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Mugikortasunaren Astea

Bidegorri berria Eibar eta Elgoibar lotzeko

Pasa den abendutik martxan dago Eibar eta Elgoibar
lotzen dituen bidegorria. Azitain-Maltzaga bide tartea
amaitu ondoren, Debabarreneko bi biztanlegune
nagusiak, Eibar eta Elgoibar oinezkoentzat eta
txirrindularientzat lotzen dituen bidegorria oso-osorik
ireki dute herritarrentzat. Gipuzkoako Foru Aldundiaren
Mugikortasuneko
eta
Lurralde
Antolaketako
Departamentuak egin du obra.
Azitain eta Maltzaga konektatzen dituen bide-tarteak lau
pasabide ditu zailtasun geograﬁkoa gainditzeko eta
txirrindulari eta oinezkoen joan-etorriak ahalbidetzeko.
Horietako bik 80 metrotik gorako luzera dute, eta Ego
ibaia eta Deba ibaia eta GI-627 errepidea zeharkatzen
dituzte, hurrenez hurren. Obraren zailtasuna dela eta,
mugikortasun jasangarriaren lanketan, ingeniaritza
proiektu garrantzitsua izan da. Debabarreneko
txirrindulari
eta
oinezkoen
mugikortasunerako
funtsezko azpiegitura da.

Eibar - Maltzaga - Elgoibar ardatza. Hala, eremu
horretako bi herri populatuenen arteko txirrindulari eta
oinezkoen lotura osatu da.
Gainera, Azitain - Maltzaga bidea jardunbide egokien
adibide gisa proposatu dute Europar Batasunean.
Horrek ikuspegi berritzaileak aplikatzearen onarpena
dakar, legeria betetzeaz gain, argi eta garbi erakusten
baitituzte onurak herritarrentzat. Jarduketa horrek
Eskualde Garapeneko Europako Funtsaren baterako
ﬁnantzaketa du, Euskal Autonomia Erkidegoko
2014-2020 EGEF programa operatiboaren esparruan.
Izan ere, aurten Europatik itzuli da bidegorria eraikitzen
inbertitu den diru guztia.

Gipuzkoako Foru Aldundiaren Mugikortasuneko eta
Lurralde Antolaketako Departamentuaren diputatu
Rafaela Romerok, trazadura berriaren konplexutasuna
eta lanak garaiz amaitzearen garrantzia azpimarratu
ditu: “Harro nago obra hasieran ezarritako epeak
bete direlako. Orograﬁa eta ibilbidean dauden
azpiegiturak kontuan harturik, Gipuzkoako
bidegorri konplexuenetako baten aurrean gaude,
eta herritarrek trazadura horretaz gozatzeko
aukera dute jada.”
Bidegorri berria egiteko 5,1 milioi euroko aurrekontua
egon da. Guztira 2,1 kilometroko luzera eta 3 metro
inguruko zabalera ditu ibilbidearen zati handi batean.
Horri esker, txirrindulari eta oinezkoek joan-etorri arin
eta seguruak egin ditzakete, eta behin betiko lotzen du
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Horrez gain, Azitain-Maltzaga bidegorria bat dator
“Erresistentzia eta Erresilientzia“ proiektuekin,
Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agendako Ministerioaren
Mugikortasun Seguru, Jasangarri eta Konektatuaren
estrategian.

Elkarrizketa - Adrián Muelas Gil – Mugikortasun
Ministerioko Bizikleta Bulegoko kidea

Datuak,
analisiak,
etorkizunerako
estrategiak eta bizikletaren erabilerari
buruzko gaiak jorratu ditugu Adrián
Muelas Gil Mugikortasun Ministerioko
Bizikleta Bulegoko kidearekin.

Zein egoeratan dago egun bizikletaren
erabilera Espainian?
Modu egokian aurreratzen ari da, baina
hobetzeko aukerak ditu. 2019ko amaieran eginiko
Bizikleta Barometroaren arabera, COVID-19 pandemia
baino lehen egindakoa, bizikletaren erabilera igo egin da
maila guztietan.

emakumeek ere. Emakume espainiarren erabilera %
43raino igo da (duela 10 urte % 30 baino txikiagoa zen),
gizonen artean % 59ra iristen den bitartean.
Azpimarratzekoa da, halaber, bizikletaren erabilerak
gora egin duela beste eremu batzuetan, hala nola
zikloturismoan eta logistikan, batez ere paketeen
banaketan, “azken milia” deritzona (DUM).

20 bat milioi pertsonek erabiltzen dute bizikleta maiz (12
eta 79 urte arteko espainiarraren erdiak baino
gehiagok). Hazkunde izugarria suposatzen du, datu hori
18 milioiko zifran geldirik egon baita azken urteetan.

Ministerioak onartutako “Mugikortasun
Seguru, Jasangarri eta Konektatuaren”
estrategiaren barnean, zer ekimen hartzen
ari dira bizikletaren erabilera bultzatzeko?

COVID iritsi eta berehala, bizikletak paper nagusia hartu
duela ikusi da, hilabete batzuk lehenago espero ez zen
zenbakietara ailegatuz. Hala ere, oraindik goizegi da
datu irmoez hitz egiteko.

Pasa den irailean aurkeztu zen "es.movilidad",
2030erako Mugikortasun Seguru, Jasangarri eta
Konektuatuaren Estrategia, Ministerioaren jarduera
nagusia, garraioak, logistikak eta mugikortasunak datozen
urteetan izango dituzten erronkei aurre egiteko. Ikuspegi
globalean oinarritutakoa, epe laburreko etorkizuna
ahaztu gabe.

Aurreneko urteekin konparatuta, gehiago
erabiltzen da. Zein da erabileraren
helburua?
Eguneroko bidaietan izan du hazkunde nabarmena:
lanerako, ikasgunera joateko edota eguneroko beste
hainbat bidaietarako. Hain zuzen ere, milioi eta erdi
pertsonek erabiltzen dute bizikleta bere “beharrezko
mugikortasunerako”, hau da, lanera edo ikastera
joateko. Gainera, lau milioi pertsonek baino gehiagok
astero erabiltzen dute.
Ilusioz ikusten dugun beste datu bat: bizikletak auto edo
motor pribatua ordezkatu du ebaluatutako kasuen %
40an baino gehiagotan.
Kirol mugimenduetarako erabilera ere areagotu egin da.
Gizonek erabiltzen dute bereziki, baina gero eta gehiago

Mugikortasun-estrategiaren neurrien artean, Bizikletaren
aldeko Estrategia dago. Bizikleta gizarteari balioa emango
dion garraio, aisialdi, kirol eta turismorako garraio bezala
sustatu nahi da.
Garatu beharreko ekintza ugarien artean honako hauek
daude: bizikleta-azpiegitura diseinatzeko eskuliburuak
egitea, enpresek bizikletaz lanera joateko politikak edo
laguntzak
ezar
ditzaten
bultzatzea,
Espainian
bizikleta-bideen eskaintza osoa ezagutzeko aukera
ematen duten tresna informatikoak garatzea, bizikletaren
ohiko erabileraren onurei buruzko kontzientziazio- eta
hedapen-kanpainak egitea, edo zikloturismoa aisialdirako
ternatiba gisa eta tresna gisa sustatzea.
2021eko Estatuko Aurrekontu Orokorretan bost milioi
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euroko partida bat Bizikletaren Estrategiarako bideratu
da. 5 milioiak ez dira txirrindularien azpiegiturak
eraikitzeko, Bizikletaren Bulegorako baizik.
Honetaz guztiaz gain, Adif eta Renfe enpresa
publikoak asmo handiko proiektuak garatzen ari
dira
bizikleta
eta
trenaren
arteko
intermodalitatea bultzatzeko. Adibidez, aparkaleku
seguruen programa edo Adif-en “Ecomilla” programa.

Pertsonen arteko distantzia bezalako
abantailak
aprobetxatuz,
COVID-19
pandemiak
kokatu
du
bizikleta
mugikortasun modu azpimagarri gisa?
COVID-19aren krisiaren ondorio garrantzitsuenetako
bat joera batzuk bizkortzea izan da, bertan errotuta
geratuko direnak. Birusak hiriko metamorfosia erritmo
bizian bizkortu du, eta aldaketak eragin ditu; ez
koiunturazkoak, egiturazkoak baizik.
Espaloiak zabaldu dira, bidegorriak sortu dira, galtzadak
murriztu egin dira eta traﬁkoa baretu egin da Zirkulazio
Erregelamendu Orokorraren aldaketen bidez.
Mugikortasunaren piramidea alderantzikatu egin da.
Orain, lehentasuna bitarteko aktiboen erabilerari (oinez
ibiltzea edo bizikletaz ibiltzea) ematen zaio, garraio
publikoaren sistema bizkarrezur gisa ikusten delarik;
ondoren, mugikortasun partekatuarekin du garrantzia
eta, azkenik, ibilgailuen erabilera pribatuak.

Hainbat europar herrialdek aprobetxatudute
COVID-19-ak eragindako krisi sanitarioa
bizikletaren erabilera bultzatzeko, zer
eragina izaten ari da joera hau Espainian?
Desberdintasun handia ikusten dugu joera horiei udal
politika
publikoetatik
aurre
egiteko
moduari
dagokionez.
Bizikletak
urteak
daramatza
Amsterdam, Oslo edo Kopenhage bezalako
hirietako
DNAn
txertatuta,
eta
azken
hilabeteotan, Berlin, Londres, Paris, Brusela eta
beste hainbat hiritan dozenaka kilometro sortu
dituzte, bai iraunkorrak, bai aldi baterakoak.
Espainian ere, hiri askok egin dute bat joera horrekin,
bai pandemiaren aurretik, bai deseskalatzean, baina ez
irizpide berberekin.
Ministerioren ﬁlosoﬁaren arabera, mugikortasun
politika guztien erreferente izan nahi dugu, baita
bizikletarenak ere, legalitateak ﬁnkatzen duen
onpetentzien banaketa errespetatuz.
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Zer zailtasun eta erronkak gainditu behar
dira etorkizunean? Zein da bizikleta
erabileraren ortzi-muga?
Bizikletak gero eta pisu handiagoa izango du
administrazio
guztien
mugikortasun-politiketan.
Aurrera egin da azpiegitura seguruen eraikuntzan, hala
nola, bidegorrien eraikuntzan, baina mugikortasunaren
antolaketa ohiko hiri-plangintzan txertatu behar dela
azpimarratzen jarraitu behar dugu.
Era berean, bizikleta-sistema publikoen aldeko
apustu sendoa egiten jarraitu behar da. Mundu
guztiak ezin du bizikleta bat jabetzan eduki.
Aparkaleku publiko eta babestuak atontzen
jarraitu behar da, bizikleta pribatuek erabil
ditzaten. Bizikleten lapurreten arazoan aurrera egin
behar da, aparkalekuak zaintzeko neurriez gain
bizi-erregistroa aplikatuz, dagoeneko hainbat udalek
ezarri dutena eta maila nazionalera zabaldu beharko
litzatekeena.
Intermodalitatea
ere
sustatu
behar
da,
eguneroko bizitzan bizikleten garraio publikoa
errazteko, batez ere trenaren garraiobidean.
Neurri
arautzaile
gehigarriei
dagokienez,
etorkizuneko
Mugikortasun
Iraunkorraren
Legeaz hitz egin nahi nuke. Mugikortasun
Estrategiak
barne
hartzen
du
Mugikortasun
Jasangarriari eta Garraioaren Finantzaketari buruzko
Legearen araudiaren zati bat, eta bertan jasoko dira
hura ezartzeko arau-aldaketak behar dituzten
estrategia-neurriak.

Gipuzkoako txirrindularien eta oinezkoen pandemia-garaiko
mugikortasunari buruzko diagnostikoa
Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako diputatua,
Rafaela Romero, Gipuzkoako Batzar Nagusien aurrean
agertu da, pandemia garaian, Gipuzkoan azken
hilabeteetan
txirrindularien
eta
oinezkoen
mugikortasun-ohiturei buruz garatutako diagnostiko bat
aurkezteko. Horretaz gain, lurraldearen barruan
txirrindularien eta oinezkoen mugikortasuna sustatzeko
premiazko ekintza desberdinen proposamen bat ere
aurkeztu du.
Erakundeen arteko adostasunaren eta lankidetzaren
bidez osatutako diagnostiko horrek, Romerok aipatu
bezala, “mugikortasun berriaren bidea erakusten
digu, lurraldeko udalerrien eta herritarren
eskaerak argi eta garbi erakusten dituelako eta
garraio jasangarria mugikortasunerako hautabide
gisa ipintzen duelako, milaka pertsonari modu
seguruan mugi daitezen laguntzeko.”
Bizikletaren Kontseiluan aurkeztu den diagnostikoa
ekaina eta urria bitartean landu da, zuzenean edo
zeharka Gipuzkoan mugikortasunaren esparruarekin
lotuta dauden erakundeetako —publikoak eta
pribatuak— eragile askori elkarrizketak eginez. Bertan,
100 eta 25.000 biztanle arteko udalerrien premiak argi
eta garbi ikus daitezke. Diagnostikoa osatzeko kontuan
hartu dira Europan argitaratutako artikulu interesgarrien
azterketa, Departamentuaren beraren txostenak eta
dokumentazio
teknikoa
edo
Ziklotekako
atari
espezializatutik ateratako dokumentazioa.
Diagnostikoaren arabera, COVID-19aren ondorioz,
lehentasunak aldatu egin dira. Lehen, gainerako
erabiltzaileekin espazioak partekatuz, herritarrak
bizikletaren esparruan sentsibilizatzeko premia zegoen
bitartean, gaur egun, euren lantokietara edo
ikastetxeetara garraiatzeko premia nagusitu da eta
lehen lekuan ipini da.
Halaber, aurkezten diren dokumentuetan hainbat
premiazko proposamen aurreikusten dira. Orain,
zerrenda hori Batzar Nagusiek eta Bizikletaren
Kontseiluak egin ditzaketen ekarpenekin osatzeko irekita

dago. Horrek guztiak oinarri gisa balioko du,
Txirrindularien
eta
Oinezkoen
Mugikortasuna
Sustatzeko Premiazko Jarduketen Plan Integral bat
osatzeko. Premiak aztertu ondoren, proposatutako
neurriak aurrekontu-zuzkidura izango duen ezohiko
plan baten bidez abiaraziko dituzte udaletxeek.
Romeroren
ustez,
“egungo
testuingurura
egokitutako plan bat izateko ahal dugun guztia
egin behar dugu txirrindularien eta oinezkoen
mugikortasuna
sustatzeko,
izugarrizko
zailtasunak eta ziurgabetasunak dauden unean.
Herritarrek modu seguruan mugitzeko beharra
izaten jarraitzen dute, eta gure betebeharra da,
eskubide hori bermatzeaz gain, ingurumen
garbiagoa ahalbidetzeko beharrezkoak diren
neurri politiko eta ekonomiko guztiak hartzea.
Horrek,
gainera,
lurraldearen
dinamismo
ekonomikoaren elementu traktorea izan behar
du, eta gizarte- eta lurralde-kohesiorako lagundu
behar du".
Pandemiako hilabete hauetan, eta, batez ere,
deskonﬁnamenduan zehar, hiri eta herri askok
premiazko neurriak hartu dituzte krisi sanitarioaren
ondoriozko mugikortasun-premia berrietara egokitzeko.
Kasu askotan, pandemiaren ondorioz azaleratutako
behin-behineko diseinu-soluzioak izan dira. Horiek behin
betiko bihur daitezke, bide horretatik urratsak eman
behar direla dion iritzi publikoa kontuan hartzen bada:
hiri barruko eta tokiko ibilbideak, eta, ahal den neurrian,
hiriarteko ibilbideak —espaloiak behin betirako
zabaltzea bertatik oinez ibiltzeko—, bidegorri
berriak edo beste azpiegitura batzuen gainean eraikiak.
Romerok adierazten du: “orain, eskuduntzak
dituzten botere publikoei dagokie —maila
anitzeko
eskuduntzatik
eta
gobernantza
partekatu eta lankidetza hobea praktikatuz—
mugikortasun hori ahalbidetzeko eta bermatzeko
neurriak ezartzea. Hori baita gure herritarren
nahia, pandemiaren testuinguruan argi ikusi den
bezala”.
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Mugikortasunaren astea

EUROPAKO MUGIKORTASUNAREN ASTEAN HAINBAT EKINTZA
Pasa den irailean ospatutako Europako Mugikortasuna
Jasangarriaren Astean, Gipuzkoako Foru Aldundien
ardatz nagusiak garraio publikoaren sustapena eta
bizikletaren erabilera izan dira.
Ekintza nagusia “Zu nora, gu hara” Lurraldebusen
kanpaina izan da, garraio publikoa balioan jartzeko eta
zerbitzuaren erabilera herritarren mugikortasun
eskubide gisa bermatzeko, bereziki pandemia garaia
honetan.
Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako foru
departamentuak
sentsibilizatu
egin
nahi
du
mugikortasun ohitura honen berreorientazioan,

ikuspegi
sostengarriaren
bidez,
iraunkortasun
ikuspegiarekin. Gure mugikortasun jasangarriaren
ereduan, Lurraldebus da ardatz nagusia Gipuzkoa ondo
konektatuta eta kohesionatuta dagoen lurraldea
izateko.
Garraio
publikoa
mugikortasun
jasangarriaren
ardatzetariko bat eta jasangarritasunaren kontzeptua
ingurumenaren abantailetaz haratago doa, herritar
osoaren ongizate ekonomiko, sozial eta mugimendua
bilatuz. Garraio publikoak suposatzen du berdintasun
gehiago, ekologia gehiago eta kohesio sozial gehiago.
Beharrezkoa da balorean jartzea ekarpen hau, ongizate
kota handiagoko gizartea lortzeko denontzat.

BESTE EKIMEN BATZUK BIZIKLETA SUSTATZEKO
Lurraldebusen kanpainaz gain, Mugikortasun eta
Lurralde
Antolaketaren
Departamentuak,
Ingurumena Departamentuarekin batera beste
hainbat ekintza antolatu ditu Europako Mugikortasun
Jasangarriaren
Astean
bizikletaren
erabilera
sustatzeko.
“Bir-ziklatu”, abandonatutako zein erabilpenik gabeko
bizikletak konpontze, birziklatze eta berrerabiltzeko
sorturiko
proiektu
bat
da.
Mugikortasun
Departamentuaz gain, Gurpil Artea elkartea eta
Gipuzkoako udalerrien Garapenerako Agentziek ere
parte hartzen dute proiektuan.
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“Lanera
bizikletaz”
proiektuan
Oarsoaldea
Garapenerako Agentziak, Gurpil Artea elkarteak eta
Don Bosco Institutuak hartzen dute parte. Zonaldeko
enpresekin bat egin dute langileak lantokira bizikletaz
joan daitezen sustatzeko. Ekimen honen bidez,
enpresa pilotu bat hautatuko da mekanika, abilezien
edota gehigarrien ikastaroak emateko.
Diputazioaren beste ekimen bat “Bizikleten
Dohainiko Azterketa” da. Ekintza honen bitartez,
MUGI txartela erakutsita lantegi kolaboratzaileetan,
doako azterketa eta doikuntzak egiteko aukera izango
dute erabiltzaileek.

