren araberako banaketa oso desorekatua
da oraindik ere: %84 gizonezkoak dira, eta %16 emakumezkoak. Hain justu, azken horien artean bizikletaren
erabilera sustatzea da Gipuzkoako Foru Aldundiaren
erronka handienetako bat, beti ere mugikortasun jasangarri, osasuntsu eta inklusiboa bultzatzeko helburu estrategikoaren testuinguruan. Horregatik, ‘Gaur nire txanda
da’ ekimenak barnebiltzen dituen txango eta ikastaroek
bizikleta erabiltzen duten emakumeak ikusarazi nahi
ditu, ahaldundu, eta euren eguneroko bizitzan bizikleta
maizago erabil dezaten bultzatu.

Orotara lau txango egingo dituzte Urolako (Azkoitia, apirilak 28), Bidasoko (Irun, ekainak 23), Plazaolako (Andoain,
ekainak 28) eta Arditurriko (Oiartzun, irailak 15) bidegorrietan barrena. Txango bakoitzeko, bideko oinarrizko
mekanika jorratzeko ikastaro bat eta hamaiketakoa ere
egingo dituzte.
Ekintza programa osatzen duten tailerrek bizikleta gaineko
segurtasuna eta trebetasuna izango dituzte ardatz, inguru
ezberdinetan: Lezo, maiatzak 5 (trebetasuna mendian); Zumarraga, ekainak 2 (trebetasuna eta segurtasuna hirian);
Donostia, ekainak 15 (trebetasuna hirian eta mendian); Donostia, irailak 14 (trebetasuna eta segurtasuna hirian).
Izen-ematea doakoa da, eta gaurniretxanda@gmail.com
helbide elektronikora idatzita edota 656 761 911 zenbakira
whatsappa bidalita egin daiteke. Parte-hartzaile kopurua
mugatua da, eta denek jasoko dute bururako zapi bana opari.

