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Don boscon garatutako
bizikleta-aparkaleku
berriaren bisita

Ander Iturri: "Bizikletaren kultura babesten jarraitu behar dugu, gure
hiriak eta bideak eraldatzen ditugunean bide seguruak eta ibiltzeko
modukoak egiteko"

Joan den apiriletik Mugikortasuneko eta Lurralde
Antolaketako Departamentuak Mugikortasuneko
zuzendari berria du: Ander Iturri. Gipuzkoan
mugikortasun jasangarria bultzatzen jarraitzeko
lanpostu berriak izango dituen erronkak eta
helburuak errepasatuko ditugu berarekin.

Ongi etorri Mugikortasuneko eta Lurralde
Antolaketako
Departamentura.
Nola
egingo diozu aurre erronka berri honi
Mugikortasuneko zuzendari zaren aldetik?
Ilusioz. Erronka zoragarria da, eta ilusio eta gogo handiz
egingo diot aurre Gipuzkoako garraio publikoa
hobetzen eta sustatzen laguntzeko. Erronka asko daude
aurretik, hala nola Mugi txartela digitalizatzea,
gipuzkoarrentzat ezinbesteko eskubideen txartela baita;
edo garraio publikoa eta herritarren etorkizuneko
moduak bizikletaren eta oinezkoen mugikortasunarekin
uztartzearen aldeko apustu irmoa egitea, hirietan eta
lurraldean zehar mugitzeko. Ziur nago kalitatezko
zerbitzu publikoa behar dugula, eta, batez ere,
jasangarritasun-parametroak betez egin behar dugula.
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Ildo horretan
Zuzendaritzan.

lan

egingo

dugu

Mugikortasuneko

Helburu nagusia oinezkoen eta bizikleten
mugikortasuna erraztea da, aldaketa
klimatikoa funtsezko erronka dugula. Zein
neurri jarri beharko lirateke martxan
parametro horiek hobetzeko?
Ez da ezer berririk asmatu behar, formula duela urte
batzutatik baitaukagu. Garraio pribatuaren erabilerari
pizgarriak kentzeko neurriak hartzen jarraitu behar dugu.
Autoa jada ez da gure kaleetako erregea, eta joera
horrekin jarraitzeko, oinez eta bizikletaz mugitzeko
ohitura sustatu behar dugu. Denok dakigu garraiobiderik
osasungarriena dela, gutxien kutsatzen duena.
Sustapena era askotara egin daiteke, keinu txikiekin,
baina gizartea sentsibilizatzea da helburua. Gainera,
bizikletaren kultura babesten jarraitu behar dugu hiriak
eta bideak eraldatzerakoan, bide seguruak eta ibiltzeko
modukoak egiteko. Ideia utopiko edo ilusiozkoetan
geratu gabe, benetako aukera hauek erreal bihurtu nahi
ditugu, gure egunerokotasunerako, gure gizartearentzat.

Aldaketa-uneak bizi ditugu. COVID-19ak
gizarte- eta mugimendu-agertoki berriak
utzi dizkigu. Zein zailtasun eta erronka
gainditu behar dira mugikortasunaren
etorkizunean? Zein etorkizun datorkio
bizikletaren erabilerari?
Duela urte batzuk, bizikletaren aldeko apustua gutxi
batzuena zen; anekdotiko samarra gure hirietan. Hala
ere, gaur, zorionez, egoera bestelakoa da, gure hirien
beste ikuspegi bat dugu, bizikleta bidezko
mugikortasuna onartutzat eta orokorrean oso ondo
ikusitzat
jotzen
duena.
Bizikleta
bidezko
mugikortasunaren alde egitea etorkizunaren alde
egitea da, eta ingurumenarekin eta gure hirietako
mugikortasuna
hobetzearekin
konprometitutako
mugikortasunaren alde egitea. Mugikortasunaren
eraldaketa Europako eta munduko beste leku
batzuetako joerek erakusten duten bezala, betiko iritsi
da.

Zein harreman duzu bizikletarekin?
Institutura edo lanera joateko, edo hondartzetako
pasealekuetan edo parkeetan ibiltzeko erabili izan dut.
Hiriko txirrindularia naizela esango nuke, hirian
gozatu baitut gehien garraio mota horretaz. Donostiako
paisaiez gozatzeko aukeraz gain, bizkortasuna,
malgutasuna eta independentzia ematen dizkit.
Gaur egun, bizikletak alokatzeko sisteman izena eman
berri dut. Honakoa garraiobide hori herritarren artean
goraldia bizitzen ari den eta bizimodu garaikideetara
egokitzen ari den beste adibide bat da.

Ezagutzen zenuen gure sarea?
Bai. Bidegorriak gipuzkoarren DNAren parte dira.
Zorionez, benetako luxua baita, Gipuzkoak badu
bidegorri sare bat, hemendik kanpo inbidiaz begiratzen
dutena. Lan bikaina egin da arlo horretan, eta aukera
ugari eskaintzen dituen ibilbide zabala eskaintzen digu
lurralde honek.
Adibide gisa, Arditurriko bide berdea, Aiako Harriko
parke naturala edota Plazaolako bide berdea ditugu.
Baina lurraldeko hiriguneak ere konektatzen ditugu,
Astigarraga-Hernani-Lasarte, adibidez.
Askorentzat
bidegorriak
aisialdiarekin
lotuta
badaude ere, gero eta gehiago dira eguneroko
joan-etorrietarako erabiltzen dituzten herritarrak. Gaur

egun, bidegorriak gure egunerokotasunaren parte dira.
Gero eta enpresa gehiagok instalazioak inguruko
bidegorriekin konektatzeko aukerak bilatzen dituzte,
langileei lanera oinez edo bizikletaz joateko aukera
errazteko, inolako arriskurik hartu gabe.

Badakigu nazioko eta atzerriko hainbat
hiritan
bizi
izan
zarela.
Zure
esperientziatik,
nola
ikusten
duzu
Gipuzkoa
bizikletaren
erabilera
bultzatzen?
Esan dudan bezala, zorionekoak gara, hiriarteko bideak
gehien garatuta dituen estatuko lurraldeetako bat
garelako; une honetan 339 km-ko sarea dugu, eta
horrek eredu bihurtzen gaitu Estatuko beste probintzia
batzuentzat. Gainera, Foru Aldundiak azken urteotan
arau-garapenean egin duen lana dugu.
Esan dezakegu gipuzkoarroi beti gustatu izan zaigula
bizikleta, eta azken urtean are gehiago sendotu da
zaletasun hori, pandemiak eragindako aisialdi-moduen
aldaketen ondorioz. Bizikleta eta bidegorriak gure
jarduera sozialaren erdigune bihurtu dira. Bizikletaren
behatokiko datuek erakusten dute: 2 milioi bidaia
bizikletaz eta 6 milioi oinezko Bizikleta Bideen
Foru Sarean.

Nolakoa
da
gure
egoera
Europar
Batasuneko gainerako hiriekin alderatzen
badugu?
Ez diegu inbidiarik, gure udalerriek pilak jarri eta
aurrerapauso handiak eman dituzte. Azken urteotan,
Gipuzkoako udalerrien %60k bizikletentzako azpiegiturak
egin ditu, hau da, planiﬁkatuta genuena baino 10 puntu
gehiago. Une honetan, sarea Euskal Autonomia Erkidegoko
Lurralde Plan Sektorialean planiﬁkatutakoaren %67'4ra
iristen da, eta gure udalerriek ﬁnantzaketa- eta
eraikuntza-gaitasunarentzat lorpen garrantzitsua da.
Kopuru horiek erakusten dute, halaber, Foru
Aldundiak
egindako
kontzientziazioeta
sentsibilizazio-lanak udaleko arduradunengan eragin
handia izan duela. Hori guztia duela 10 urte
pentsaezina zen.
Aurten ere mugikortasun jasangarriaren aldeko
apustua egiten jarraituko dugulakoan, ahalegin handia
egin dugu aurrekontuetan, eta 500.000 euroko
dirulaguntzak emango dizkiegu udalerriei. Espero
dugu helburu horiekin ahal bada lan gehiago egiteko
erabiltzea.
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GIPUZKOAKO BIZIKLETA BIDEEN FORU SAREAK INOIZKO
ERABILERA DATURIK ONENAK IZAN DITU PANDEMIAREN
URTEAN: 8 MILIOI BIDAIA OINEZ ETA BIZIKLETAZ

Gipuzkoan, bizikletak eta oinezko ibilaldiek etenik
gabe egiten dute aurrera urtez urte, Gipuzkoako
Bizikletaren Behatokiak argitaratu berri duen azken
txostenak agerian uzten duen bezala; zerbitzu hori 2007tik
eskaintzen da.
Behatoki horrek bizikletaz egindako ia 2 milioi bidaia
eta oinezkoen 6 milioi bidaia zenbatu ditu 2020an
Bizikleta Bideen Foru Sarean. Hiriarteko sare horretan inoiz
lortu diren zifrarik altuenak izan dira.
2018az geroztik, Foru Sareko txirrindularien kopurua
%25etik gorako erritmoan hazi da urtero, baina 2020an
hazkundea %31koa izan da.

HIRIARTEKO SARE HORRETAN INOIZ
LORTU DIREN ZIFRARIK ALTUENAK IZAN
DIRA.

oinezkoen
milioi
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bizikletaz egindako ia

2 milioi bidaia

Txirrindularien boom hori ez da Gipuzkoan soilik gertatu,
Europa osoan bizikletaren erabilerak goranzko joera
orokorra baitu. Hala ere, Foru Sareko gorakadak ia lau aldiz
gainditu du Europar Batasun osoko batez besteko igoera
(%8), eta Frantziakoa, berriz, hirukoiztu (%10).
Bizikletaren eklosio horren arrazoiak pandemiak
eragindako mugikortasun ereduen aldaketekin daude
lotuta, funtsean. Horri esker, gero eta pertsona gehiagok
aukeratu dute bizikletaz eta oinez ibiltzea, joan-etorriak
egiteko modu higienikoagoak eta osasungarriagoak baitira
eta kontaktu ﬁsikoa murrizten baitute. Era berean, 2020an
metatutako plubiometria 2019koa baino % 7 txikiagoa izan
zen.
Aldi berean, aldaketa horiek zerikusia dute udal eta foru
bidegorrien
sarea
lurraldean
zehar
etengabe
hedatzearekin. Gaur egun Gipuzkoan dauden bidegorrien
399
kilometroek
bizikleta-ibilbide seguruak
eskaintzen dizkiete herritarrei, eta, horiei esker, gero eta
pertsona gehiagok –batez ere emakumeek– bizikletaren
alde egiten dute eguneroko joan-etorrietan eta aisialdian.
Gipuzkoako Bizikletaren Behatokiak urtero egiten dituen
inkesten arabera, bidegorrien foru sarea erabiltzen duten
emakumeen %25ek eta gizonen %15ek ez zuten bizikleta
erabiltzen bizikleta-bide horietakoren bat erabili aurretik.
Bizikleta-bide seguruak izatea, beraz, erabakigarria
eta ezinbestekoa da pertsona gehiago –eta, bereziki,
emakume gehiago– txirrindularitzara erakartzeko. Izan ere,
foru sarea erabiltzen duten emakumeen ehunekoak
gora egin du pixkanaka, 2019an %21ekoa izatera iritsi arte.
Oinezkoen mugikortasuna
Aipagarria da, orobat, Bizikleta Bideen Foru Sareak
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hiriarteko oinezkoen mugikortasuna sustatzeko egindako
ekarpena; izan ere, bidegorrietan egiten diren joan-etorrien
hiru laurden oinezkoek egiten dituzte.
Oinezkoek eta txirrindulariek foru sarean egindako bidaiak
batuta, 2020an 7,9 milioi joan-etorri zenbatu ziren (batez
beste 21.700 bidaia egunean), hau da, Lurraldebusek
2019an garraiatu zituen bidaiari guztien %31,4; beraz,
aurreko urtearekin alderatuta, ia milioi bat joan-etorri
gehiago egin ziren.
Nabarmentzekoa da lau bidegorritan oinezkoen eta
txirrindularien bidaiak %40 baino gehiago igo zirela:
Eskoriatza – Leintz Gatzaga ( %52), Azpeitia –
Lasao eta Zizurkil – Asteasu ( %43), eta Soraluze –
Bergara ( %40).
Igoera hori are nabarmenagoa da, pandemiaren ondorioz
martxoan eta apirilean indarrean zeuden mugikortasun
murrizketa gogorrak kontuan hartuta; izan ere, oinezkoen
eta bizikleten joan-etorriak %53 eta %89 jaitsi ziren
martxoan eta apirilean, 2019ko hilabete berberen aldean.
Pandemiaren baldintzatzaileak alde batera utzita, eta
aurreko ekitaldien ildotik, emaitzek agerian uzten dute
Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Planean
aurreikusitako bidegorrien hedapen progresiboa faktore
erabakigarria dela mugikortasun jasangarriaren pisua
handitzeko eta bizikletaren erabileraren normalizazioan eta
oinezkoen joan-etorrietan aurrera egiteko Gipuzkoan.

BIZIKLETAREN ETA MUGIKORTASUN AKTIBOAREN ALDEKO ESPERIENTZIEN III.
JARDUNALDIEK PANDEMIAREN IKASKUNTZEN BALIOA NABARMENTZEN DUTE

Martxoaren 29an Bizikletaren eta Mugikortasun
Aktiboaren Aldeko Esperientzien III. Jardunaldiak izan
ziren,
“Mugikortasun
jasangarri
berrirako
erronkak eta irakaskuntzak pandemia sasoian”
izenburupean. Edizio honetako topaketan arreta
pandemiak bizikleten eta oinezkoen mugikortasunean
ekarri dituen aldaketetan jarri zen.
“Pandemiak mugikortasun-ereduan ekarri dizkigun
aldaketa batzuk geratzeko etorri dira”, esan zuen
Rafaela Romero Mugikortasuneko eta Lurralde
Antolaketako diputatuak. “Ereduaren gako horien aldeko
apustua egiten dugu Gipuzkoa jasangarria eta
konektatua eduki ahal izateko, eta, horrelako
jardunaldien bidez, topaketarako ezinbesteko gune
direla aintzat hartuta, eragileen beharrak hobeto
ezagutzeko eta haietara gehiago hurbiltzeko balio
digute”.
Bestalde, Jaime Moreno Garraio, Mugikortasuna eta Hiri
Agendako Ministerioko Lurreko Garraioko zuzendari
nagusia hizlari gonbidatua izan zen jardunaldi hauetan,
eta honako hau ziurtatu zuen: “mugikortasuna eskubide
gisa ulertu behar da, gizarte-kohesiorako eta hazkunde
ekonomikoko elementu gisa”. “Erronka hori orain ﬁnkatu
eta sendotu egin behar da, hurbileko mugikortasunari

Hiri trinko baten abantaila nagusia
da
eguneroko
zerbitzuetara
hamabost minututan iristeko
aukera ematen duela. Bizikleta edo
oinez ibiltzea autoa baino askoz
garraiobide lehiakorragoak dira.

Sílvia Casorrán Martos (Batzelona, 1979)
Bizikletaren aldeko Hirien Sarearen koordinatzailea

Pandemiak argi utzi digu osasuna
lehentasuna dela eta beti izan behar
duela. Horregatik, inoiz baino
gehiago behar dugu hiri-eredu
osasungarri
bat,
arreta
pertsonengan jarriko duena, batez
ere gure haurrengan, adinekoengan
eta mugikortasun-arazoak dituzten
pertsonengan.

Sonia Jichi Ribera (Valentzia, 1973)
OINEZKOEN erakundeen estatuko koordinatzailea

eusteko eta bide emateko pentsatutako azpiegituren eta
hirigintza-diseinuen bidez”.
Topaketan, era berean, Silvia Casorrán Martos, Sonia Jichi,
Ana Montalban eta Laura Vergara adituek parte hartu
zuten, “Ciudades para caminar y ciclar en tiempos
de pandemia” argitalpenaren egileek, eta mugikortasun
jasangarriko kolektiboek eta elkarteek mugikortasunaren
eta hiri-antolamenduaren eremuan aldaketak sustatzeko
duten eginkizuna nabarmendu zuten.
Bestalde, Marisol Garmendia Cristina Enea fundazioko
presidenteordeak honako hau esan zuen: “Donostiak
posizio pribilegiatua du mugikortasun jasangarriari
heltzeko orduan. Eguneroko joan-etorrien erdia hiriaren
ingurunean oinez egiten dira”.
Rafaela Romero diputatuak, amaitzeko, erakundeak
herritarrekin duen konpromisoa nabarmendu zuen,
“ingurumen garbiagoa izateko aukera emango duen eta
lurraldeko dinamismo ekonomikoaren elementu gidari
izango den eta, aldi berean, gizarte- eta
lurralde-kohesioan lagundu eta pertsonak eta aukerak
baldintza-berdintasunean
konektatuko
dituen
mugikortasun jasangarriaren alde lanean jarraitzeko”
konpromisoa.

Espainian, "Koronabirusaren"
pandemiari esker, hiri askok
mugikortasun jasangarriaren
aldeko apustua egin dute,
garraiobide horiek distantzia
ﬁsikoa bermatzen dutelako eta
osasungarriak direlako.

Ana Montalbán
Bizikletaren aldeko Hirien Sarearen koordinatzailea

Bizikleta tresna aliatu gisa
proposatzen jarraitu dugu, krisi
klimatikoaren
irtenbidearen
parte dena eta bizi dugun krisi
sozio-ekonomikoan ahalmen
handia duena.

Laura Vergara Román
ConBiciko koordinatzaile nagusia
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DON BOSCON, OARSOALDERAKO PROIEKTU PILOTU BATEN
BARRUAN, GARATUTAKO BIZIKLETA-APARKALEKU BERRIA
BISITATZEA

Rafaela
Romero
Ingurumeneko
eta
Lurralde
Antolaketako diputatuak, martxoaren 18an, Errenteriako
Don Bosco Lanbide Heziketako Institutua bisitatu du,
ikastetxe horretako ikasleek, “Lanera bizikletan”
proiektu pilotuaren barruan, garatu duten bizikletak
aparkatzeko egitura berria ezagutzeko.
2020ko Europako Mugikortasunaren Astearen esparruan
aurkeztutako programa pilotu horren helburua da
egitura berri horiek eskualdeko zenbait enpresatan
jartzea, bizikleta bidezko mugikortasuna bultza dadin eta
lantokirako edo ikastetxerako joan-etorriak bizikletaz
egitea ohitura bihur dadin.
Proiektuan parte hartzen ari den Gurpil Artea
elkartea, bestalde, industrialdeen ezaugarriei buruzko
diagnostikoa egiten ari da jada: sarbideak, kokaleku
geograﬁkoa, hiriguneetarako distantzia, bizikletarientzako
eta oinezkoentzako sarbideak, argiztapenaren egoera,
seinaleztapena, balizko puntu arriskutsuak, eta abar.
Era berean, eskualdeko garapen-agentzia enpresekin
harremanetan jarri da, mugikortasunaren arloko ohiturei
eta eskaerei buruzko zuzeneko elkarrizketak egiteko, eta
11 enpresak erantzun dute. Informazioa biltzeko fase
hori herritarrei zuzendutako beste online inkesta
batzuekin osatuko da, eta jada 73 inkesta egin dira.
Bisitan, Rafaela Romero diputatuarekin batera izan
ziren, Aizpea Otaegi Oarsoaldeko lehendakaria
eta Errenteriako alkatea, Fernando Nebreda
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Oarsoaldeko
zuzendari
nagusia,
Andrea
Palomares Pasaiako Udaleko Kultura eta
Zerbitzuetako zinegotzia, Agustin Lekuona
Oiartzungo Udaleko Zerbitzuetako zinegotzia.
Bisita horrek, beraz, berretsi zuen Gipuzkoako Foru
Aldundiak mugikortasun jasangarriarekin zerikusia duten
ekipamendu eta teknika berriak ikertzearen eta
garatzearen alde hartutako konpromisoa.
Pandemiaren ondoriozko errealitate berriak bizikletaren
eta oinezkoentzako bideen zentraltasuna indartu du,
Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako
Departamentuaren mugikortasun jasangarriko
estrategiaren funtsezko ardatz gisa.
Bestalde, foru diputatuak nabarmendu du proiektuan
parte
hartu
duten
ikasleek
etorkizuneko
mugikortasunarekin
duten
konpromisoa.
“Mugikortasun horren helburua da pertsonen
bizi-kalitatea
hobetzea,
jarrera
berdeago,
jasangarriago,
berdinzaleago
eta
osasungarriagoen bidez”. Konpromiso horren
emaitzek gainditu dituzte programan hasiera batean
jarritako itxaropenak.
Bestalde, Aizpea Otaegi Oarsoaldeko lehendakari
eta Errenteriako alkateak azpimarratu zuen
Oarsoaldeko eskualdea aukeratu dutela proiektua
garatzeko,
bizikleta
bideetatik
gertu
dauden
industrialdeak daudelako eta eskualdeko udalerrien
artean mugitzeko aukerak daudelako.

