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Eibar-Maltzaga bidegorriak
aintzatespenak batzen
jarraitzen du Bikefriendly-2021
Sariarekin

PANDEMIAREKIN, "BERDEAGO, OSASUNTSUAGO: BIZIKLETAZ BIZIAGO"

Joan den ekainean, Irunen, Bizikletaren Nazioarteko
Egunarekin bat eginez, "Gipuzkoa bizikletan"
izeneko lehen jardunaldiak antolatu ziren,
"Berdeago, Osasuntsuago: Bizikletaz biziago"
lelopean. Jardunaldiak Gipuzkoako Foru Aldundiko
Mugikortasuneko
eta
Lurralde
Antolaketako
Departamentuak antolatu zituen, eta bertan, nazioarteko
hizlariak eta tokiko bizikletaren munduko gizarte eta
erakunde-ordezkariak izan ziren.
COVID-19aren
pandemiak
mundu
mailan
sortutako bizikletaren erabileraren hazkundea
COVID-19aren pandemiak jokabide eta jarrera-aldaketak
ekarri ditu mugikortasunari dagokionez, bai Gipuzkoan, bai
mundu osoan ere. Gure eta planetaren osasunari buruzko
kezka geroz eta handiagoa da, eta gure mugikortasunean
eragina izaten ari da. Rafaela Romero, Mugikortasuneko eta
Lurralde Antolaketako foru diputatuak esan zuen bezala,
bizikleta erabiltzea "ez da moda bat", eta erabilerari
dagokionez dagoen hazkundea "ez da egoeraren
araberako arrazoien ondorioa".
Topaketa Ficoban egin zen, eta telematikoki ere transmititu
zen. Gaian adituak izan ziren, hala nola, María José Rojo
doktorea eta David Lois. Beraien gogoetek, covid-19aren
pandemiaren eta bizikletaren erabileraren gorakadaren
erlazioari buruz, "Gipuzkoa
bizikletaz" lehen
jardunaldietan, erakundeetako ordezkariek esandakoaren
alde egiten zuten.uzkoa en
Bestalde,

lehen

jardunaldi

hauetan

antolatu

zen

Rafaela Romero

Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako foru diputatua

"Bizikleta
lehenestea
bizitzaren
jasangarritasuna
lehenestea da, ingurumena zaindu eta babesten du eta,
batez ere, pertsonak zaindu eta babesten dituen
mugikortasun eredu jasangarriaren alde".
Ander Iturri

Aho bateko pentsamendu horren harira, hitzaldietan,
Romerok nabarmendu zuen mugikortasunaren ikuspegi
integratzailea
kontutan
hartu
behar
dela,
gizarte-ekitatearen, ingurumen-jasangarritasunaren
eta lehiakortasunaren balioei erantzuteko, eta
"mugikortasun jasangarriagoa lortzeko, trantsizioa
bideragarria izango da soilik, sozialki bidezkoa bada"
adierazi zuen.
Gipuzkoa
aitzindari
mugikortasun politiketan

bizikleta

bidezko

Bai Rafaela Romerok, bai Ander Iturrik, nabarmendu zuten
Gipuzkoa aitzindari izan zela bizikleta-mugikortasuneko
politiken sendotasunerako funtsezko tresnak lantzeko
garaian: Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana eta
Bizikletaren Estrategia. Bi zutabe horien gainean garatu
da Gipuzkoako bizikleta-mugikortasuna. Horren harira,
Ander Iturrik Eibar-Maltzaga bezalako bidegorri
enblematikoaren eraikuntza jarri zuen adibidetzat.
María José Rojo

Mugikortasun iraunkorrean aditua Bruselan, Mugikortasun
Aktiboa & Osasuna programaren buru POLIS Network-en

“Osagai guztiak mahai gainean ditugu covid-19ak
bultzatutako aldaketa aprobetxatzeko".
"Zaratarik gabeko hiria bizi izan dugu, eta bizikletara
bueltatzeak portaera aldaketa dakar”.

Gipuzkoako Foru Aldundiko Mugikortasuneko zuzendaria

David Lois

J. Antonio Santano

“Jarrera aldaketa bat dago, normalean portaera aldaketa
baten atzetik dagoena. Hala ere, plangintza-neurririk gabe,
aldaketa horietako batzuk bidean geratuko dira”.

"Olatu hau aprobetxatu behar dugu gure lurraldean nahi
dugun mugikortasun berria sendotzeko"
Irungo Alkatea
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mahai-inguruan honako hauek parte hartu zuten: Ander
Iturri, Gipuzkoako Foru Aldundiko Mugikortasun
zuzendaria;
Nagore
Alkorta,
EUDELeko
lehendakariordea eta Azpeitiako alkatea; Itziar Alonso,
Kalapie, Donostiako Hiri Txirrindularien Elkarteko
ordezkaria; Manu González, Cristina Enea Fundazioko
Iraunkortasun eta Klima Behatokiko zuzendari teknikoa.
Partaideek bat egin zuten ondorengo adierazpenean:
"txirrindularien eta oinezkoen ikuspegia kontutan
hartuta, hirien konﬁgurazioa aldatzeko garaia
iritsi da”.

“Egunero erabiltzen den ibilgailua da eta mugak gainditzen
laguntzen du".

Gizarte psikologiako irakaslea UNEDen eta
Garraioaren Ikerketa Zentroan, TRANSyT-UPM.

ikertzailea

GIPUZKOA, MUGIKORTASUN IRAUNKORRAREN EREDU
EUROPAN
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Antolaketako

mugikortasunaren estrategia osoa garatzeko,

diputatuaren eta Ander Iturri mugikortasuneko

bizikleta, oinezkoa eta garraio jasangarria

zuzendariaren esku-hartzeari esker, jakin zuten

ardatz dituena", azaldu zuen Rafaela Romerok.
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Programa Operatiboaren esparruan emandako %
50eko eta % 100eko diru-laguntzarekin babestu eta
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koﬁnantzatu da". Bere azalpenean, mugikortasuneko

lurraldea,

zuzendariak argi azaldu zuen, Eibar-Maltzagako

izateaz.

mugikortasun
Nahikoa

da

iraunkorraren

hau

jakitea:

eredu

"Gipuzkoa,

bidegorriaren

kasua,

Eskualde

Garapeneko

Funtsaren

(EGEF)

Europako

estatuko probintziarik txikienetako bat izan

Europako

arren,

kudeaketa-jardunbide

udalerrien

%60ak

bizikletentzako

proposatua,

hiri-azpiegiturak ditu dagoeneko".

jasangarriaren
Ander Iturri, mugikortasuneko zuzendariaren hitzak,

eta
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Iturrik
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"mugikortasun
dagoen

ingeniaritzaren mugarri" gisa deﬁnitu zuena.

Bizikletaren Iberiar Kongresuan entzun ziren joan
den

ekainean,

Kongresu

hau

Portugalgo
Portugalgo

Barcelos

herrian.

Txirrindularitza

eta

Bizikleta Erabiltzaileen Federazioak antolatu zuen.
1999tik pedalei eragiten
23

urte

daramatza

Gipuzkoak,

bizikleta

mugikortasunaren eta mugikortasun iraunkorraren
alde pedalei eragiten. Horretarako, EBk horri buruz
ezarritako parametroak betetzen dituzten oinarrizko
bi zutabe daude: Bizikleta Bideen Lurraldearen
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BISITA GIDATUAK LEITZARANGO BIOTOPO BABESTUAREN BIDE
BERDEAK EZKUTATZEN DITUEN MISTERIOAK EZAGUTZEKO
Leitzarango Biotopo babestuaren Bide Berdea
askotan zeharkatu arren, beti dago zerbait berria
deskubritzeko. Hori dela eta, bai oinez edo
bizikletan, naturaz gozatzen duten familiak,
lagun-taldeak, mendi-ibiliak egitea gustuko
dutenak erakartzeko asmoz, Bizi-Biziki enpresak,
Aldundiko
Mugikortasuneko
eta
Lurralde
Antolaketako Departamentuarekin eta Andoaingo
Udalarekin elkarlanean, bisita gidatuak antolatu
zituen joan den udan, Leitzarango Bide Berdearen
historia eta misterioak gertutik ezagutzeko.
Leitzarango Bide Berdean naturaz gozatzen zuten
bitartean, bertan ezkutatzen diren paregabeko
altxorrak bertatik bertara ezagutzeko asmoz, Rafaela
Romero Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako
diputatuak; Ander Iturri Mugikortasuneko zuzendariak
eta Maider Lainez Andoaingo alkateak, Leitzarango Bide
Berdean gidatutako oinezko ibilaldietan parte hartu
zuten uztailaren 16an, goizean.
"Ibilbide hau ezagutzeko aukera paregabea da,
benetako altxorrak gordetzen dituen Bide
Berdea, uztailean eta abuztuan zehar, ikusmira
ezberdin batekin ibilbideaz gozarazi zuten
gidarien eskutik ezagutzeko", azaldu zuen Rafaela
Romerok.

Informazio gehiago:
https://www.leitzaran-andoain.eus
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EIBAR-MALTZAGA BIDEGORRIAK AINTZATESPENAK
BATZEN JARRAITZEN DU BIKEFRIENDLY-2021 SARIAREKIN

Debabarrenako Eibar eta Elgoibar lotzen dituen
Eibar-Maltzaga bidegorriak Bikefriendly-2021
saria jaso zuen aurtengo udan, bizikleta
azpiegitura
kategorian,
edizio
honetan
aurkeztu
ziren
erakunde
publikoen
43
hautagaitzen artean.
"Ingeniaritzarako mugarri" gisa kaliﬁkatua,
oztopo tekniko handiak gainditu behar izan
ditu orograﬁagatik eta dagoeneko martxan
dauden azpiegiturengatik.
2,1 kilometroko
luzera eta 3 metro inguruko zabalera du
ibilbidearen zati handi batean. Bidegorria
Debabarrenako mugikortasun jasangarri eta
osasungarrirako
azpiegitura
erabakigarria
bihurtu
da
eta
inguruko
herritarren
aintzatespena, Europarena eta orain, sari
honekin,
estatu
mailan
bizikleta
mugikortasunean
adituak
direnena
ere
duelarik.
Ez da harritzekoa, Rafaela Romero, Mugikortasuneko
eta Lurralde Antolaketako foru diputatua pozik
agertu
izana,
Eibar-Maltzaga
bidegorriak,
bizikleta
azpiegitura
kategorian,
Bikefriendly-2021 saria jaso zuela jakitean.
Bizikletaren Hirien Sareak (RCxB) emana, RCxBri
atxikitako
erakunde
publikoek
egindako
ahalegina aitortzeko helburuarekin sortu zen.
Gipuzkoako Foru Aldundiko Mugikortasun
Departamentuari egindako aitorpena da. Sari
honek Gipuzkoako Foru Aldundia aintzatesten du,
bermearekin bizikletaz azkarrago, seguruago,
erosoago, koherenteago eta intuitiboago
zirkulatzeko beharrezkoak diren azpiegitura
eta
zerbitzu
berriak
diseinatu
eta
bultzatzeagatik.
Hala
ere,
diputatuarentzat
aintzatespenik
garrantzitsuena, azpiegitura hori behar zuen
eta horren bidez elkartzea eskatzen zuten
eskualdeko herritarrena da. Gaur egun,
Eibar-Maltzagako
bidegorria
ehunka
lagunek
erabiltzen
dute
egunero,
Debabarrena
eskualderako mugikortasun jasangarriagoa eta
osasungarriagoa sustatuz.
Eibarko alkateak, Jon Iraolak, gogorarazi nahi izan
zuen proiektua gauzatzeko denbora asko behar
izan zela zati batzuen orograﬁa konplexua

zelako eta inbertsio handia suposatzen zuelako.
Horrez gain, ingurunetik kanpoko erakunde batek
jasotako saria "ondo egindako lanaren isla argia
dela"
aipatu
zuen.
"Zalantzarik
gabe,
Eibarrentzat eta eibartarrentzat harro egoteko
modukoa da, gure bidegorria, herritarrek
hainbeste alditan eskatutakoa, saritua izatea".

Gipuzkoako
mugikortasun
jasangarriaren
kudeaketa eredugarria da Europarentzat
Eibar-Maltzaga bidegorria Europar Batasuneko
jardunbide egokien adibide gisa aukeratu zen,
eta Eskualde Garapeneko Europako Funtsak
ordaindu zuen ia osorik, EAEko 2014-2020 EGEF
Programa Operatiboaren esparruan.
Estatu
mailan,
Rafaela
Romerorentzat,
Bikefriendly-2021
saria,
lurraldea
bizikleta
bidezko mugikortasunaren erreferente gisa
ﬁnkatzen duena, "Gipuzkoako Foru Aldundiko
Mugikortasun
Departamentuak
mugikortasun
iraunkorraren
azpiegiturekin
duen
konpromisoaren beste adibide bat" dela esan du.
"Sari honekin lortutako aintzatespena beste arrazoi
bat
da
Mugikortasuneko
eta
Lurralde
Antolaketako Departamentuaren helburua
indartzeko, hiru ardatzetan oinarritutako
Gipuzkoa konektatu eta jasangarrian lan egiten
jarraitzeko: txartel bakarreko garraio publikoa,
bizikleta-mugikortasuna
eta
oinezkoen
mugikortasuna. Gainera, mugikortasun horren
mugikortasun soziala bermatzeaz gain" gaineratu
zuen diputatuak.
Bizikleta hiri-garraiobide gisa sustatzeagatik
sarituak
Gipuzkoako Foru Aldundiaz gain, Pontevedrako
Diputazioa eta Iruñeko eta Torreneko udalak ere
aintzatetsi zituen Bizikletaren Hirien Sareak (RCxB)
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bizikleta hiri-garraiobide gisa sustatzeagatik.

MUGIKORTASUN JASANGARRIAREN EUROPAKO ASTEA
“Mugikortasun jasangarria, osasungarria eta segurua”
Mugikortasun Jasangarriaren Europako Astea,
irailaren 16tik 22ra bitartean ospatu zena,
hainbat udalerritan ekimen ugari garatzeko
iritsi
zen
Gipuzkoara.
Ekintza
horiek
Gipuzkoako
Bizikleta
Kontseiluaren
proposamenetan oinarrituta diseinatu ziren,
herritarrei oro har nahiz segmentu espeziﬁkoei
begira
garraiobide
jasangarriagoak
erabiltzearen onurei buruz sentsibilizatzeko.
Ekimen hau 1999an sortu zen Europan, eta 2000.
urtetik aurrera Europako Batzordearen laguntza
izan
du.
Batzordeak,
iaz,
«Mugikortasun
jasangarria, osasungarria eta segurua» gaia
aukeratu zuen kanpainarako. «Zure osasunaren
alde, mugi zaitez modu jasangarrian» lelopean.
Osasun ﬁsiko eta mentalean jarri nahi izan zen
arreta, Gipuzkoako udalerrietan modu jasangarrian
mugitzeko moduei lotuta.
Rafaela Romero, Mugikortasuneko eta Lurralde
Antolaketako
diputatuak
gogorarazi
zuen

pandemiak bizikletaren erabilera handitzea ekarri
duela, eta “frogatu dela garraio publikoa
funtsezko
tresna
dela
lurraldearen
kohesiorako eta berdintasuna bermatzeko
Gipuzkoako herritar guztientzat”. Diputatuak
hainbat
ponentziatan
azpimarratu
duenez,
Aldundiak mugikortasunaren ikuspegi integratzailea
eta berdintasunezkoa hartzeko beharraren alde
egin du, pertsonen, emakumeen eta gazteen
eguneroko bizitzara bideratuta, mugitzeko modu
jasangarriagoak eta osasungarriagoak lehenesteko
joera baitute. “Hori dela eta, Mugikortasunaren
Astea bezalako ekimenak oso lagungarriak
dira,
aurrera
egiteko
eta
herritarren
sentsibilizazioa
areagotuz,
Gipuzkoa
konektatu eta jasangarri baten ikuspegia
lortzeko”.
Irailaren 16tik 22ra egindako jarduerak funtsezko
hiru ardatzetan oinarritu ziren, eta gizarteko
hainbat segmentutara ere bideratu ziren, gazteena
eta emakumeena nabarmenduz.

EHUren udako ikastaroa

• "Mugikortasun jasangarria, mugikortasunaren jasangarritasuna"
• Teknologia berrien goraldia bizi dugun une honetan, ingurumena errespetatzen duten mugikortasun
jasangarriko modu berriak jorratzeko ikastaroa.

Gazteak Martxan!

• Mugi Txartelaren 14 eta 25 urte bitarteko erabiltzaileei zuzendutako ekintza.
• Argazkien eta bideoen bidez, eta sare sozialetan #Bizimugi #GazteTxartela etiketak erabiliz,
mugikortasun jasangarria beraientzat zer den partekatu zuten.
• Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzarekin lankidetzan, eta parte hartu zuten pertsona
guztien artean MUGI txartelean 20 euroko 75 karga zozketatu ziren.
• Argazki eta bideo onenaren irabazleek, bizikleta elektriko bat jaso zuten kasuan-kasu.

Emakumeak zure osasunarengatik mugitzen gara!

• Gipuzkoako osasun zentroetan lan egiten zuten emakumeei zuzenduta.
• Paseoak taldean antolatu ziren, bizikleta elektrikoa erabiliz, adituek gidatuta.
• Ibilbidean zehar emakumeen ongizatearekin lotutako alderdietan sakonduko zuten, bizikleta
erabiltzearen onurei buruz sentsibilizatzeko eta esperientziak trukatzeko.

Prest jarri zure bizikleta MUGIrekin!

• Ekimen hau bigarren urtez jarraian jarri zen abian, eta horri esker, MUGI txartelaren erabiltzaileek
bizikleta doan berrikusi eta prest jarrai ahal izan zuten Mugikortasun Jasangarriaren astean zehar,
kolaboratzaile izan ziren dendetan.
• Gipuzkoako Garraioaren Agintaritzarekin lankidetzan, sare sozialetan #MugikortasunAstea
traolarekin argazki bat partekatzen zutenek, @MugiTxartela kontua etiketatuz, MUGI txartelean
20 euroko balioa zuten 60 kargaren zozketan sartu ziren.

"Zeuk aukeratu, Lurraldebusek egiten du"

• Garraio publikoaren garrantzia nabarmentzeko publizitate kanpaina, Gipuzkoako mugikortasun
ereduaren funtsezko atala delako.

