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Mugikortasun jasangarria parekidetasun klabean
Emakumeak izan dira Mugikortasun Jasangarriaren Asteko protagonista nagusiak, Gipuzkoan
eguneroko joan-etorrietarako lehen aukera gisa
bizikleta edota garraio publikoa sustatzera bideratutako aste berean.
Irailaren 15ean, igandea, emakume martxa bat abiatu zen, bizikletaz, Errenteriatik Arditurriko bide berdea osatzera. Hala, Mugikortasuneko Foru Departamentuak Kalapie eta Mujeres en Bici – Bizikume
elkarteekin batera bultzatutako ‘Gaur nire txanda
da’ programako azken irteerak zabaldu zuen Mugikortasun Jasangarriaren Europar Asterako aurreikusitako jardueren egitaraua. Hamarnaka emakume batu ziren, pedalkadaz, txangora. Tartean zen,
baita ere, Rafaela Romero diputatua eta, etorkizuneko mugikortasunaz mintzatuta, “emakumeek gaur
nolakoa imajinatzen duten halakoa” izango dela
adierazi zuen. Ibilbidearen amaieran, parte hartzaile guztiek, taldera batu zen familia multzo batek
barne, hamaiketakoa egin zuten Arditurrin. Bertan,
Romero diputatuak azpimarratu zuen emakumeak
“jasangarriagoak, eraginkorragoak eta konprometituagoak” direla, garraio publikoa “gehiago eta modu
eraginkorragoan” erabiltzen dutela.
Azken datuek erakutsi dutenaren arabera, ordea, Gipuzkoako eta foru bidegorrietako emakume txirrindularien kolektiboa oso minoritarioa da. Horrega-

tik, aurtengo udan bigarren aldiz aurrera atera duten
‘Gaur nire txanda da’ ekimenaren helburu nagusia
kirola egiteko nahiz aisialdirako edota eguneroko
joan-etorrietarako bizikleta erabiltzen duten emakumeak ikusarazi eta ahalduntzea da. Ikastaro eta irteera programak, hortaz, euren desplazamenduetan
seguruago senti daitezen tresnak eskaini nahi dizkie hirian nahiz bide berdeetan edota mendian bizikletaz ibiltzen diren emakumeei. Proiektuak Guztiok
Mugituz eta BikeFriendly sariak jaso ditu dagoeneko, baina bai Foru Aldundia eta baita Kalapie nahiz
Bizikume elkarteak ere gehien pozten dituen lorpena “programatutako ekintza guztietan izandako parte-hartze arrakasta borobila” da.

Bizikletaren jaia Andoainen
Mugikortasunaren Astearen harira antolatutako beste hitzordu azpimarragarri bat Andoainen izan da,
irailaren 19an. Besteak beste, hainbat bisita gidatu
egin zituzten bizikleta elektrikoz, herrigunetik abiatuta, Uraren Interpretazio Gunetik igaro eta Plazaolako
bide berdearen hasieraraino. Material jasangarri eta
birrerabilgarriak baliatuta eraikitako egitura bat pista
modura hartu zuten gazteek, eta bikain pasatu zuten
patin, patinete nahiz bizikleta gainean. Txikiek, ordea,
jolas-zirkuitu batekin gozatu zuten. Mugikortasune-
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ko Foru Departamentua eta Andoaingo Udala elkarlanean aritu dira festa honen antolakuntzan, beti ere
hiri-mugikortasun jasangarrirako alternatiba ezberdinak herritarrengana hurbiltzeko asmoz.
Ekintza berezien egitaraua Arrasatera eta Tolosara
ere iritsi da, helduei zuzendutako bizikletaz ibiltzen
ikasteko ikastaro batekin eta umeentzako jai batekin, hurrenez hurren.

xede material nagusia Baiona, Donostia eta Iruñea bidegorriz elkar lotzea dela, 240 kilometroko ibilbidea
osatuz; erdia baino gehiago dagoeneko eraikita dago.
“Bizikletaren erabileraren eta mugaz gaindiko mugikortasun jasangarriaren aldeko elkarlan bizi eta aberasgarria” izaten ari dela gehitu zuen diputatuak.

Lurraldebus flotaren berriztatzea

Irun, borobildu eta ixteko
Irun ere gune garrantzitsua izan da. Alde batetik,
Ederbidea mugaz gaindiko proiektuak Ficoban antolatu zuen azokan parte hartu zuen Mugikortasuneko Foru Aldundiak. Eta, bestalde, Udalaren babesa
izan duenez gero, aste bizi-bizi bati amaiera emateko balio izan duen ekimen berritzaile baten lekuko
eta hartzaile izan da Irungo herria: Ederbidea mugaz
gaindiko Bizifesta. Bertaratu ziren herritarrek, besteak beste, bizikletak elektrifikatzeko tailerrak, mekanika ikastaroak, gurpil gaineko zirkua, Facebook
bidezko argazki lehiaketa bat eta bizikletak alokatzeko doako zerbitzua izan zituzten aukeran; baita
bizikletaz egin daitezkeen jardueren inguruko stand
informatiboak eta sentsibilizaziokoak ere. Festa-egunaren osagarri modura, Beratik abiatu zen bizikleta martxa bat Ficobaraino iritsi zen Bidasoako
bide berdean barrena. Bizifesta bera hiri barneko
beste martxa baten helmuga ere izan zen, eta Rafaela Romero diputatuak eta Irungo alkate Jose Antonio
Santanok parte hartu zuten azken honetan.
Romerok abagune berezi hori baliatu zuen gogorarazteko “Ederbidea mugaz gaindiko programarekin duen
konpromisioa” betetzen ari dela Gipuzkoa, eta honen

Lurraldebus konpainiako autobus hibridoek flota osoaren %5 ordezkatzen dute, eta rotulazio berezia eraman dute Mugikortasun Jasangarriaren
Europar Astearen harira. Rafaela Romero diputatuak adierazi zuenez, “ekimen honen helburua hiritarrak kontzientziatzea da, autoa etxean utzi eta
garraio publikoaren aldeko apustua egin dezaten,
Gipuzkoan negutegi efektua eragiten duten gasen
%40ren jatorria garraioa delako”.
Lurraldebusek 10 ibilgailu hibrido ditu une honetan,
eta Mugikortasuneko Foru Departamentuak beste 22
ditu aginduta, 2020an martxan izan daitezen. Diesel autobusak ibilgailu hibridoengatik ordezkatzeko prozesua 2018an hasi zen, progresiboa izango
da eta, ibilbide luzekoetan izan ezik, konpainiaren
linea guztiei eragingo di
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Bidegorrietako erabiltzaileen profila ikergai
400 txirrindulari eta 150 oinezkori luzatutako
inkesta batetik eratorritako datuek agerian utzi
dute bidegorriek berebiziko garrantzia dutela bizikleta bidezko desplazamendu kopurua areagotzeko ahaleginean, bereziki emakumeen artean.
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Beste urte batez, 400 txirrindulari eta 150 oinezko
lagin adierazgarritzat hartzen dituen ikerketak Gipuzkoako bidegorrietako erabiltzaileen profilak
eta mugikortasun ohiturak azaleratu ditu, baita bidegorri-sareaz egiten duten balorazioa ere.
Zifra nabarmenetako batek generoaren araberako
banaketari egiten dio erreferentzia, oraindik ere
oso desorekatua baita: erabiltzaileen %79 gizonezkoak dira, eta %21 emakumezkoak. Aldea are
nabarmenagoa da bidegorriak kirola egiteko edota aisialdirako erabiltzen dituztenen artean: soilik
%16 dira emakumeak. Aldiz, txirrindularien %27k
eguneroko joan-etorrietarako baliatzen dute bizikleta (profil hau iaz baino 8,5 puntu ugariagoa da
aurten), eta kasu honetan distantzia txikixeagoa
da: emakumezkoek %34a ordezkatzen dute.
Inkestak, gainera, bizikletazaleen batez besteko
adina 47 urtekoa dela adierazi du, eta %51 lanean
ari direla. Profila helduagoa da (52 urte, batez beste) kirol edota aisialdi testuinguruan, honetan
pertsona erretiratuek %34a ordezkatzen dutelako.
Bizikleta eguneroko mugikortasunerako erabiltzen dutenak, ordea, langileak dira hein handi batean (%67), edota ikasleak (%22), eta horrebestez,
batez besteko adina 46 urtera jaisten da. Bestalde,
erabiltzaileen erdia baino gehiagok ez dute kaskorik
erabiltzen, eta soilik 10etik 4k daramatzate argiak
euren bizikletetan.
%73k gutxienez astean behin erabiltzen dituzte bidegorriak, eta %47k gutxienez astean lau aldiz. Orokorrean, azpiegiturekin pozik ageri dira
(7,6 puntu 10etik), oinezkoak bezalaxe (7,3 puntu
10etik), eta segurtasun pertzepzioari dagokionez
ere altuak dira datuak (8,2 puntu txirrindularien
kasuan, eta 7,6 puntu oinezkoenean). Elkarbizitza, baina, konpondu gabeko arazoa da oraindik ere,
batzuek zein besteek kaskarren baloratutako aspektua: 6,6 puntu kasu guztietan.

7,6ko BALORAZIOA

Bidegorririk ez balego, %33k diote bizikleta erabiltzen jarraituko luketela, bide alternatiboak bilatuta; %34k kotxea hartuko lukete, eta beste %21ek
garraio publikoa. Gainerako %12 oinez mugituko lirateke.
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353 km bidegorri mapa batean jasota
Gipuzkoako bidegorri-sarearen mapa eguneratua
eskuragarri dago jada. Planoak tarte bakoitzaren
ezaugarri praktikoak adierazten ditu, eta ibilbide
nagusien nahiz bide berdeen inguruko informazio
gehigarria ere badakar.
Gipuzkoako egungo bidegorri-sarea jasotzen duen
maparen 30.000 ale argitaratu ditu Mugikortasuneko
eta Lurralde Antolaketako Foru Departamentuak. Formatu erabilerraz eta iragazgaitzean editatu dituzte,
erabileraren poderioz ere hautsi ez daitezen, eta eta
nagusiki turismo bulegoen bitartez banatuko dituzte.
Hala ere, fitxategi digitala nahiago dutenek gipuzkoabizikletaz.eus webgunean deskarga dezakete.
2015ean argitaratu eta harrera bikaina izan zuen
mapa baten bertsio eguneratua da oraingo hau, 53 kilometro berri gehiago jasotzen dituena, hain zuzen
aurten inauguratutako Amute, Txikierdi edota Lezoko bidegorriei dagozkienak. Interesgarritzat jotzen

diren ibilbideen inguruko hainbat testu informatibo
ere badakartza argitalpenak, baita txirrindulariek Gipuzkoan aukeran dituzten sei bide berdeei buruzko
azalpenak ere: Arditurri, Bidasoa, Mutiloa-Ormaiztegi, Plazaola, Urola eta Vasco-Navarro. Inguruko lurraldeekiko bizikleta bidezko konexioak ere badatoz mapan islatuta, baita Gipuzkoko tren geltoki guztiak ere.
Gainera, bidegorri mota ezberdinak bereiz daitezke
planoan, txirrindulari, oinezko nahiz motor bidezko
ibilgailuek egin dezaketen erabileraren arabera.
Baliabide praktiko honek Gipuzkoako bidegorri-sarea osatzen duten 353 kilometroetan barrena bizikletaz ibiltzea sustatzeko balio izango duela uste du
Mugikortasuneko Foru Departamentuak. Egun, 126
kilometrok foru titulartasuna dute, eta beste 227 kilometroek udal titulartasuna. “Malda txikiko bideak
dira –diote–, irisgarriak eta edonorentzat erakargarriak, zenbait kasutan balio handiko natur inguruetatik igarotzen direnak”.
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Debagoiena interkonektatuta
Bidegorri zati berri batek Kataide poligonoa eta
Arrasate Ekialdeko bidegorria elkar lotuko ditu,
horrela, Debagoieneko herri guztiak lotuko dituen
ibilbide oso baterantz aurrera eginez.
Kataideko bidegorria luzatzeko eta egokitzeko lanak 2020 urte hasieran abiatuko dituzte. Gaur egun,
oso-osorik Arrasate herrian barrena doan 690 metroko tarte batek elkar lotzen ditu San Prudentzio
ingurua eta Kataide poligonoa. Bizikletentzako zein
oinezkoentzako bide hau, baina, ez da heltzen Arrasate Ekialdeko bidegorriraino, hainbat espaloi tartek eteten dutelako konexioa, eta gehienak egoe-

ra kaskarrean daude gainera. Handiagotze lanek,
hortaz, bi tarteak elkar lotuko dituzte eta, halaber,
Eroski merkatal zentrorako sarbidea erraztuko dute
Kataide/Musakola auzoetan, bizikleta nahiz oinezkoen zirkulazio erosoa ahalbidetuz.
Lanek, bestalde, zorua berritu eta zabalduko dute,
espaloi nahiz zintarriak konpondu, eta baita tarte
horretako argiztapen zein seinaleak hobetu ere.
Proiektuak 227.200 euroko aurrekontua izango du
eta, burututakoan, Debagoienak eskualde osoa zeharkatuko duen bidegorrien ibilbide osoa egituratzen jarraituko du.

