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SARRERA
Bizikletaz edo beste edozein garraio bidetan ibilbide bat egin behar duen orok erreparatzen dio
segurtasunari edo, hobe esanda, segurtasun ezari; funtsezko alderdia da. Beldurrak eta segurtasun ezak, baita bizikletan ibiltzeak sortarazten dituen emozio atsegingarriek ere, osagai sozial ukaezina dute. Halaber, egitura sozialak eta espazialak bata bestea eratzen dutela kontuan
izanik, bizikletaz egiten diren desplazamenduek hiriaren eraikuntza soziokulturalari laguntzen
diote; era berean, hiriak, hiri-espazioak (beste edozein espaziok egin bezala), pertsonen mugikortasunean eragiten du.
Txosten honen bitartez aurkezten ditugu bizikleta bideko segurtasunaren alorrean egindako hurbilketa antropologiko eta etnografikoaren emaitzak. Lan hori Euskal Herriko Unibertsitateko Balioen Filosofia eta Gizarte Antropologia sailak egin du Gipuzkoako Foru Aldundiko Mugikortasun
eta Lurralde Antolaketarako sailarentzat. Mugikortasun ziklistan ageri diren bizitza soziala eta
elementu kulturalak aztertu ditugu aipatu dokumentuan; horrez gain, bizikleta gaineko segurtasunaren edo segurtasun ezaren bizipena eta esperientzia eraikitzen dituzten alderdietan sakondu dugu, horretarako, segurtasunaren dimentsio soziokulturaletan esploratu dugu eta herritarren bizipenak aintzat hartu ditugu.
Ikerketaren helburu orokorra honakoa izan da: bizikleta bideko segurtasuna sortzen duten faktore, baldintza, praktika eta pertzepzioak aztertzea.
Zehatz mehatz, bi izan dira ikerketaren xedeak; alde batetik, segurtasun pertzepzioa ikuspegi
indibidual/pertsonal batetik ebaluatzea, ebaluazio hori hiru ikuspegitatik egin dugu: a) norbere
esperientzien arabera, besteak beste, egoera pertsonalak eta bizikleta bideko ibilbide edo biografia, bizikleta erabiltzeko gaitasunak eta norberak bere gorputzarekin duen harremana; b) bideko
azpiegituren eta inguru espazialaren bizipen eta pertzepzioaren arabera, zeinak barne hartzen
duen bide-diseinuaren kalitatea, espazioaren baitako hierarkia -espaloi-galtzada-bidegorri-, eta
ibilbide hautaketen logikak, eta d) bizikletaren aldeko politiken arabera, hau da: modelo bereizia,
integratua eta mistoa, arriskuaren eta ahultasunaren narratibak, eta zirkulazio-arautegia. Ikerketaren xedeekin jarraituta, beste alde batetik, interakzioak eta ikaskuntza kolektiboa analizatu
dira hainbat segurtasun eta arrisku egoeratan. Azterketa ondorengoetan ardaztu da: begiraden
jolasa eta ekintza konplizeak; bizikletaren elkarbizitza oinezkoarekin, garraio motorizatuekin,
beste bizikleta batzuekin eta gainontzeko ibilgailuekin; eta beldurraren aurkako gatazka prozesuala. Azkenik, bizikleten lapurreten aurrean jendearen segurtasun eta arrisku pertzepzioak
ikertu ditugu.
Bizikleta bideko segurtasunari mesede egiten dioten faktoreak, egoerak, praktikak eta pertzep
zioak analizatu ostean, ondorioztatu dugu oso garrantzitsua dela esku-hartze sorta bat sustatzea,
bizikletan ibiltzen diren pertsonen eta motordun ibilgailuak erabiltzen dituztenen zein oinezkoen
arteko elkarbizitza hobetzen lagunduko duten esku-hartzeak, hain zuzen ere. Jokabidearekin eta
ideologiarekin loturiko alderdietara bideratu beharko dira horietako zenbait. Beste batzuk, aldiz,
alderdi materialetara. Hots, batzuen oinarrian dagoen kulturaren kontzeptu antropologikoak kulturak ikaskuntza, bereganatutako ohitura, jokabide arau, herentzia edo gizarte tradizio gisa duen
balioa nabarmentzen du, baita behatutakoa adierazteko sinbolo sistema eta esanahi-egitura edo
modelo kontzeptual bezala duen gaitasuna ere. Azkenik, beste ikuspegi bat zuek, berriz, kulturaren dimentsio material eta teknologikoa ez ezik, antolaketa sozialarekin duen lotura ere azpima-
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rratzen dute, eraldaketa sozialaren ekoizpenean kultura materialaren elementuen dependentzia
defendatze aldera. Eskola antropologiko edo ikuspegi ideologiko desberdinek garatu dituzte kulturaren nozio horiek. Biei eutsiko diegu bizikleta bideko segurtasunari buruzko etnografia honetan, izan ere, osagarriak direla uste dugu.
Hala, hiru atal ditu txosten honek. Lehenengoan deskribatu egingo ditugu interakzio pertsonal
ziklistetan behatutako hainbat elkarbizitza egoera; bideko hiru espazio publikotan sortu dira
egoera horiek: espaloian, bizikleta bidean eta galtzadan. Bigarren atalean zenbait jarraibide nabarmenduko ditugu: elkarbizitza- kulturari buruzkoak izango dira -esaterako, habitusean, arautegian edo bideko politiketan ardaztutakoak- eta jarrerarekin eta ideologiarekin erlazionatutako
nozioak izango dituzte oinarri. Azkenik, hirugarren atalean bereiziko ditugu kultura materialaren
zenbait elementu, segurtasuna eta elkarbizitzaren kultura indartzen dituztenak, besteak beste,
ibilbidearen logika eta erosotasuna, diseinua, hiri-altzariak, mantenua, ekipamendua eta seinaleztapena. Amaitzeko, elkarbizitza gatazkatsua duten zenbait lekuren zerrenda egingo dugu, hori
bai, sakontzeko asmorik gabe egindakoa.
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METODOLOGIA
Behaketa etnografikoa, elkarrizketa sakonak eta analisi dokumentala batu ditu egin dugun etnografiak. Eztabaida taldea sortzea aurreikusi bagenuen ere, ezinezkoa egin zitzaigun hura deitzea,
eta, ondorioz, elkarrizketa indibidualak egin genizkien gure interesekoak ziren profilei.
EHUko Gizarte Antropologia Graduko Espazioaren Antropologia ikasgaiko ikasleek1 egin zituzten
elkarrizketa sakonak eta behaketa etnografikoa. Guztira hamabi elkarrizketa sakon (bakoitzak
ordubeteko iraupena izan du gutxi gorabehera) eta bederatzi behaketa etnografiko egin dituzte
Donostiako2 hainbat tokitan. Orobat, taldeko bost kidek beren burua elkarrizketatu dute. Txosten honetan eranskin gisa ageri den gidoi-sail bat jarraitu dute teknika guztiek. Gazteleraz zein
euskaraz egin zituzten elkarrizketak; grabatzeaz gain, hitzez hitz transkribatu zituzten denak.
Ikasleek informazioa kodifikatu zuten, RQDA analisi kualitatiborako softwareaz baliatuta. Horretarako, bost eskola-orduko ikastaroa egin zuten Beatriz Moral antropologoarekin. Halaber, ikerketaren esparruaren baitan, “El protagonismo social de la movilidad sostenible y la mirada antropológica” hitzaldia eta analisi tailer bat eman zituen Elisabeth Lorenzi antropologoak, ikerketa
lan honetan bildutako materialaren analisiaren antolaketara bideratuta zegoena. Material horrek
aurrez diseinatutako analisi-kategorien arabera kodifikatu ostean, 30 txosten atera ziren; elkarrizketetan lortutako adierazpenez eta behaketa etnografikoz osaturik daude txosten horiek eta
hainbat ataletan banatuta daude, besteak beste, elkarrizketatuen generoaren edota behaketa
lekuaren arabera sailkatuak. 300 orri baino gehiago dituen materiala da horren guztiaren emaitza.
Ikerketaren zuzendari eta koordinatzaile Miren Urquijok aztertu ditu txostenak; Gizarte Antropologiako saileko irakasle Jone Miren Hernandezen laguntza ordainezina izan du. Horrez gain,
ikerlan dokumentalaren ardura3 ere hartu dute; mapetan, datu estatistikotan, hautatutako bibliografian eta ikerketa objektuan eragina izan duten programa eta proiektutan ardaztuta dago.
Jarraian ageri dira elkarrizketatu ditugun pertsonen profilak (izen guztiak aldatu ditugu, ez dira
egiazkoak):
Aitor, 40 urte, gizonezkoa. Aitak irakatsi zion umetan. Sarri erabiltzen du bizikleta Donostian lanera eta ikastera joateko. Aurreko esperientziak: Lasarten bizi zenean autobusez eta
trenez ibiltzen zen. Oiartzunen mendira mendiko bizikletaz joatea atsegin zuen. Florentzian
kaleen estutasunaren beldur zen. Errepidean gutxi ibili izan da. Ez du inoiz istripurik izan.
Alberto, 33 urte, gizonezkoa. Zortzi edo bederatzi urterekin ikasi zuen, bere aitarekin. Familiarekin jarduerak egiteko aitzakia zen bizikleta. Bizikleta besterik ez du erabiltzen Donostian, bidegorritik joaten da. Europatik zehar asko bidaiatu du bizikletan: Errumania, Italia Autoarekin partekatutako sareak atentzioa eman zion Londresen. Europan elkarbizitza
errotuago dagoela uste du.

1. Oharra Jarraian ageri diren pertsonek erabaki zuten, borondatez, ikerketa honetan parte hartzea: Izar Algueró, Pilar
Díaz, Ander Estevez, Gorka Jimeno, Xabier Lozano, Maddi Marko, Juan Carlos Martín, Maite Martínez, Maider Mugica,
Iraitz Otaño. Gainontzeko ikaskideek egindako jarduera praktikoekin baliozkotu zuten egindako lana.
2. Oharra: Donostiatik kanpo dagoen bidegorri bat ere behatu dugu, Zumarraga eta Aizpurutxo (Azkoitia) artean dagoena.
3. Eranskinean dago ikerketa dokumentalaren edukia.

4

Jexux, 20 urte, gizonezkoa. Umetan ikasi zuen bere osabarekin. Bizikletan joaten zen institutura eta entrenamenduetara. Ia egunero erabiltzen du bizikleta. Zenbait ezusteko izan
ditu oinezkoak harrapatu ostean; larriena anbulantzian eraman zuten emakume nagusi
batekin, behaketan egon bazen ere, ez zen ezer gehiago gertatu.
Jokin, 54 urte, gizonezkoa. Umetatik ibiltzen da bizikletan. Autobusez iristen da Donostiara. Hasieran bizikletak alokatzen zituen, baina, hiri autobusen aldean eskaintzen duen
erosotasunaz ohartu ostean, bizikleta erosi zuen lanera joateko. Betidanik atsegin izan du
bizikleta. Ez dauka gidabaimenik. Baliabide azkar, eroso eta malgutzat dauka; autonomia
eta bizi- kalitatea ez ezik, denbora hobeto kontrolatzeko eta kirola egiteko aukera ere eskaintzen dizu. Sudurra bihurritu zuen istripu batean, semaforo bat gorri zegoela pasatu
ostean.
Jorge, 23 urte, gizonezkoa. Sei urterekin irakatsi zion aitak. Betidanik gustoko izan duen
arren, gehiago erabiltzen hasi zen Holandan Erasmus eginez geroztik. Ohitu egin zen bertan. Orain autobusa hartzeko nagikeria du. Nahiago du bidegorritik bizikletaz lasai joan.
Kepa, 22 urte, gizonezkoa. Umetan ikasi zuen. Normalean oinez mugitzen da. Noizean behin erabiltzen du bizikleta, batez ere, kirola egiteko edo ongi pasatzeko. Bizikletaren frenoa
apurtu zitzaion mendian zebilela eta istripua izan zuen; sustoa besterik ez zen izan.
Luis, 24 urte, gizonezkoa. Ez du bizikleta erabiltzen, nahiz eta umetan ibiltzen ikasi zuen.
Ez du istripurik izan. Ogibidez banatzailea da. Uste du zikloturisten %80k ez dutela zirkulazio arauak errespetatzen.
Oier, 36 urte, gizonezkoa. Zazpi urterekin ikasi zuen bere gurasoekin. Egunero erabiltzen
du Donostian. Lana dela- eta, asko mugitzen da hirian barrena. Bizikletaren abiadura gustoko du.
Agurtzane, 43 urte, emakumezkoa. Umetan irakatsi zion bere amak. 13 urtez egon zen biziatzen ibili gabe; 26 urterekin Santiagoraino joan zen. Duela hiru urte arazo bat izan zuen
belaunean eta bizikletan ibiltzeko gomendioa egin zioten; harrezkero egunero erabiltzen
du lanera joateko, bidegorritik joaten da Oreretatik Donostiara arte. Bizikletari esker lor
dezakeen abiadura atsegin du, baita bizikletak eskaintzen dion gertutasuna eta pertzep
zioa ere. Oporretan beti egiten du bidai bat bizikletaz. Kolpe handi bat hartu zuen: autobusa hartzera zihoan pertsona bat agertu zen korrika eta ez zuen gelditzeko denborarik izan.
Ainara, 22 urte, emakumezkoa. Umetan ikasi zuen, bere etxetik erdigunera (2 km) joan eta
lagunekin elkartzeko erabiltzen zuen, bereziki udan. Orain unibertsitatera joateko erabil
tzen du. Bidaiaren bat edo beste egin du udan. Bartzelonan bizi izan zen bi hilabetez; han
zegoela gutxi erabili zuen bizikleta, beldur zen eta jendeak ez zuen ontzat ematen espaloitik bizikletan joatea. Ez du istripurik izan.
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Alazne, 39 urte, emakumezkoa. Bederatzi urte zituela istripua izan zuen eta astebetez
egon zen ospitalean. Hegan irten zen bizikletatik eta buruz erori zen lurrera. Bere senarrak
bizikleta bat oparitu zion duela zazpi urte eta, hasieran haserretu egin bazen ere, harrezkero bizikletan ibiltzen da egunero. Baserrian bizi da eta bizikletaz jaisten da herrira. Kotxe
bat besterik ez dutenez, kotxea hartzen ez duenak bizikleta hartzen du. Oporretara ere
eramaten dute. Gustoko du abiadurak ematen duen adrenalina, baina bizikletan oso lasai
doa, betiere egoera menderatuta. Bizikletaz nola mugitu behar diren irakasten die bere
semeei, izan ere, autonomia ematen diela uste du, nahiz eta kontuz gidatzearen garrantzia
azpimarratzen duen.
Ana, 22 urte, emakumezkoa. Umetan ikasi zuen arren, ez du asko erabiltzen. Motorra erabiltzen du hirian; Intxaurrondon bizi denez, hura iruditzen zaio garraiorik egokiena. Gidari
oldarkor samarra da, kotxea gidatzen ari dela urduri jartzen du bizikletak aurreratu ezin
izateak. Dibertimendurako erabiltzen du bizikleta, oporretan. Istripuren bat izan zuen
umetan.
Blanca, 24 urte, emakumezkoa. Umetan kanpinean bizikletan ibiltzen zela oroitzen du. Donostiako gune garai batean egiten du lan eta bertara joateko erabiltzen du bizikleta, baita hiritik zehar egunero mugitzeko ere. Bizikletak ahaldundu egiten duela deritzo, seguru
sentitzen da.
Eguzki, 22 urte, emakumezkoa. Bost urte zituela ibiltzen ikasi zuen bere gurasoekin. Egunero bizikletaz ibiltzen da bizikletan eta baita mendian ere. Bizikleta nahiago du ikuspuntu
ekonomikoki jasangarria delako eta ingurua errespetatzen duelako.
Inma, 35 urte, emakumezkoa. Indian asko erabili zuen, hirian zehar ibiltzeko eta herrietara joateko. Egun, Donostian, non beldur asko galdu dituen, aldatu egin da bere gorputzak
bizikletarekin lotzeko duen modua. Bartzelonan bizi zenean gutxi erabiltzen zuen, beldur
zen-eta. Indian hainbat istripu izan zituen, montzoi sasoian bidea lokatzez betetzen baitzen.
Iñake, 19 urte, emakumezkoa. Umetan ikasi zuen gurasoekin. Klasera joateko erabiltzen
du bizikleta; umetan ez bezala, ez du bizikleta dibertimendutzat jotzen, tresnatzat baizik.
Mountain bike bat dauka. Azkarrago mugitzeko aukera eskaintzen diola deritzo.
Itziar, 17 urte, emakumezkoa. Bost urte zituela ikasi zuen bere aitarekin. Amak bizikleta
elektrikorako txartela oparitu zionetik erabiltzen du. Autobusa galdu ostean edo berandu
dabilenean hartzen du bizikleta; astean hirutan edo lautan. Donostiako auzo garai batean
bizi da, Intxaurrondon.
Oihane, 22 urte, emakumezkoa. Umetan ikasi zuen, aitak bultza egiten zion atzetik. Soilik
udan, dibertimendurako, eta oporretan, bisitatzen dituen hiriak ezagutzeko, erabiltzen du
bizikleta. Gazteagoa zenean gehiago erabiltzen zuen; hala jarraituko balu, gaur egun ere
garai hartan adina erabiliko lukeela uste du. Igeldon bizi da. Istripu edo sustoren bat edo
beste izan ditu udan.
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Amaitzeko, elkarrizketetan aipatutako hainbat gune gatazkatsutan egin ditugu behaketa etnografikoak. Oharrek gidoi zinematografiko bat sortzeko aukera paregabea eskaintzen badute ere,
tamalez, ikasleek ez zuten onetsi behaketak bideoarekin grabatu eta material hori editatzea. Jarraian ageri diren lekuetan egin genituen:
–K
 ontxako bidegorrian: Hotel Londres izkinan, Easo kalearekin eta Askatasunaren hiribidearekin elkartzen den zebra-bidean. Bertan daude Kontxako aparkalekuaren oinezkoen
irteera eta komun publikoak.
–B
 oulevardeko bidegorria: Bretxako merkatuarekiko paralelo dagoen gunea, espaloira
txertatuta dagoena; lurrean dauden markak ez dira ondo ikusten, nahiz eta oso toki jendetsua den.
–O
 ndorengo ibilbidea egiten duen bidegorria: Easo Plaza/Easo kalea, Koldo Mitxelena/Urdaneta kalea, Bilbo plaza, Maria Cristina Zubia, ibai ertzetik doan bidegorria, Colon pasealekua, kale Berria eta San Frantzisko kalea Katalunia Plazaraino.
– Easo plaza: Euskotreneko geltokiko irteeratik San Bartolome muinora arte.
– Antiguako auzoan dagoen bidegorria, EHUko Carlos Santamaria Zentrotik abiatuta, Tolosa etorbidetik zehar Osasun zentrora eta Ertzaintzaren polizia-etxera arte, eta Trento
kaletik Infanta Cristina kalera bira egin Ondarreta hondartzara arte.
– Ondarretako Osasun Zentroko plaza, Antiguan, hurbileko espazioei dagokionez sortzen
diren mugikortasun-jarraibideak behatu genituen: supermerkatua, bidegorria, zebra-bidea eta espaloia.
– 30 km/o-ko tarteak zenbait kaletan: Arrasaten, Eason eta Artzain Onaren plazatik gertu
dauden beste hainbatetan; baita espaloiekin, bidegorri gisa erabiltzen diren heinean, dituzten elkarrekintza jarraibideak ere.
– Tabakalera aurrean dagoen Mandasko Dukearen gurutze-bidea eta Cristina Enea parkea,
motordun ibilgailuen, oinezkoen eta bizikletan doazenen arteko interakzio gunea.
– Zumarraga-Azpeitia bidegorria, Zumarragako tren geltoki zaharretik (Zumaiara arte iristen zen tren-lineari zegokiona) Aizpurutxora doan tartea.
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ETNOGRAFIA
A. HIRU BIDE-ESPAZIO PUBLIKOTAN JAZOTAKO INTERAKZIO PERTSONALETAN
BEHATUTAKO ELKARBIZITZA EGOERAK
Txirrindularien, autoen eta oinezkoen arteko elkarbizitza- kultura deskribatuko dugu, segurtasun
ziklistan eragiten du-eta; ondorengo espazioak bereiziko ditugu: galtzada, bidegorria, espaloia.
Horietako bakoitzean desberdindu egingo dugu bizikleten eta jarraian ageri direnen arteko elkarbizitza: motordun ibilgailuak, oinezkoak eta gurpildun beste ibilgailu batzuk.

Galtzada
Nekez ikus daitezke galtzadatik doazen bizikletak Donostian. Bi jokabide mota behatu ditugu;
autoen oldarkeriari beldurrez erantzutean datza lehenengoa.

Orokorrean, errepidetik gidatzeak errespetua ematen dit. Kotxe
gutxiko leku bat bada edota autoak mantso badoaz, ez dut arazorik, baina autoen abiadura handia bada, beldurra ematen dit.
Eguzki, 22 urte

Izan ere, askotan, autoek presioa egiten diete bizikletan doazenei “dagokien lekura” itzul daitezen. Bizikleta aurreratzeko aukerarik ez dagoen momentutan egon ohi da tentsio gehien. Segurtasun tartea mehetzen dute, jazarpena egon ohi da…

Baina kotxeak bai sentitzen direla beaien karrila dela espreski eta
bizikletek ez dakatela lekurik. Ordun, edo limatzen zaituzte en
plan... oso oso gertu pasatzen edo, baina berez biak ibili daitezke.
Blanca, 24 urte

Autoek galtzadako errege-erreginak dirudite. Bizikletan doan pertsonak atzean autoa badu eta
haren abiaduran eragiten ari dela baldin badaki, urduri jartzen da. Berak ere, autoek bezalaxe,
galtzadatik ibiltzeko eskubidea duela onartu eta atzetik eraman lezake, baina ohikoena da, presioak behartuta, pasatzen uztea, edo, ahal duenean, galtzadatik espaloira pasatzea.

...eta azkeneko partea karreteratik igotzen naiz eta lengoan kotxe batek “vete por la acera, inútil”. ¡Inútil serás tú! Si no tienes paciencia…
Agurtzane, 43 urte
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Hala ere, badira trafiko artean gidatzea nahiago dutenak, bereziki, trafikoa urria edota motela
denean. Seguru sentitzen dira galtzadan; zirkulazio arauak ezagutzen dituztenez, maniobrak aurreikusi ditzakete eta, horrez gain, galtzadako errodaje abiadura handiagoa hobeto molda daiteke
kirol-gidatzera. Dena den, beti biziko ditugu tentsio uneak:

Bizikletaz ibiltzeak duen gauzarik okerrena da, ispiluak jarri ezean,
ez duzula atzean gertatzen dena ikusten eta horrek zer gehiago
sortzen dizu… ezta? Normalean, galtzadan sartzen zarenean trafikoa atzetik dator. Hortaz, nik nahiago dut, seguruago nago, debekatutako noranzkoan gidatzen dudanean eta autoak parez pare
datozenean, badakidanean nola saihestu. Zarata atzetik entzuten
duzunean, aldiz, ez daukazu argi zer gertatzen ari den, ezta?
Jokin, 54 urte

Beldur eta estres sentsazioak areagotu egiten dira errepidean. Autobus eta kamioi artean ibil
tzeak sentiarazten duena ikaragarria dela diote. Errepideak bazterbidea izateak segurtasuna
ematen du; baina bazterbiderik ez dagoenean, nahiz eta trafiko gutxiko bideak izan, abiadura
handian datorren auto bat agertzeko beldurra iraunkorra da.

...tarte batzuk daude karretera zaharretik, non oso ondo juten dan
ta gero zoaz… Ta egia da entzuten dezula trafikoa, baino artzena
dakazu, ta ordun horrek iteizu segurtasun sentsazioa. Aldiz, beste
karretera txikiago batzutan zer gertatzen da? Flipatu hoitako bat
agertzen baldin bada, normalen mendiko karreterak baldin badia,
juten dianak ziztu bizian, azkenen ez dakit non dakazun… Karreterari dagokionean seguruagoa izango litzateke karretera txikia,
nahiz eta artzenik ez izan, baino gertatzen dana da gidatzeko modua ez dala karretera horri dagokiona, orduan, ez dakit esaten…
Agurtzane, 43 urte
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Bizikleta bidea
Espazio honetan jazo ohi da bizikletan doazen pertsonen elkarbizitza motordun ibilgailuekin,
oinezkoekin eta gurpildun beste ibilgailu batzuekin. Ordena hori jarraituko dugu aurkezterako
orduan.
Bizikletan doazen pertsonen eta motordun ibilgailuen arteko bizikidetza noizbehinkakoa da, baina egiaztatu dugu zenbait banaketa kamionetek eta automobilek bidegorrian aparkatzen dutela,
bizikleta galtzada edo espaloia inbaditzera behartuta. Horrez gain, ohartu gara motor batzuek
martxan daudela gurutzatzen dutela bidegorria aparkalekura joateko. Halaber, segurtasun-gabezia hauteman dugu garaje batzuetako irteeretan dauden bidegorri guneetan, ikuspen eskasaren ondorioz.

Hiriko lekuak ezagutzeak kasu batzuetan laguntzen dit. Adibidez,
garaje-irteera arriskutsuren bat badago, unibertsitatekoa bezala
koa, astiroago, irteeratik urrunago eta begira joaten naiz.
Ainara, 22 urte

Bigarrenik, bidegorriaren baitan bizikletan doazen pertsonen eta oinezkoen arteko elkarbizitza
ohikoa eta gatazkatsua da. Oinezkoek ez dute begiratzen bidegorrira sartu aurretik.

...oinezkoak ez direla konturatzen bidegorrian sartzen ari direla
edo zona horretan bizikletak dabiltzala iruitzen zait. Alderantziz
denean, ziklista bat espaloian doanean, situazioa nahiko kontrolatua izaten duela, badakiela bere lekutik kanpo dabilela, kontuz
ibili behar duela eta alarma guztiak piztuta ibiltzen dela, baina,
alderantziz denean, oinezkoa ez da konturatzen bidegorrian sar
tzen denean, eta hori guretzat da trabarik handiena. Ulertzen det
turistak ez konturatzea, baina bertako jendeari ere asko pasatzen
zaio! Neuri ere askotan eh! Orokorrean despistatu asko egoten da.
Jexus, 20 urte

Mugikorrera so edo entzungailua jarrita joan ohi dira sarri, eta ez dute ez ahotsik ezta txirrinhotsik ere entzuten.

Gainera, gaur egun jendea joaten da (ze ni ez naiz horrela joaten) mugikorrari begira, kaskoa jarrita… Orduan txirrina ere ez da entzuten!
Agurtzane, 43 urte
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Espaloian egongo balira bezala joaten dira, beraien baitan bildurik eta despistatuta.

Nindoan bidegorrian bizikletan, ta andra batzuen albotik pasa
nintzen, ta esan zuten “joder estas bicis ya van por cualquier lado”,
ta zijoazen beraiek bidegorritik… karkar.
Iñake, 19 urte

Bestalde, proba herrikoien garaian, korrika doazen pertsonek hartzen dituzte bidegorriak. Beste
batzuetan, berriz, turismoak egoera larriagotzen du; bidegorriko zenbait tokitan liskarrak etengabeak dira, nahastea eta bidea ez ezagutzea –esan beharra dago seinaleztapena urria dela- direla medio; gune batzuetan gurpildun maletekin sartzen dira, irristaketa errazte aldera.

Hotel Londresera iristen zeanean, hor dago zona bat non bidegorria dan, non jende pila bat pasatzen dan, eta gainera beti dago
terraza eta ez badezu harrapatzen hotel Londreseko kamareroa,
dazkazu hamabost turista hor bidegorrian harrapatuko dituzunak.
Jexus, 20 urte

Hori guztia kontuan izanik, baieztatu dezakegu bidegorrian errepidean baino aukera gehiago
daudela talka egiteko, kolpea hartzeko edo balaztatzearen eraginez bizikletatik erortzeko, nahiz
bateko eta besteko ondorioen larritasuna bestelakoa izan.

Arriskutsuenak oinezkoak izaten dira normalean, ze hauek dira
leku guztietara sartzen direnak.
Kepa, 22 urte

Ez dakit, azken finean, nire sentsazioa… sorpresa gehiago eduki
ditzakezula bidegorri barruan bidegorritik kanpo baino. Kanpoan
dena arautua dago edo… Ordun hori, esaten det, nire sentsazioa
da probabilitateak kolpe bat hartzeko handiagoak diala bidegorrian, kanpoan baino; baino klaro, kolpearen ondorioak desberdinak diala. Baino bai, edozein momentuan gurutza dakizuke edozein edo…Ordun, nik momentu hontan pentsatzen det bidegorriak
aukera gehiago ditula istripu bat izateko karreterak baino, baino,
klaro, karreterako istripua larriagoa dala.
Agurtzane, 43 urte
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Azkenik, bidegorrian bizikletaren eta gurpildun beste ibilgailu batzuen artean jazotzen den elkarbizitza aurkeztuko dugu. Bidegorrian ibiltzen den gurpildun ibilgailuen taldea anitza bezain zabala da: skatean, patinetean edo patinetan dabiltzan pertsonak, atoidun bizikletak, paseorako
trizikloak, merkantzia-banaketarako trizikloak, aulki elektrikoak eta abar.

Korrikalariekin, patinatzaileekin.., partekatu beharreko espazioa
da. Hau da, denak ez goaz abiadura berean, ezta?. Azken urteetan,
gainera, uda partean, bidegorriaren errei eta erdi hartzen duten
taxi-bizikletak. Are gehiago, badira soilik publizitatea batetik bestera mugitzen dutenak eta bidegorriaren zati handi bat hartzen
dutenak.
Jokin, 54 urte

Gainera, horietako batzuk taldean ibiltzen dira, -patinatzaileek, esaterako, ezarrita dituzte erabilera orduak- edo turista talde gidatuak, hiritik zehar edozein ordutan ibiltzen direnak. Gehiegizkoa
litzateke bidegorriak kolapsatuta daudela esatea. Aitzitik, azpimarratu nahiko genuke, bertatik
ibiltzen diren gurpildun ibilgailuen aniztasuna kontuan izanik, agerikoa dela erabilera desberdinen arteko gatazka –dibertimenduzkoa, laborala, garraioa…-, batez ere, errodaje abiadura ezberdinak ez ezik, bideetan egoteko modu desberdinak ere dakartzatelako erabilera horiek.
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Espaloia
Espaloian bizikletan dabiltzan pertsonen eta oinezkoen arteko elkarbizitzari dagokionez, onartu
beharra daukagu ikerketan ez dugula bereizketarik egin “baterako existentzia inguruen” eta espaloien artean. Bizikleta erabiltzaile gehienentzat bi espazioak pareka daitekeela dirudi; hori horrela, “ibilbide ziklistatzat” jotzen dute behar adina zabalera eta oinezko-dentsitate baxua duen
espaloi oro. Nolanahi ere, elkarrizketatu ditugun pertsona guztiek defendatu dute bizikleta lekuz
kanpo dagoela espaloiaren baitan. Hortaz, bertatik doazenean argi daukate oinezkoek dutela lehentasuna.

Nire jokabideari erreparatuta, oinezkoak lehenesten ditut beti,
nire alboan, ibilgailuan joanda, “ahulagoak” dira-eta.
Inma, 35 urte

Eragin dezaketen matxuraren jakitun dira, oinezkoak ahulagoak direlako eta edozein unetan korrika doan haur bat ager daitekeelako. Espaloian dagoen jende kopuruaren arabera, pedalei arretaz eragiten jarraitzea edo bizikletatik jaistea erabakitzen dute. Erabilera eskubideen inguruko
seinaleztapenik ez duen espazio batean gertatzen da hori guztia.

Oinezkoak bizikleta bat ikusten dutenean nahiko erratikoak izaten
dira, gainera astiro joan behar naizenez bai edo bai, ba jaisten naiz.
Kepa, 22 urte

Ondorioz, ziklistek egoera kontrolpean dutela uste badute ere, jende asko gogaitu eta haserretu
egiten da; nahiz eta bizikleta hiru metrora egon. Zenbait ziklisten ustetan, ezusteagatik baino,
espaloitik dabiltzan bizikletek eragiten dieten haserreagatik egiten dute oihu. Gehienbat adineko
gizonezkoek, zahar eta gazteen arteko botere harremana dela medio:

Bai oihukatu didatenak zaharrak ziren. Baina nik uste hori botere
harremanekin lotuta dagoela, niri gazte batek ez dit oihukatuko,
ez, baina nagusiagoa zarenean uste duzu eskubide hori duzu, ta ez.
Bueno nire ustez beste gai bat da. Ta beti gizonak dira.
Iñake, 19 urte

Beste zenbaitentzat “tikismiki”-ak direlako; emakumezkoei egiten diete erreferentzia kontzeptu
hori erabiltzen dutenean:

Ez, ez, gertatzen dena da oso jende tikismikia dagoela: ai! Hortik
zoaz, ez dakit zer (andere baten ahotsa imitatuz).
Aitor, 40 urte
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Amaitzeko, nabarmenduko dugu bidegurutzeak direla arrisku gehien izan dezaketen guneak:

Alde txarrei dagokionez, batez ere, arazoak bidegurutzeak daudenean egon daitezkela uste dut. Zebra-bide batzuk bidegorrian
bukatzen dira edota kale hasiera batzuk bidegorri eta errepideekin
nahasita daude. Oso erne ibili beharreko puntuak dira eta, batzuetan, arriskutsuak izan daitezke.
Eguzki, 22 urte

Laburbilduz, baieztatu dezakegu, egun, Donostian eta inguruetan, bizikleta etengabeko interakzioan dagoela bide publikoen gainontzeko erabiltzaileekin, trantsizio ziklistan dagoen espazio
baten baitan, antropologikoki zirrikituei erreparatzen dien eta liminal gisa definituko genuke
enean. Zirrikituko espazio bat hartzen duen heinean, -Mary Douglas antropologoaren Pureza
y peligro (1966) testuko tesia jarraituz- bizikletak ez luke kategoria propiorik izango, motordun
ibilgailuak eta oinezkoak ez bezala. Hortaz, bere ezaugarri anbiguoak sistema sozial arruntetik
kanpo geldituko lirateke eta arriskutsua bilakatuko litzateke bizikleta. Bestalde, liminalitateari
dagokionez, egoera berri baten hasiera sinbolizatuko luke, izan ere:

“Izate liminalak ez daude ez leku batean ezta bestean ere, ezin daitezke legeak, ohiturak, elkarrizketek eta zeremonialak egokitutako
posizioan kokatu. Hori horrela, sinbolo anitzen bitartez adierazten dira bere ezaugarri anbiguo eta zehaztugabeak trantsizio sozial
eta kulturalak erritualizatzen dituzten gizarteetan.”
Turner 1988:102
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B. ELKARBIZITZA-KULTURARI BUZUKO JARRAIBIDEAK, JARRERAREKIN ETA IDEOLOGIAREKIN LOTURIKO IKUSPEGIAN OINARRITUTAKOAK
Atal honetan agerian utzi nahi dugu, bizikletaren bide-segurtasunari begira, sasoi onean egotea baino garrantzitsuagoa dela arriskua saihestuko duten gaitasun eta habitus-ak garatzea.
Arautegi eta isunen inposizioaren aurrean, interesgarriagoa da errespetuan eta enpatian ardaztutako elkarbizitza- kulturan aurrera egitea. Amaitzeko, arreta jarriko dugu bizikletan ibiltzen
diren pertsonak babestu eta gainontzeko erabiltzaileekin parekatuko dituzten bide- politiken
aurkezpenean.
Bizikletan ibiltzen den pertsonak zenbait gaitasun garatzen ditu, bere zein besteen segurtasuna
bermatze aldera. Esperientziak irakasten dio zein garrantzitsua den adi, erne, inguruari so joatea.
Ez dago fidatzerik. Batzuetan zerbait saihestu, erreflexuak izan eta agudo erantzun beharra dago.

Gehien ikasten dezuna da ba jendeari gehio beidatzen ta, zer egin
behar duten asmatzeko ta horrela sorpresaz harrapa ez zaitzaten
ta ola sustoik ez izateko.
Oier, 36 urte

Halaber, jakin badaki aurrea hartzen trebea izan eta zuhurtziaz jokatu behar duela. Adibidez,
frenatzen joan beharko da zebra-bideak dituen bidegorriko gunera gerturatzen doan heinean,
oinezko bat ager liteke-eta. Ahalduntze prozesua da; geroz eta gehiago praktikatu, orduan eta
segurtasun gehiago izango du bizikletan doanak. Arretarekin eta gaitasunarekin, ohiturarekin
eta etengabeko erabilerarekin lotura duen prozesua da.

Hombre, azkenean bada ahalduntze bat, ezta? Egiten dezunean eta
zu seguru sentitzen zeanean, ba...beldurrari ere aurre egiten diozu.
Beldurrarekin konbibitzen baino, ez beldurrik eukitzen. Esperientziaz. Erabileraren poderioz. Erabiltzen joan zaren heinean, hobeto duzu atentzioa, antizipazioa… Erabiltzen joan naizen heinean,
hobetzen joan naiz.
Blanca, 24 urte

Segurtasunari begira, sasoi onean egotea garrantzia gutxiko kontutzat jotzen dute Donostia inguruan, non egiten diren bideak laburrak diren. Benetan, indar fisikoari garrantzitsua deritzote
aldapak igotzeko, mendian zehar ibiltzeko edo bizikletarekin akrobaziak egiteko.

Igeldon bizi naizenez, zailagoa dudalako egunerokoan erabiltzea:
Donostian ikasten dut eta aldapa jaisteko konfiantzarik ez daukat,
bestalde, igotzeko ere ez dut uste indarrik dudanik […] Ez zait
axola ibilbideak luzeak badira, baina aldapak ekiditen saiatzen
naiz, nire forma fisikoa ez delako indartsuena.
Oihane, 22 urte
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Baita talkak ekiditeko ihesaldi eta bat-bateko azeleratzeetan ere:

Gorputz fisiko indartsu eta trebatu bat edukiz gero, ziur nago
egoera zailetan erreakzionatzeko gaitasun hobeago bat edukiko
dela, bizikletan bertan seguruago sentitzeaz gain. Baina indar handia edukitzea baino, erabilera jarraiak sortzen duela trebetasuna
iruditzen zait.
Oihane, 22 urte

Reakzionatzeko momentuan fisikoki ondo egoteak arintasun bat
ematen dizu.
Agurtzane, 43 urte

Dena den, nabarmentzen dute segurtasun ziklista arriskuan dagoela, gaitasun fisiko handia izanagatik ere, orekarik edo erreflexurik izan ezean, ala nork bere baitan bilduta gidatuz gero. Indar
fisikoa baino inportanteagoa da trebetasuna:

Ez dut ikusten gorputz formaren eta segurtasunaren arteko lotura
zuzenik. Gehienez ere, abilidadearen eta segurtasunaren artean.
Ainara, 22 urte
Elisabeth Lorenzi-k (2016: 5) hala dio:

“Pierre Bourdieu-k (1979) sortutako habitus kontzeptua oso baliagarria da; izan ere, lagundu egiten digu ulertzen zeintzuk diren,
praktika eta gustu pertsonaletatik abiatuta, sistema bat eraikitzeko norbanakoek igarotzen dituzten prozesuak. Praktika eta gustu
pertsonal horiek interakzio sozialaren bitartez ikasiak dira eta bizimoduari forma ematen diote.”
Hala, bideko interakziotan sortutako habitusak adierazi dizkigute elkarrizketatu ditugun pertsonek, eguneroko ibilbideetan antzeman ditzaketenak. Lau kategoriatan sailkatuko ditugu; ingurune bakoitzak moldatu egiten ditu kategoriak: aurreikusteko gaitasuna, abiadura, distantzia eta
keinuak. Ordena hori jarraituko dugu deskribatzerako orduan.
Aurreikusteko gai izatea erlazionatuta dago, batetik, bidean dagoen jendeari egingo duzunaz
ohartaraztearekin eta, bestetik, pertsona horiek beldurtu edo nahasi ditzaketen maniobra zakarrak ekiditearekin:

Txirrina ez erabiltzen ahalegintzen naiz, oinezkoak beldurtu ditza
keelako eta esperotako ibilbidearen norabidea alda dezakeelako;
edo baliteke beste ibilgailu batzuek ez entzutea.
Inma, 35 urte
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Abiadura ingurura egokitzen dutela konturatu gara. Galtzadan bizkorrago ibiltzen dira, motordun
ibilgailuak ahalik eta gutxien oztopatzeko asmoz. Bidegorrian, berriz, motelagoa da erritmoa eta
pertsona bakoitzak eroso sentiarazten duen abiadura bilatzen du, ingurua kontrolpean izan eta,
oinezkoren bat tupustean agertuko balitz, prest egoteko xedearekin.

Onartzen det nire konforteko abiadura aldatu dela, gaur egun
dexente altuagoa dala garai batean zena baino; baino berdin dit,
zurekin noan eta zu askoz ere azkarrago zoazen, ni enaiz saiatuko
zu jarraitzen, nik dakat nire konforteko abiadura eta hor goaz.
Agurtzane, 43 urte
Espaloian askoz mantsoago ibiltzen dira; are gehiago, batzuek ez diete pedalei eragiten eta
hanka batez baliatzen dira zenbait tartetan, oinezkoen noraezeko jokabidea igarri, beraien mugimenduei aurrea hartu eta istripua ekiditeko.
Segurtasun jarraibideak lantzerako orduan, behin eta berriz agertu da distantzia. Motordun ibilgailuekiko zein oinezkoekiko –bereziki aurreratzeko momentuan- segurtasun tartea mantentzearen eta errespetatzearen garrantzia nabarmendu dute, nahiz eta ez dituzten zehaztu tarte horrek
izan beharko lituzkeen zentimetro edo metroak.
Azkenik, keinuei egin nahi diegu erreferentzia; bizikletan ibiltzen diren pertsonek beraien artean
nahiz gainontzekoekin komunikatzeko erabiltzen dituzten zenbait ekintza korporal barne hartzen
ditu multzo honek. Esaterako, besoak erabiltzea noranzko aldaketa adierazteko; beste herrialde
batzuetan ohikoa den keinua eta legez derrigorrez egin behar dena, baina Donostian nekez erabiltzen dena, izan lotsagatik, izan hura egiteko derrigortasuna ez ezagutzeagatik, lehen adierazi
dugun bezalaxe- izan beharrezkotzat ez jotzeagatik:

Niri lotsa ematen dit, baina badira ezkerrera hartuko dutela adierazteko eskuarekin keinu egiten dutenak, atzetik doana ohartarazteko. Nik egingo nuke, baina ez naiz gogoratzen, eta ez zait
beharrezkoa iruditzen joaten naizen lekuetatik joanda.
Itziar, 17 urte

Horren beste adibide bat dugu, oso ohikoa dena, eskerrak emateko edo barkamena eskatzeko
eskua altxatzea, aurpegi-adierazpen batez lagunduta.

Auto batek pasatzen utzi badit, eskuarekin egin ohi den keinua
egingo diot eskerrak emateko edo, nahi gabe, igaro behar ez nuenean igaro banaiz eta, ondorioz, ibilgailua galgatu behar izan
badute, keinu bera egiten dut, baina aurpegiarekin barkamena
adierazita.
Itziar, 17 urte
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Era berean, kontaktu bisuala eta begiradak gurutzatzea; hau da, begiradaren bitartez erakustea
zein den hartuko duzun noranzkoa edo hura ikusi duten egiaztatzea:

Askotan begirada bidezko akordioak ematen direla esango nuke;
“pasatu zu”, edo “ni pasatuko naiz” adierazten da askotan.
Ainara, 22 urte

Azkenik, txirrina erabili nahi ez denean norberaren presentziaz ohartarazten duten oihu, txistu
eta deiadarrak:

Txirrina, egia esan ez det asko erabiltzen, jendeak oso gaizki har
tzen du txirrina jotzen diotenean, batzuetan besterik gabe nahi
dezuna da abisatu atzean bizikleta bat badagoela, badaudelako
zona batzuk bizikletak eta oinezkoak elkarrekin daudenak eta
orduan zuk nahi dezun bakarra da esan “ey, atzetik noa, kontuz
ibili!” eta jendeak ikaragarrizko sustoak hartzen ditu, justu kontrakoa nahi dezunean bere ondotik azkar pasa ordez.
Jexus, 20 urte
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Arautegia eta elkarbizitzaren kultura
Lehenago esan bezala, liminal gisa defini daiteke bizikleta, bere espazioaren ezaugarriak direlaeta. Horien artean, bizikleta elkargune zirrikitu eta arau sozialen nahasmen legez ezaugarritzen
dutenei erreparatuko diegu.
Bide desberdinetako zirkulazio arautegien inguruko ezjakintasuna orokorra da.

Ez dut araudia inoiz begiratu, beraz, ezin dut esan betetzen dudanik.
Oihane, 22 urte

Buah, egia esan behar badut, ez dakit ezer bizikletan ibiltzeko
arautegien inguruan. Jakin badakit eskuinetik edo ezkerretik joan
behar naizela noranzkoaren arabera eeeh, era berean, esango dizut
ez dakidala noiz duten lehentasuna eta noiz ez. Autoa gidatzen ari
banaiz, gelditu egiten naiz eta bizikletan banoa ere gelditu egiten
naiz, ustekabea saiheste aldera. Hortaz, ideiarik ere ez dut, alegia,
uste dut ez naizela hortaz kezkatu.
Alazne, 39 urte

Era berean, bizikletentzat dauden seinaleak urriak dira. Hori horrela, nahasketa errepikakorra
da: zeintzuk dira lehentasunak?, nola partekatzen dira eskubideak eta nola ezartzen dira lehentasunak?. Bizikletan doazenak galduta sentitzen dira segundo gutxiren buruan erabaki bat hartu
behar dutenean. Liskar eta gatazkek ez dute okerrera egiten inork ez duelako hori nahi:

Oinezkoekin izan ditudan esperientziak okerragoak izan dira autoekin eta motorrekin izandakoak baino, oso zerak dira… alegia,
espaloiko errege-erreginak direla uste dute karkar eta nik pentsa
tzen dut: “gu ere joan gaitezke” karkar.
Itziar, 17 urte

Bizikletan ibiltzen diren pertsonek ziurtatzen dute bizikleten aurkako kultura bat dagoela, nahiko
hedatuta dagoena eta bizikleta gainontzeko guztien –autoak eta oinezkoak- etsaitzat jotzen duena.

Eta hori, okerrena da bizikleten aurkako kultura sortzen ari dela.
Bizikleta da autoen eta oinezkoen jomuga.
Alberto, 33 urte

Bizikletarekiko begirune eta errespetu falta nabaritzen dela.

Esperientziak irakatsi dit ez dutela bizikletan ibiltzen diren pertso
nei garrantzia ematen dion bide-kontzientziarik. Gure presentziak
zenbait oinezkori traba egiten diela sentitzen duzu batzuetan.
Inma, 35 urte
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Autoek zein oinezkoek errege-erreginak balira jokatzen dute eta bidegorriaren baitan arrotza
sentiarazi dezakete bizikletan doan pertsona.

Askotan errepidetik noanean pitatzen naute. Edota bus bat nire
atzetik doanean pitatzen dit, baina ni ezin naiz azkarrago joan. Bai,
ez duzu nabaritzen zure lekua denik, autoena baizik.
Iñake, 19 urte

Beldurra eta estresa sentitzen duzu, zure lekura itzultzeko presioa
egiten dizute. (…) Nire ustez, autoak eta motorrak ez dituzte hezi
bizikletekin bizitzeko. Galtzadatik joateko konbentzitzen saiatzen
direla dirudi, bizikletentzat egindako erreiak daude-eta. Bide-kontzientziazioa landu beharko litzatekeela deritzot, hiriko zenbait
gunetan soilik mugitzen gara eta oinezkoekin bizi behar gara. Horrek guztiak zaildu egiten du gure eguneroko mugikortasuna (…)
Motordun autoak eta oinezkoak ez daude ohituta bizikletak beraien espaziotan ibiltzera, hortaz, bertatik ibiltzen bagara, arbuioa
eta gaitzespen soziala sentitzen ditugu. Horrez gain, ikuspegi
praktikotik, gidatze praktikoari uko egitera behartzen gaitu, izan
ere, bizikleta erabiltzen dugunok bereizteko modua da bidegorria.
Horrek beldurra eta estresa sentiarazten dit errepideko zati batzuk
igaro behar ditudanean.
Inma, 35 urte

Hori guztia kontuan izanik, zuhurrena da mesfidatia izatea, autoak edo oinezkoak geldituko direlakoan ez egotea eta pasatzen uztea, esaterako. Are gehiago alaba badaroazu bizikletan:

Inoiz ez dut ziurtzat jotzen gelditu egingo direnik bizikletan noalako edo bidegorritik hurbil nagoelako edo bidegorriko bidegurutze bat delako. Ni, badaezpada, gelditu egiten naiz, normalean
alabarekin joaten naiz, beraz, gehiagotan gelditzen naiz. Esaten
diot puntu horretan gelditu egin behar dela, ez dakizulako pasa
tzen utziko dizuten edo ez. Ezin jakin geldituko diren edo ez, beraz,
hobe izan ohi da gelditu eta arazoak ekiditea.
Alazne, 39 urte

Bidegurutze guztietan pentsatu behar duzu ez duzula lehentasunik.
Gero pasatzen uzten badizute edo lehentasuna errespetatzen badute, ba aurrera. Printzipioz, kontu handia izan behar duzu guztiekin. Aitortu beharra daukat askotan ez dugula errespetatzen, presa
dela eta, bihurrikeria […], baina, tira, beti galdu egingo duzula
jakin behar duzu.
Alberto, 33 urte
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Bide-kontzientzia falta da. Baita elkarrekiko errespetua ere. Bizikletan ibiltzen diren bi pertsonek
esan digute askoz gehiago errespetatzen dituztela bidegorriak oinez doazenean bizikletan ibil
tzen hasi zirenetik:

Bizikletan ibiltzen direnen beste ikusmolde bat dut orain, hori da
gehien nabari dudana, esaterako, lehen berdin zitzaidan bidegorritik joatea eta, orain, aldiz, oinez banoa, bidegorritik ez joaten
saiatzen naiz… egoera irudikatzen dut, non ni bizikletan noan eta
erdian traba egiten didan norbait dagoen.
Jorge, 23 urte

… Nik uste dut baietz. Orain oinez noanean arreta gehiago jartzen
diet bizikletei, hau da, bidegorria gurutzatu behar badut, begiratu
egiten dut ea bizikletarik datorren, bizikletan noanean pertsona
batek ez badu begiratzen, gaizki pasatzen dut, balaztada eman behar izaten dut edo erori egin naiteke edo edozer gauza, nire ikuspegia aldatu egin dela esango nuke.
Itziar, 17 urte

Bizikletan ibiltzen den beste batek adierazi digu seguruago sentitzen dela galtzadan gidabaimena lortu zuenetik eta zirkulazio kodea ezagutzen duenetik:

Erantsi nahiko nuke zirkulazio kodea ezagutzeak –autoa gidatu
ahal izateko ikasita- erraztu egiten duela bizikletan ibiltzea; hau
da, motordun ibilgailuei zein motorrik ez duten ibilgailuei zuzenduta dauden trafiko arauak uler ditzakezu eta zuhur jokatzeko
aukera eskaintzen dizu.
Inma, 35 urte

Hori dela eta, beharrezkoa da errespetuan eta enpatian oinarrituko diren elkarbizitzarako estrategiak garatzea. Eskatu dugun bide-hezkuntzaren ardatza izango lirateke. Hala ere, elkarriz
ketatu ditugunen artean askok defendatu dute umetan ikasten dela bizikletan ibiltzen eta ez dela
beharrezkoa askoz gehiago ikastea. Nekez oroitzen dira guztiek lehen hezkuntzan egindako ikastaroaz:

Bizikletan ibiltzen irakatsi egin behar dizutela deritzot, oinarriz
koena soilik, hots, ez dut uste motor bat edo auto bat gidatzeko
beste ikasi behar duzunik. Esaterako, badira hamar urterekin bizikletan ibiltzen diren haurrak eta ez zait segurua iruditzen haur
horiek errepidetik joatea.
Itziar, 17 urte
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Arautegiarekiko jarrera anbibalentea baita. Ez dago elkarbizitza arautegietan oinarritzeko nahirik, baina haren existentzia defendatzen dute, beraz, arautegi horiek interpretatzeko moduan
datza arazoak.

Elkarbizitza ez dela zertan arauetan oinarritu behar. Baina normalean jendeak zerbait esaten du, “bizikleta eskuan”, “al bidegorri”,
“por aquí con la bici no se puede”… bai, gehienetan gazteleraz.
Esateaz aparte, haserre edo nazka aurpegiak ere jartzen dituzte
askok, edo begira geratu, bizikletatik jaisteko itxaroten bezala.
Bereziki pertsona nagusiek egiten dute hori, baina ez dute inoiz
beldur aurpegiarekin esaten, haserre aurpegiarekin baizik.
Ainara, 22 urte

Isunekin ere antzeko zerbait gertatzen da, hau da, isunak eragin positiboa izan dezakeela eta
zuhurtziari mesede egin diezaiokeela onartuta dago. Araua urratzeko bultzada ekiditea du xede.

Orain zuhurtziaz jokatzen dut, isunak jartzen dituzte-eta.
Aitor, 40 urte

… udaltzainak dabiltza anbulatorioaren alde batean. Bizikleta
gainean zihoan turista familia bat gelditu dute, baina uste dut ez
dietela isunik jarri (kanpokoak direnez jakingo ez zutelakoan, suposatzen dut). Momentu horretan, supermerkatua pasata anbulatorio aldera bizikleta gainean gurutzatzera zihoan bat bizikletatik
jaitsi da, udaltzainak eta turisten eszena ikusi bezain pronto. Bizikleta eskuan gurutzatu, eta anbulatorio atzerantz joan da, bertan bidegorria hartzera. Udaltzainak egon diren bitarte horretan
hainbat bizikletari ikusi ditut bizikletatik jaitsi eta disimuluz aurrera jarraitzen.
Ainara, 22 urte

Landa- lanean egindako behaketaren baitan, elkarrizketatu dugun banatzailearengan ikusi dugu
jarrerarik erradikalena; isunak jartzeaz gain, bizikletan ibiltzen direnek puntukako gidabaimena
izan beharko luketela eta, isuna jarriz gero, galtzen joan beharko liratekeela defendatzen du.

Ondo deritzot bizikletan ibiltzen direnek derrigorrezko aseguru
bat izateari, IAT (Ibilgailuen Azterketa Teknikoa) pasatu behar
izateari… motor, auto edo kamioi orok egiten du hori… baldintza
berak, izan ere, errepidetik doa eta, gutxienez, asegurua eduki beharko luke, nolabait esateko, bizikleta homologatu beharko lukete, IAT pasatu, zirkulazio-arauak errespetatu, isunak jarri beharko
lituzkete, puntu eta gidabaimen galera... gidabaimen moduko bat
izan beharko luke.
Luis, 24 urte
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Dena den, badago uste duenik eragin negatiboa izan eta bizikleta ez sustatzen lagundu dezakeela; isunen ordez, besterik gabe, ohartarazi egin beharko litzatekeela. Haren exijentzia
onartzen duten arren:

Zenbait arau zentzudunak dira, ezta? Bada, atentzioa ematen dit,
betetzen ez direlako irudipena dut. Mugikorretik hitz egitea edo
entzungailuak erabiltzea niri oso garrantzitsua iruditzen zait.
Jokin, 54 urte

Ulertzen ez diren isunak ere badaude. Esaterako, txirrinik ez eramatearren isuna jartzea eta argiarekin, berriz, garrantzitsuagoa bada ere, horren zorrotz ez jokatzea, edo espaloian egoteagatik isuna jartzea, nahiz eta pedalei eragin gabe egon. Horrek dakar zentzudunak diren arauak
soilik betetzea eta –zenbait pertsonen ustetan- zentzurik ez duten arauak ez betetzea. Adibidez,
aldapan goran erortzea eragin dezakeen abiadura muga edo ikaragarrizko bira ematera behartzen zaituen debekatutako noranzkoa:

...gero jartzen dun hoiek orduko bost kilometrora jun behar dezula edo, momentu batzutan hori… Eske errespetatuko banu erori
egingo nintzateke, orduan uste det ez dala errespetatzeko moduko
araua, ez? (barrez).
Agurtzane, 43 urte

Beti ere betetzek ez badu eragiten askoz ere traba gehiago mesede
baino. Batzutan bai pasatzen da ba adibidez Intxaurrondon bai
goitik bera Zarategitik Zubiaurrera eo holakon toki batea jetxi
behar bazea, eo kriston buelta ematen dezu o kale batzuk kontrako direkzioan itteittezu ta kasu hortan pues bueno, ba kriston
aldea denez, ba igual kontrako direkzioan itten da ez.
Oier, 36 urte

Errespetatu behar ez diren arautzat jotzen dira horiek. Iruzurrak aitortu egiten dituzte.

Batzuetan, etxadi bat gurutzatzeko ez dakit zenbateko bira eman
eta ez dakit zenbat semaforotan gelditu behar izatea. Agian hori
izango da legezkoa, baina sen onak beste zerbait adierazten dit niri.
Alberto, 33 urte

Ba... absurdoak iruditzen zaizkidanean, ez diet kasurik egiten, orduan, desobediencia. Normalean...ah, ez, ez, normalean desobediencia. Semaforoak gorriz saltatzen ditut, eta oinezkoen leku
zabaletan ere ibiltzen naiz bizikletan. Orduan, desobediencia bai,
baina zentzuzkoak direnean obediencia bebai.
Blanca, 24 urte
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Hala eta guztiz ere, autokritika ere badago:

Egia da bizikleta erabiltzen dugunok autokritika egin behar dugula, errepideko erregea izango balitz bezala erabiltzen dugu-eta. Nik,
behintzat, batzuetan bai. Dezentetan ez ditugu trafiko seinaleak
errespetatzen eta sartu behar ez garen lekuetatik sartzen gara. Semaforoetan autoen artetik sartzen gara aurreratzeko asmoz, hori
gertatzen da. Horrez gain, nik uste dut, aldez aurretik ez gaituztela
errespetatzen. Guk geuk ere ez dugu asko egiten errespetua eskuratzeko. Denetik dago, e? Egunak eta egunak daude. […] Bizikleta
betidanik egon izan da, bizikletarena ez beste inorena den espazioa da berria. Iruditzen zait hori dela espazio horretatik kanpo bizikletaren aurka agertu diren jarrerak sortu dituena. […] Bizikleta,
autoak eta oinezkoak elkarrekin bizi dira. Duela gutxikoa izanik,
adibidez, oinezkoekin elkarbizitza… espazioagatik izan daiteke, e?
Lehenago hirietan ez zegoen bidegorririk, espazio publikoan, espazio publikoaren zirkulazioan, gehitu duten zerbait da, eta autoari
edo oinezkoari zerbait kentzera behartzen zaitu. Inolako dudarik
gabe, nahiago dut autoari kentzen badiote.
Alberto, 33 urte

Azken finean, bizikidetza ona ezinbestekoa da:

Hiritik ibiltzea konplexua dela jakin behar dugu. Hiritik zehar
mugitzeko modu asko daude, horiek guztiak elkarrekin bizi behar
dira espazio berean eta apustu konplexua da, ezta?
Jokin, 54 urte
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Bide-politikak
Donostian garatu duten bide-politiken eredua mistoa da, hau da, batetik, autoengandik eta oinezkoengandik bereizita eta isolatuta dauden guneak daude, beste zenbait gunetan, aldiz, bizikletak oinezkoekin egoten dira espaloietan4, plataforma bakar deritzenetan, eta motordun ibilgailuekin galtzadetan. Elkarrizketatu dugunetako batek ondorengoa esan du bizikletan egiten
dituen ibilbideen inguruan:

…Donostia erdialdean autoentzat modukoak dira, baina, era berean, bidegorriak ere badira, erdiguneko kale txikietan, esaterako,
edo Groseko kaleetan zehar ibiltzen naiz. Baita oinezkoen bidetik
ere, nik dakidala, bertatik ibil daiteke bizikletan. Errepidetik ere
ibiltzen naiz, auto gutxi edo astiro ibiltzen diren tartetan.
Jorge, 23 urte

4. Kale horietan plano berean jazotzen dira ibilgailuen zirkulazioa eta oinezkoena, hala, desagertu egiten da espaloiaren
eta galtzadaren arteko bereizketa.
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Esperientzia horretatik abiatuta, elkarrizketatu ditugun pertsonek beste eredu batzuen inguruan
duten iritzia ezagutu nahi izan dugu; hala, eredu integratuen, non bizikletan dabiltzan pertsonek
eta motordun ibilgailuek espazio bera hartzen duten, eta eredu bereiztuaren, non bizikletak autoengandik guztiz isolatuta ibiltzen diren, inguruan galdetu diegu. Hauek dira emaitzak:

Berezituta: ezaugarri positiboen artean aipatzen dute bidegorrietan seguruago ibiltzen direla
pertsonak, lasaiago, beste inori traba egin gabe. Horrez gain, esaten dute zenbait pertsonentzat
ezinbestekoak direla: haurrentzat eta pertsona zaharrentzat, zailtasun fisikoak dituztenentzat…
Ezaugarri negatiboen artean nabarmentzen dute eredu horretan bizikleta eta autoa ez daudela maila berean, bizikletak estatus baxuagoa duela. Aitzitik, azpimarratzen dute egungo bideheziketa ez dela egokia oinezkoen eta bizikleten arteko elkarbizitzarako. Esaten dute eredu hori
jarraituz gero, espaloiei beharrean, galtzadei espazioa kendu beharko lieketela bideak bereizteko.

Nik oinezkoak besteengandik ahalik eta gehien urrunduko nituzke.
Baina bizikletak eta kotxeak nik uste batera joan ahal direla, beti
ere, ikasten badugu elkar errespetatzen, ta lerro batzuk jarri.
Iñake, 19 urte

Aukera onena, hiru karril bereizita. Ta gero, norbaiti kendu behar
bazaio lekuren bat, errepideari.
Blanca, 24 urte

Integratuta: Eredu idealtzat jotzen dute.

Modelo ideal bezala integratua egokiagoa iruditzen zait, bereziki
ibilgailuek bizikletan doazenekiko errespetua mantentzen badute,
izan ere, bizikletaren estatusa igotzen duela iruditzen zait eta errepideko beste ibilgailuen artean posizionatu.
Oihane, 22 urte

Ideala bizikletek eta motordun ibilgailuek galtzadetan lehentasun bera izan beharko luketelako;

Bidegorririk ez dagoen lekuetan errepideetan kotxeak motelago
joateko eskatuko nuke, bizikletekin konpartitzeko, eta bizikletaz
ez daitezen kotxeak molestatzera datozenak izan.
Ainara, 22 urte
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Ideala, besteak beste, indartu egingo lituzkeelako bizikletaren abantailak, kutsadura akustiko
edo atmosferiko baxua; eta trafikoa baretuko lukeelako;

Hiri barruan kotxeen presentzia gutxitzea eta abiadura moteltzea,
horrela bizikleta, kotxe eta motorren artean ibilbide parekatuagoak izateko.
Eguzki, 22 urte

Azken finean, ideala, auto- eta motor-gidarien egungo errespetu falta dela eta, egi bilakatzea
zaila delako.
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C. SEGURTASUNERAKO KULTURA MATERIALA ETA ELKARBIZITZARAKO KULTURA
Atal honetan kultura materialeko zenbait elementu berezituko ditugu, segurtasuna eta elkarbizi
tza-kulturari mesede egiteko edo kaltetzeko gaitasun potentziala duten elementuak, hain zuzen
ere; besteak beste: ibilbidearen logika eta erosotasuna, haren diseinua, hiri-altzariekin elkarrekintza, mantenua, ekipamendu ziklista eta seinaleztapena.
Bizikletaz eroso eta seguru mugitzeko estrategiarik garrantzitsuenetarikoa da ibilbidearen inguru materiala ezagutzea. Egoeraren logikara egokitzen da ibilbidearen erosotasuna. Aldi baterako
egoerak faktore garrantzitsuak dira.

Aukera ezberdinak badaude egoeraren arabera: denboraz justu
banabil motzena den lekutik, denboraz ongi banoa, ordea, leku
politenetik edo erosoenetik.
Eguzki, 22 urte

Alde batetik, denbora gehiago dutenean, oporretan, esaterako, aukeratutako ibilbidea lasaiena
izan daiteke, edo kulturari eta paisaiari dagokionez erakargarriena, bistez edo itsasoaren soinuaz
gozatzeko, adibidez.

Ibilbidea aukeratzeko, normalean presarik gabe noanez, gustukoen
dudan ibilbidea hartzen dut, Kontxako paseoa, esaterako, bistengatik, eta, barnealdetik bada, zuzenena, baina aukera izatekotan,
lasaiena ere bai.
Ainara, 22 urte

Beste alde batetik, denbora urria denean, biderik motzena eta azkarrena aukeratu ohi dute, nahiz
eta deserosoena (eta abiadura dela-eta arriskutsuena) izan.
Meteorologiak ere eragina dauka. Neguan eta udan aukeratzen diren ibilbideak desberdinak izan
daitezke, eguzkitsua izan edo ez izan, haizearen edo euriaren eraginpean egon edo ez. Euria,
gure inguruan oso ohikoa dena, da bizikletaren oztoporik nagusiena. Arropa bustitzeak dakarren
deserosotasunaz harago, gabardina on bat jantzita konpondu daitekeena, bizikletan doazen per
tsonak irrist egin eta erortzeko beldur dira, bereziki, zebra-bideetako pinturarekin gurpilak labain
egiteko arriskua duelako.

Behin euria ari zuela, zebra-bide batean bizikletaren atzeko erruedak alde egin zuen eta erori egin nintzen. Zebrabideko pintura
bustia dagoenean irristakorra da askotan.
Eguzki, 22 urte

28

Amaitzeko, geografia eta, nagusiki, aldapak, erabakigarriak izan daitezke bizikletaren ordez beste garraiobide bat hautatzeko. Hala, Igeldon bizi den eta, ordutegi mugatua eta sasoi betean
ez egotea direla medio, hiribusa erabiltzen duen pertsona batek esan digu bizikleta oporretara
doanean soilik erabiltzen duela. Intxaurrondon bizi den beste batek azaldu digu bere amak alokairuan dauden bizikleta elektriko publikoen txartela oparitu zionean hasi zela bizikleta erabiltzen.

Amak bizikleta elektrikorako txartela oparitu zidanetik askoz gehiago erabiltzen dut. Adibidez, Grosera jaisten banaiz, itzultzerako
orduan ez dut zertan bizikleta hartu, alegia, autobusez igo naiteke.
Bestela, elektrikoa denez, aldapak lautadak bailira igo ditzaket.
Itziar, 17 urte

Azken finean:

Bizikleta geroz eta gehiago erabili, orduan eta hobeto kontrolatzen
dituzu ibilbideak eta, inkontzienteki, errazena aukeratzen duzu.
Alberto, 33 urte

Hala ere, egoera bakoitzaren aldi baterako baldintzez eta espazioarekin loturiko baldintzez gain,
bizikletan egiten diren ibilbideen segurtasuna baldintzatzen duten elementu egonkorrak ere badaude inguruan. Bost ataletan sailkatuko ditugu; diseinua, hiri-altzariak, haren mantenua, ekipamendua eta seinaleztapena.
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Diseinua
Lehenik eta behin, diseinuari dagokionez, bizikleta bideen arteko loturan, horien trazaduran, hurbileko elementuen eraginean eta lanak direla-eta horietan egiten diren aldaketetan jarriko dugu
arreta.
Maldan amaitzen dira bizikleta bide asko. Ondorioz, espaloira igotzen dira sarri, eta, bertatik
oinez badoaz ere, bizikletak traba egiten die oinezkoei (traba handiagoa da bizikleta bat baino gehiago badaude). Bizikleta bideen garapena bat-batekoa izan dela dirudi, olgetarako sare batetik
abiatuta, hedatu eta garraio erabileradun sare bilakatzeko.

Nire sentsazioa da hemen bidegorriak daudela zenbaki bat
konputatzeko eginak, hau da, kabitzen dan tokian; gainea hemen
hasten da, bat-batean mozten da eta bukatzen da eta gainea ez
dago rebajatua, ordun jauzia… Nik ez daukat sentsazioa bidegorriak daudela hola eginak arriskuak ekiditeko moduan baizik eta
bueno, ba askotan gogoeta asko gabe edo; (…) Izan liteke neurri
askotan, inprobisatua edo… Bai! Batez ere momentu askotan loturak egiteko eta, inprobisatua… Honi zati bat kendu, honi zati
bat jarri, marra batzuk margotu… Eta bueno… […] Nik uste det,
hemen garapena izan zala, hemen bidegorriak hasi zirala aisira
dedikatuta eta gero jun diala inprobisatzen eguneroko bizitzarako
bidegorriak. Aisira bideratutako hoiek izan daitezke planifikatuagoak edo proiektu sendoagoak… Eta besteak, ba nolabait hoiekin
lotura bat eginez eta hori dana izan dala inprobisatuagoa.
Agurtzane, 43 urte

Erdiguneko bidegorrien (hobeto antolatuta daude) eta inguruetako auzoetako bidegorrien (gabezia gehiago dituzte) arteko desberdintasuna nabaria da. Nahiz eta azken horiek bide baten bitartez erdigunearekin lotura duten, hiriaren inguruetan bizikletaz mugitzea oso zaila da. Antigua
auzoa dugu horren adibide argia; kostatik doan bide batek elkartzen du Alde Zaharrarekin, baina
barnealdean dituen mugak ugariak dira:

Donosti oso ondo dago bizikletaz ibiltzeko dena laua delako. Baina ez dago, nire ustez ondo… osea badago ondo komunikatua
zentroa ta Antiguo, adibidez Kontxatik oso ondo dagoelako ta
dena, baina… kostatik bakarrik. Ta horrek mugatzen du paseora,
ez benetan egunerokoan erabiltzera.
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- Ez dago oso saretua?
-Ez, ez dago oso saretua. Badago hondartzara iristeko ta gero kostatik, baina Antiguon behintzat ez dago bidegorri nahikorik.
-Baina dagoena behintzat ondo?
-Ah, bai dagoena ondo. Badago unitik eta kale nagusitik (Tolosa hiribidea) baina hortik kanpo gutxi. Baina dagoena oso ondo
dago. Baina ez da oso konpletoa nire ikuspuntutik.
Iñake, 19 urte

Orobat, segurtasun eza eragin dezake bideen trazadurak: kurba itxiak, pasabide estuak, ikuspen
mugatua.

Amaran, Anoetarantz doan bidegorrian, kurba bat dago eta, zera,
bizikletentzat bi errei daude, alde baterantz doana eta besterantz
doana, hortaz, kurba horretan, alegia, nik ez dudalako inoiz beste
inorekin topo egin, baina, bi pertsona elkartuz gero, aurkako noranzkoan doazen bi pertsona badoaz bizikletan, ezin dira une berean igaro, nik uste talka egingo luketela, bai, talka egingo lukete.
Itziar, 17 urte

Geografiak, hortaz, diseinuaren trazadura baldintzatuko luke. Aldapei dagokionez, desnibelaren
noranzkoa. Hala, goranzko noranzkoan galtzadaren eta bidegorriaren artean bereizketa egongo
balitz, segurtasuna handituko litzateke; izan ere, trafikoa eragozten dute astiro igotzen direnek,
baina bereizketa horrek ez luke eraginik izango beheranzkoan:

Ta geo kontun hartu beharreko beste kontu bat izango zen, aldapa
gora aldapa behera… holako detailek ez. Ba aldapa gora kotxetatik bereiztea asko eskertzen den bezala, ez, ba beheraka alperrik da.
Oier, 36 urte
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Era berean, zenbait elementu bidegorriaren trazaduratik gertu egoteak ere segurtasuna gutxi
tzen du. Aparkalekuei, autobus geltokiei, terrazei, geralekuei, atariei, garajeei eta txakurren jabeak biltzen diren lekuei buruz ari gara.

Portalen inguruan pasatu ezkero oso mantxo jun behar da, ze eztakizu sekula norbait aterako dan, baina…
Jexus, 20 urte

Dudarik gabe, esate baterako, bidegorria gurutzatzen duten zebrabideak non dauden jakiteak edo bestelako zona potentzialki arriskutsuak non dauden jakiteak bertara iristerako alerta handiagoan
egotea eta, beraz, edozer gertatuta ere, prest egotea sortzen du, istripu asko ekidinez.
Oihane, 22 urte

Autoen aparkalekuetatik gertu, bat-batean ate bat ireki eta kolpe bat jasotzean datza arriskua;
autobus geltokietatik hurbil, autobusetik despistatuta, bidegorrira begiratu gabe, jaisten den
pertsona bat harrapatzean;

Autobus geltokietatik hurbil… egia esan behar badut, oso gaizki, nahiko bereizita egin beharko dute, ze, noski, pertsonak autobusetik jaisten direnean, autobusetik jaisten zarenean ez duzu
berehala bizikleta bat edo beste zerbait datorren begiratzen, beraz,
bizikleten geltoki bat baldin badago, alegia, bidegorri bat badago
inguruan, ba nahiko gaizki, jende asko ibiltzen da autobusean eta
edonor harrapa dezakezu, alegia, argi eta garbi, oso gaizki.
Itziar, 17 urte
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Terrazetatik hurbil, zerbitzariak eta bezeroak saihesterako orduan arrakastarik ez izatean datza
arriskua; geraleku edo tren geltoki inguruan noizbehinka irteten den jende andana harrapatzean,
bidegorria hartzen baitute, batzuetan ikuspegirik ez duten guneetan; atarietatik gertu arriskua
bera da; garajeetatik gertu, aldiz, bizikletan doana harrapa dezakete. Azkenik, txakurren jabeak
biltzen diren lekuetatik hurbil, aske dauden txakurrek eragin dezakete arriskua.

Atariaren inguruan pasatu ezkero, oso mantso joan behar da, ze ez
dakizu sekula norbait aterako den, baina…
Jexus, 20 urte

Azkenik, obrak direla medio ibilbidea desbideratzen dutenean, bizikletan doazen pertsonen segurtasuna gutxitu egiten da.

Donostian, topoaren geltokira doan kalean, auto batek harrapa
tzeko zorian egon nintzen, konponketa-lanen seinaleak nahasgarriak ziren bizikletan gindoazenontzat. Susto ederra.
Inma, 35 urte
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Orokorrean, desbideratze hori inprobisatua izan ohi da, eta autoen eta oinezkoen beharren ostean erreparatzen die bizikleten beharrei, erreparatuz gero. Adibidez, konturatu gara Amaran
espaloian egin duten mozketak oinezkoei eta bidegorri bati eragiten diela, baina oinezkoen segurtasuna bermatzeko jarraibideak besterik ez daude ikusgai (zebra-bidea gurutzatu eta pareko
espaloitik jarraitu), bizikletan doazen pertsonak aukerarik gabe utzita.

Hala ere, badirudi, loturak direla diseinu ziklista seguru baten giltzarria:

Bidegorrien arteko lotura gehiago egin beharko lituzkete. Espaloiak lotuta daude, baita errepideak ere, zergatik bidegorriak ez?
Ana, 22 urte
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Hiri-altzariak
Hiri-altzariek ere baldintzatu egiten dute bizikletan ibiltzen direnen segurtasuna. Horien kokapenak eragina izan dezake bizikletan egiten diren ibilbideen ohiko moldaeran, edo, beraien forma
dela medio, bidegorritik doazen pertsonak arriskuan egon daitezke.
Hori horrela, antzeman dugu hiriko kale-argiek –nagusiki galtzadak eta espaloiak argiztatzeko
jarrita daudenak eta, azkenik, bidegorriak- erabilera ziklista mugatu dezaketela. Elkarrizketatu
ditugun pertsonetako batzuek aditzera eman digute ez dutela bizikleta hartzen etxera ilundu
ostean itzuli edo lanera egunsentia baino lehenago joan behar badira, azken hori oso ohikoa da
neguan. Egoera larriagotu egiten da hiritik aldameneko herrietara doazen bidegorrietan, argiztapena okerragoa izan ohi da-eta.

...bidegorria hartzeak lasaitasuna ematen dit alde hortatik; karo,
karreteraz gauez ez naiz ibiltzen, iruitzen zait oso arriskutsua dala,
bisibilitate… Ordun, bidegorria edukitzeak ematen dit nire eguneroko hortan askatasuna, izan ere, ni urtearen parte handi batean
gabez etortzen naiz lanera eta gabez ateatzen naiz, baina bidegorria daukadanez, banoa! Kriston argia dakat gainea! (barrez) Bujean dinamoa daka…
Agurtzane, 43 urte

Halaber, egiaztatu dugu galtzadaren eta bidegorriaren arteko zenbait tarte mota arrisku gehiagorekin erlazionatzen dituztela. Heskaiek segurtasun handia ematen dute. Piboteek, berriz, gal
tzada eta bizikleta bidea aldamenean daudenean, ezer gutxi egin dezakete galtzadara erortzeko
arriskuaren aurrean.

Piboteen edo hesien bitartez bereizita dagoen erreia arriskutsua
iruditzen zait, hesiak ez baitira oso garaiak. Seme-alabekin doazen guraso asko ikusten ditut, egoera kontrolpean dutela dirudi
eta sigi-sagan joaten dira, baina hutsegite txiki batekin errepidera
joan zaitezke.
Aitor, 40 urte

Bidegorri erdian terrorismoaren prebentzio gisa jartzen dituzten trabagarriak ere oztopo dira. Oinezkoak zein bizikletan doazen pertsonak arriskuan jartzen dituzte, ikuspena eragozten dutelako.
Segurtasun ziklistari begira, edukiontzi eta zakarrontziak ere gaizki kokatuta egon daitezke. Jendeak despistatuta gurutzatzen ditu bidegorriak zaborra edo paper bat botatzera doanean:

…Duela egun batzuk, Amaran, mutil bat harrapatzear egon nin
tzelako karkar, zaborrarekin zihoan, edukiontzira joan zen, bota
egin zuen, buelta eman zuenean ez ninduen ikusi eta frenatu egin
nuen eta nik e! esan nion eta barkatzeko esan zidan, eta nik baietz,
baina ia harrapatu egin nuela. Ez dakit, zentzurik gabeko zerbait
iruditzen zait.
Itziar, 17 urte
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Ez du zentzurik bidegorriaren ondo-ondoan zakarrontzi bat egoteak, bizikletan zoazela ez zara gelditzen zakarrontzira zerbait
botatzeko karkar, beraz, zakarrontzira edo edukiontzira zerbait
botatzera doan pertsona lasai asko joaten da eta, baita ni ere,
zakarrontzira noanean ez dut begiratzen ea bizikletaren bat datorren, eta jendeak gauza bera egiten du.
Itziar, 17 urte

Bizikleten aparkalekuak problematikoak izan daitezke bi irizpide aintzakotzat hartzen baditugu:
kokapena eta dimentsioa. Formari dagokionez, aparkalekuko barren arteko tartea estua da; gainera, urriak dira eta lepo egon ohi dira, hori dela eta, bizikleta ateratzerako orduan pedalak katigatu egiten dira edo ezinezkoa izaten da ongi ahokatzea eta giltzarrapo bikoitzarekin babestea.
Kokapenari dagokionez, berriz, horietako askoren kokalekua ez da egokia eta, orobat, bidegorrien eta bizikleten aparkalekuen eta garraio publikoaren –autobus zein trenen- arteko interkonexioaren garrantzia azpimarratzen dute.

Bizikletentzat aparkalekuak urriak direla esango nuke. Oso estuak direnez, saiakera bat baino gehiago egin behar dituzu, zure
bizikletarekin zein gainontzekoenekin, isunik jarriko ez dizuten
leku batean utzi eta giltzarrapo bikoitza jarri ahal izateko. Uste
dut bizikleten eta egunerokoan bizikletaz mugitzen diren pertsonen benetako beharrei erantzungo dien aparkalekuak diseinatu eta
inplementatu beharko lituzketela.
Inma, 35 urte

36

Atalarekin amaitze aldera, aipatu nahiko genuke, harrigarria bada ere, semaforoen inguruko informazio gutxi bildu dugula. Orokorrean, semaforo guztiek autoen eta oinezkoen trafikoa arau
tzen dutela uste dute.

Motelagoa da bidegorritik jutea errepidetik jutea baino, semaforo guztiak kotxeentzat pentsatuta daude, ez daude pentsatuta ez
oinezkoentzat ez gurutzatzen duten bidegorrientzat.
Agurtzane, 43 urte

Tarte batzuetan semaforo ugari daudelako kexu dira, baita horrek dakarren abiaduraren geldo
tzeaz ere:

Bizikletaz 30 metro egiteko 4 semaforo igaro behar dituzu eta gehiegizkoa iruditzen zait. Hortaz, normala da jendeak askotan ez
errespetatzea, azken finean, ez zara ba lau minutuz zain egongo
hamar metro egiteko!.
Jorge, 23 urte
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Mantenua
Bizikletan ibiltzen diren pertsonen segurtasunarekin erlazionatuta dauden zein mantenu-lan nabarmendu dituzte? Lehenik eta behin, heskaiak, bigarrenik, zuloak eta zintarriak; eta, hirugarrenik, pintura eta, orokorrean, garbitasuna. Ondorengoak izan dira eman dituzten arrazoiak:
Heskaiak, zuhaixkak eta zuhaitzen arramak ez daudenez ondo zainduta, bidegorria hartzen dute
edota ikuspena eragozten dute, ondorioz, erortzeko edo norbait harrapatzeko arriskua handitu
egiten da.

Izan zan Tolosa Hiribidean, justo Nanoguneren parean, justo beste
aldean eta hor…. Hor presaka nenbilen eta nahiko azkar nindoan,
eta zegon oso seto altu bat, eta orduan sartu zen emakume edadetu bat bidegorrian, justo hor zebrabidea dago, eta enindun ikusi,
setoa ni baino altuagoa zalako eta nik ere enun aukerarik izan
bera ikusteko, eta harrapatu nuen eta anbulantzian eraman behar
izan zuten. Anbulantziakoek esan ziatenez, ez zekan ezerrez, sustoa zan, baina badaezpada eraman zuten, atestatua egin genun eta
hor gelditu zan istoria egia esan… Ez zen multarik egon edo ezer…
[...] Nik dakat nahiko fitxatuta Antiguoko partea ze hor, azkenean,
beti pasatzen naiz hortik, eta hor setoak oso-oso gaizki daude, leno
esan detena, istripua izan zan seto altuegiak izateagatik eta gero ja,
aurrerago ja, Zumalakarregin sartzen zeanean, setoak ez dakit dan
gutxi mozteituzten edo zer pasatzen dan, baino normalean egoten
da bidegorriko karril bat ia-ia.
Jexus, 20 urte

Zulok eta putzuak ere arriskutsuak dira. Zenbait bidegorritan irtenguneak daude, zuhaitzen sustraiek eragindakoak, eta oreka galarazten dute. Horrez gain, erorketa ekiditeko lurrera begira
joateak eragiten du ibilbideko beste alderdi garrantzitsu batzuetan arretarik ez jartzea.

Denak eragiten du. Lurra gaizki badago, ba lurrera begira joango
zara eta ez diezu inguruan dituzun elementuei erreparatuko eta,
azkenean, gauza batzuetan arreta jarriko duzu eta beste batzuetan ez. Orduan, nik uste dut bidea geroz eta hobeto egon, orduan
eta lasaiago joango zarela eta inguruan gertatzen ari denari edo
bat-batean ager daitekeen elementu bati jaramon egingo diozula.
Lurrera, bidera, begira bazoaz, zulorik dagoen begiratzen, e sakanguneren bat, horrek guztiak eragina dauka.
Alazne, 39 urte
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Beheratuta ez dauden zintarriak ere arriskutsuak izan daitezke:

Badaude bordilo batzuk mortalak diranak, orokorrean nahiko
ondo daude, baina, egia esan, batzuk rebajatu beharko lirateke,
adibidez, berriz Nanoguneko partera joanda, hor, justu hor dago,
rotondara sartzen dira kotxeak eta hor dago bordilo bat nik saskian kandatua eramaten badet hartzen deten kolpearekin kandatua batzuetan saskitik ateratzen zait.
Jexus, 20 urte

Pinturaren bitartez argi adierazi daiteke bideen bereizketa edo partekatutako espazioak, hala,
segurtasuna handituko litzateke. Baina euria egiten duenean gurpilak labaindu egin daitezke pinturarekin eta, ondorioz, bizikletan doan pertsona arriskuan jarri.

...Hotel Londres aurre hortan eta ez dao markatua; ba eskatuko
nuke behar bezala markatzea edo bilatzea toki bat txirrindularientzat izan leikeena eta ez dana beti beteta egongo, ez? Ba bereiztea, bereiztea ondo, oinezkoak garbi eduki dezan.
Agurtzane, 43 urte

Amaitzeko, nahiz eta zakurren gorotzak garbitzeko eskaera egin duten, Donostiaren mantendua
oso ona dela nabarmentzen dute; adibide gisa, Pasaiara doan bidegorrian izotza egiten duenean
gatza botatzen dutela azaldu dute.
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Ekipamenduak
Izenburu horrek barne hartzen ditu arropa, oinetakoak eta/edo bizikletaren egoera, batzuen eta
besteen sailkapena bestelakoa bada ere.
Arropari dagokionez, bizikletan ibiltzeko egin beharreko ahalegina kontuan izanik, nabaria da lantokiak ez daudela egokituta bizikletan ibiltzen diren pertsonetara:

Bizikletan ibiltzeak ahalegin fisikoa egitea eskatzen du eta izerditan iritsi zaitezke. Oso leku gutxitan daude dutxak. Horri oso
interesgarria deritzot. Hala ere, jakin badakit zaila dela guztia
sartzeko behar adina espazio edo metro karratu lortzea, edo lan
eremuen barruan bizikleta uzteko espazioa lortzea. […] Igeldora
igotzeko kirol-arropa janzten nuen, banekielako izerditu egingo
nuela, eta han goian dutxa nuen goiko pisuan, eta hori oso erosoa
zen. Orain ezin dut dutxa erabili, hortaz, bizikletaz igotzea pixka
bat zikinagoa da. […] Kontzientziak egin dezakeena da…, enpresa
guztiek dute autoentzat aparkalekua, badakizulako guztiak autoan joango direla. Bizikletaz etorriko den jendearengan pentsa
tzen hasten bazara, dutxatzeko eta aldatzeko espazioa ere beharko
duzula pentsatzen hasiko zara. Higiene espazioa. Ikuspegi kontua
da. Helburua ez da bizikleta saltzea, baizik eta bere erabilera erraztea. Batzuetan egin daiteke eta beste batzuetan ez. Txipa izatea
beharrezkoa da, horrek garatzen eta hobetzen lagunduko dizulako.
Alberto, 33 urte

Segurtasuna bermatzeko asmoz, pertsona bakarrak adierazi du janzkera aldatu duela gainontzekoek hobeto ikus dezaten:

Bai saiatzen naiz koloretako arropak eramaten karreteran atera
tzen naizenean, ba momentu batean konturatu nintzan, “ostras,
mailota beltza, kamixeta beltza… hau ez da…” ba pixkat kolore gehiago erabiltzen, betiere ikusteko probabilitatea igotzeko eta
ikus zaitzaten. Bainon, bidegorritik noanean ez dut txip hori eramaten, igual ez litzateke txorakeria; ez dakit, mobilarekin doazenei txaleko fosforitoak zerbait egiten dien, baino tira!
Agurtzane, 43 urte

Donostian txaleko islatzailea daramatenak rara avis dira.

Beti saiatzen naiz ikusgarria izateko moduko arropak janztea eta
ez dut kolore ilunik eraman ohi (nahiz eta txaleko islatzailerik edo
antzekorik ere eramatea gustuko ez dudan).
Oihane, 22 urte
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Ezin dezakegu baieztatu oinetako mota jakin bat beste bat baino gehiago baloratzen denik,
txankletak eta takoidun zapatak elkarrekin bizi baitira. Era berean, ezin dezakegu ziurtatu kaskoa
egunerokoan erabiltzen duten objektu bat denik. Are gehiago, elkarrizketatu ditugun pertsonen
artean bada paralitiko gelditu den lagun bat izanagatik urtero kasko bat erostea helburu duenik,
nahiz eta ez duen egin:

Txirrindularia den lagun bat dut… errepidetik doan horietakoa,
aste-bukaeretan birrindu arte ibiltzen dena, hola, zikloturista bat…
Berak beti esan ohi du herriko koadrila asteburutan joaten dela
zikloturismoa egitera eta, hala, duela zenbait urte, taldeko bat erori egin zen eta… beno, buruan matxura egin zuen eta gorputz erdi
paralizatu zitzaion. Harrezkero, guztiek erabiltzen dute kaskoa eta
gehiago zaintzen dituzte horrelako gauzak (…) Duela pare bat negutatik esaten diot neure buruari “ea negu honetan erosten dudan,
kaskoa erabiltzen hasten naizen”. Baina… oraindik ez dut egin.
Jokin, 54 urte

Aitzitik, bizikleta ondo egotea balioesten dute, jarraian ikusiko dugun moduan, salbuespenak salbuespen.

Nik uste dut, sarri erabiltzen baduzu, bizikleta… zaindu egin behar
duzula, noizean behin begiratu.
Jokin, 54 urte

Frenoak ondo egon behar dira, gurpilak ondo puztuta eta ez oso higatuta, eta txirrina eta argi on
bat beharrezkoak dira. Horiek izango lirateke elementurik garrantzitsuenak.

… negurako argiak jartzen saiatzen naiz… motxilan daramatzazun
eta bizikletan finkatzen diren horietakoak, batez ere, besteak ikus
zaitzaten balio dutenak zuk ikusteko baino, ezta? Eta hori, neguan
horrelakoak jartzen saiatzen naiz.
Jokin, 54 urte

Horietatik guztietatik, argia izango litzateke problematikoena; lapurtu daitekeen objektua izanik,
bizikleta erabiltzen duzun bakoitzean jarri eta kendu behar delako.

Euki nitun argiak eta lapurtu zizkidaten, eta ordutik ez ditut jarri.
Blanca, 24 urte

Hemendik 500 metrora dagoen leku batera banoa eta justu orduantxe ilundu badu, ba ez ditut jartzen, alferkeria kontua da.
Jokin, 54 urte
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Bestalde, lapurretek segurtasuna kaltetzen dute. Bizikleta on edo/eta garestiak gehiago lapur
tzen dituzten ideia oso hedatua dago, hortaz, bizikleta zaharrak erabiltzen dituzte, edo itxura
txarra dutenak, bereziki, kalean, gauez, utzi behar badituzte. Bestalde, gehienek ezagutzen dute
norbait gaizki zegoen bizikleta bat lapurtu diotena. Onartzen dute nahi duten oro eraman dezaketen artistak direla lapurrak. Nahiz eta giltzarrapo bikoitza izan. Garaje barruan egonagatik ere.
Zaintzarako kamara aurrean egonda ere. Erregistroa eta txipa izanda ere. Kasurik dibertigarrienean, balkoi batean egon arren:

(barrez) Ba egia esan, nahiko umilantea guretzat, ze, lapurtu zidaten etxeko balkoitik! Bizi ginan Egia auzoan eta zan lehenengo
pisu bat, baina balkoia gelditzen zen lurretik oso gertu eta, bueno,
edonor, abilidade pixka batekin, igo zitekeen balkoira. Eta, bueno,
etxean kandatu gabe utzi genun bizikleta, ze ez dakit nork lotuko
dun bere bizikleta bere etxean egonda! Eta norbait, uste degu bi
pertsona izan zirela, ba igo ziren balkoira etxean ez geundela eta
bizikleta jaitsi zuten eta desagertu egin zen bizikleta.
Jexus, 20 urte
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Seinaleztapena
Segurtasunerako giltzarri diren alderdien artean gutxien garatuta dagoenetako bat da:

Atera behar baldin badezu zure eguneroko ibilbidetik eta bidegorria, bidegorriz jutea nahiko bazenu edo; ez dago inungo seinalizaziorik, ez ondo ez gaizki. (…) zentzu horretan, ez dago ez ondo ez
gaizki, ez daude seinalizatuta.
Agurtzane, 43 urte

Beharbada seinale asko daude autoentzat, baina bizikletentzat oso
gutxi. Horrenbestez, batzutan oso galduta eta dudatsu sentitu zaitezke. Orduan seinale gehiago jarri beharko lirateke hobeto orientatzeko.
Itziar, 17 urte

Aurrez esan bezala, bidegorrien erabiltzaileen arteko gatazkak saihestuko lituzke seinaleztapen
egoki batek. Baina hura urria da, bai trafiko seinale bertikalei dagokionez, eta baita, horizontalki,
lurrean margotuta daudenei dagokionez ere.
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Seinaleztapena urria da, alegia, azkenean, zenbait bidegorritan lurraren kolore antzekoa duten marra batzuk daude eta ez da ezer
ikusten. E…beste batzuetan, berriz, bidegorria, izenak dioen bezala, gorria da, hortaz, bertan ondo ikusten da karkar. Errepide
batzuetan ere bizikleta bat egon ohi da lurrean marraztuta, bertatik ondo zoazela jakin dezazun, eta hori nahiko ondo dago. Baina, ez dakit, nire ustez bizikletentzat seinale gehiago jarri beharko
lituzkete, azken finean, zenbait lekutan ez dakizu zer egin behar
duzun eta nondik joan behar zaren.
Itziar, 17 urte

Gehiago eta hobeto seinaleztatzeko beharrari bultzada eman behar zaio5:

Oinezkoak informatzea bidegorria non dagoen jakin dezaten eta
adi egon daitezen, “kontuz bidegorria” edo beste edozer dioen
karteltxoren bat, ze, noski, autoen inguruko ohartarazpen asko
jartzen dituzte, baina auto batek harrapa zaitzakeen moduan, bizikleta batek ere harrapa zaitzake, eta, jakina, abiadura ez da bera,
autoan doanak pertsona bat harrapatuko du eta harrapatu duena
zaurituko du, baina bizikletan zoazela norbait harrapatuz gero, zu
zaurituko zara, hau da, bizikletan doan pertsona ez ezik, harrapatu duzun pertsona ere.
Itziar, 17 urte

Azkenik, ez dago maparik hirian. Badago bat webgunean izkutatuta. Ibilbideen aukeraketa Google Maps-en bidez egiten denez, ez dago inoiz jakiterik nolako segurtasuna dagoen bidean. Horren ondorioz batzuk ezagutzen dituzten tokietan baino ez dira ibiltzen bizikletan.

5. 1900. urtean bere lehen gidaliburua editatu zuten, debalde, Michelín anaiek, 35.000 ale eman zizkieten nagusiki aberatsen gidariei. Enpresa hori arduratu zen trafiko seinaleen diseinuaz; beraiek sortutako sinbolo eta kodeak orortu egin
dira. Amerikako Estatu Batuetan 1901.urtean argitaratu zuten lehen automobil-gida. Mende horretako 30eko hamarkada inguruan 150 milioi gida banatzen zituzten urtero doan gasolindegietan. (López Vílches 2015: 258-259).
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PUNTU BELTZAK
Ikerketa honen helburua ez da izan Donostiako puntu beltz guztiak aurkitzea, non bizikletan doazen pertsonek duten arriskua handitu egiten den; hala ere, elkarrizketetan zein behaketetan horietako batzuk behin eta berriz azaldu direnez, horiek seinalatuko ditugu txosten hau amaitzeko.
Ondorengoak dira:
– Iparraldeko geltokiko zubiaren irteera: hiru irteera daude, oinezkoentzat, bizikletentzat eta autoentzat; oinezkoentzat ikusezinak diruditen markak daude lurrean.
– Koldo Mitxelena aurrean dagoen plaza: orduaren eta egunaren arabera, oinezkoen
eta bizikleten arteko elkarbizitza zaila da. Bizikleta irristatu egiten da, meteorologia zein den.
– Zurriolako hondartza, oinezkoak etengabe igarotzen direlako bidegorritik; zenbait
gunetan, baita aparkalekura doazen motorrak ere.
– Renferen geltokiko irteera: ikuspen gutxiko kurbaren ostean, bizikletan doanak
geltokitik irten berri den jende andanarekin egin dezake topo bidegorrian.
– Kontxako pasealekua: bereziki, Hotel Londres inguruan, non, terraza eta zebra-bidea tarteko, oso erraza den turistak harrapatzea. Baita La Perla alboan ere; lurrean
ez dagonez markarik, trabagarriak jarri dituzte. Orobat, Alderdi Ederretik Gipuzkoa
plazara edo etorbidera dagoen irteeran ere
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– Boulevard, MacDonald´s ondoan: jendeak bidegorria hartzen du esertzeko, eguzkitik babesteko edo, besterik gabe, hitz egiteko.
– Antigua auzoa: supermerkatu baten alboan amaitzen da bidegorria, eta zebra-bide
bat gurutzatu behar da Ondarretako Osasun Zentrotik igarotzen den bidegorrira
joateko; oinezkoak etengabe kexaka entzun behar izaten dira.
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LABURPENA
Ikerketa honen helburu orokorra izan da bideko segurtasun ziklista sortzen duten faktore, egoera,
praktika eta pertzepzioak aztertzea, ikuspegi pertsonal zein interaktibo batetik abiatuta. Analisia
egin ostean, zenbait esku-hartze inplementatzeko proposamena egin dugu, elkarbizitza-kultura
hobetzen lagun dezaten, bere alderdirik aktitudinal, ideologiko edo politikoenetan, eta dimentsio
material zein teknologikoan.
Behatu ditugun elkarbizitza egoerei dagokionez, hiru bide-espazio publiko bereiztu ditugu: gal
tzada, bidegorria eta espaloia. Hauteman dugu, jeneralean, autoen oldarkeriaren beldur direla
galtzadatik bizikletan doazenak; badira, ordea, autoen abiadura eta dentsitatea jaisten denean,
eroso doazenak ere. Bestalde, bidegorria da baloraziorik onena duena, ezbehar bat izateko aukera gehien dituen espazio gisa jotzen den arren, nahiz eta, orokorrean, ezbehar horiek larriak ez
izan. Lehenik eta behin, despistatuta eta bere baitan bilduta doazen oinezkoek sarri hartzen dutelako bidegorria, eta, bigarrenik, geroz eta handiagoa delako espazio hori erabiltzen duten ibilgailuen kopurua, okupazio modu eta abiadura anitzak direla medio. Azkenik, espaloiei dagokionez,
egiaztatu dugu oinezkoen kexa eta haserreak (beraien lehentasuna errespetatzea aldarrikatzen
dute) gehiegizkotzat jotzen dituztela bizikletan ibiltzen direnek.
Interakzio horretan elkarbizitza-kultura landu eta bertan sakondu behar dela uste dugu, jarraibide aktitudinal, ideologiko eta politiko anitzak ardatz hartuta. Egiaztatu dugu segurtasuna
bermatzeko gaitasun indibidualak arretarekin, aurrea hartzearekin eta azkar erantzuteko erreflexuekin erlazionatuta daudela. Horrez gain, interakzio seguru baterako elementu osagarriak
dira aurreikusteko gaitasuna, errodaje abiadura, segurtasun tarteak mantentzea eta zenbait
ekintza korporal komunikatibo. Era berean, konturatu gara errespetuan eta enpatian oinarritutako estrategien garapena ezinbestekoa dela konfiantzan funtsatutako elkarbizitzarako. Izan ere,
zirkulazio arautegiaren ez-ezagutza orokorra da, bizikletentzat dagoen seinaleztapena urria da,
eta arau eta isunen inposaketan oinarritutako politika sustatzeko joera nagusitzen da, zenbaitetan ulertezina dena. Bestetik, idealtzat hartzen da bizikletak galtzadan integratzearen aldeko
bide-politika, nahiz eta egungo egoeraren baitan oso errealista ez dela onartzen den; hala, eredu
bereizia balioesten da, bizikletan doanari segurtasuna eta lasaitasuna eskaintzen dio-eta, -hirimugikortasunaren hierarkian- motordun ibilgailuen eta oinezkoen atzetik kokatzen badu ere.
Halaber, ohartu gara, elkarbizitza segurua erdieste aldera, kultura material eta/edo teknologikoaren zenbait elementu hobetu behar direla. Ibilbidearen inguru materiala ezagutzeak segurtasunez ibiltzeko baldintzak errazten ditu. Denbora- eta espazio-baldintzek, meteorologiak eta
geografiak, esaterako, ibilbidearen erosotasunean eragiten dute. Zenbait elementu ezinbestekoak dira bizikletan doazenen esperientziak seguruak izan daitezen, besteak beste: bideko diseinua, haren mantenua, hiri-altzariak, ekipamendu ziklista eta bide-seinaleztapena. Hala adierazi
digute ikerketa honetan elkarrizketatu ditugun pertsonek, baita landa-behaketa etnografikoek
ere; informazio hori antropologia aplikatuan egindako ikaskuntza prozesuan zehar bildu dugu,
zeina trebeziaz amaitu dugun.
Hori guztia kontuan izanik, defendatzen jarraitu dezakegu mugikortasun ziklistarako oinarrizko
alderdia dela segurtasuna, ukaezina den osagai soziala duela, eta elkarbizitzak eta bide-espazio
seguruak elkar osatzen dutela.
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Jakin badakigu azterlan hau mugatua dela eta gehiago ikertu beharra dagoela. Bizikleta gaineko
segurtasunarekin erlazionatutako hainbat aldagai sozialetan gehiago sakondu liteke, generoan
eta adinean, esaterako. Azken urtean zehar jazotako bizikleta istripuak eragin dituzten faktoreak
azter litezke, adibidez. Edo metodologia parte-hartzaile/kolaboratiboan ardaztutako ikerketa soziala gauzatu liteke, zirkulazio eta bide-seinaleztapen araudien akordioak definitze aldera. Dena
den, beharrezkoa iruditzen zaigu mugikortasun eta segurtasun ziklistaren baldintza sozialen inguruko ezagutza handiagoa bultzatzea.
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ELKARRIZKETETARAKO GIDOIA
SEGURTASUN ETA ARRISKU ESPERIENTZIAK (eragileak, egoerak, praktikak, pertzepzioak).

ESPERIENTZIA ZIKLISTAREN IBILBIDEA
Noiztik ibiltzen zara bizikletan? Gogoratzen duzu norekin ikasi zenuen bizikletan ibiltzen?
Zein da egungo erabilera? Zenbat eta zertarako erabiltzen duzu?
Noiztik? Zerk bultzatu zintuen bizikleta erabiltzera?
Egun erabiltzen dituzun ibilbideez gain, ibili zara beste leku batzuetan lehenago? Zein leku mota
ziren? Zein izan zen arrazoia?
Bizikletan ibiltzen den pertsona zaren heinean, zure gidatzeko moduan edo bizikletarekin duzun
harremanean aldaketarik nabaritu al duzu?
Istripurik, erorketarik, talkarik, harrapatzerik, “ezusteko garrantzitsurik” izan duzu inoiz?

BIDEAK
Nondik joan ohi zara: galtzadatik, bidegorritik edo espaloitik?
Bidegorritik joan ohi zara? Zergatik? Zer iritzi duzu bidegorrien inguruan? Zeintzuk dira bidegorriaren abantailak eta desabantailak?
(Burbuilaren sorkuntza, beldurraren diskurtsoa elikatzen du, autoaren
dominazioa eta abiadura indartzen ditu, gero irtetea arriskutsuagoa da,
auto-gidarien arreta gutxitzen du /// inklusiboagoa, seguruagoa…)
Galtzadatik zoazela, zer sentitzen duzu segurtasunari eta arriskuari dagokionez?
(Aldarrikapena: zenbat eta bizikleta gehiago, orduan eta segurtasun
handiagoa, ahalduntzea, autoestimua, autokonfiantza, autoen eskubide berak /// beldurra eta ahultasuna, presioa, estresa…)
Zein esperientzia izan duzu autoarekin, autobusarekin, taxiarekin, motorrarekin izan duzun elkarbizitzan? Eta kamioiekin hiritik kanpoko bideetan?
(Ahultasuna, arrotz sentitzea, zurea den espaziorik gabe, mantsotzea,
oldarkortasuna, indarkeria, beldurra, kanporatua, bidegorria egonda
ezin delako errepidetik joan…)
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Espaloitik bizikletan joan ohi zara? Arriskuarekin edo segurtasunarekin loturiko zein esperientzia
izan duzu?
Nolakoa da oinezkoekin duzun/izan duzun elkarbizitza?
(Beldurrak, espazioarekiko lehia, segurtasun burbuilaren haustura,
proxemia, noraeza, zaharrak eta haurrak, abiadura, txirrin-hotsak…)
Zer nahiago duzu: eredu integratua, britainiarren erakoa, edo bereiztua, eskandinaviarren erakoa?
Galdetzerako orduan ereduak azaldu behar dira –labur eta erraz-. Ondo egongo litzateke zertaz ari
garen irudiztatzeko argazkirik izango bagenu –elkarrizketatzen ari garen pertsonari erakusteko-.
Bizikleta sustatzeaz gain, arriskua murrizte aldera, trafikoa baretuko duen, eta bizikletaren, motorren eta autoen eskubideak parekatuko dituen ereduaz zer deritzozu?
Zein da zure iritzia arriskuan, zauritutako gorputzetan, baliaezintasunean eta abarrean oinarri
tzen diren diskurtsoen inguruan? (Konfiantza sortzen dutela uste duzu?)
Zein pertzepzio duzu segurtasunaz bidegorri mota bakoitzean: trafikoan barneratuta dagoena,
bereiztua, espaloitik doana, …?
Arriskuak ekiditeari begira, gure bizikleta bide sarea ondo diseinatuta dagoela esango zenuke?
Zenbait kalifikatzaile emango dizkizut jarraian; esaidazu horietako zeinekin zatozen bat: (bakoi
tzarekin sentitzen duzuna esan beharko didazu: seguru edo arriskuan)
Erabatekoa, partziala, integratua, desegina, inprobisatua, uniformea,
nagusiki dibertimendura bideratuta dagoena, ondo lotuta dagoena, iluna, gardena, estua, zabala, beste erabiltzaile batzuek kolapsatu dutena…
Seinaleztapen egokia/desegokia, informazio egokia/desegokia, …
Erabiltzen dituzun bideen mantenuak mesede egiten dio segurtasunari edo arriskuari?
Adibidez: zintarrien beheramendua; erdian zakarrontziak edo kaleargiak egotea; kristalak; gorotzak; autobus geltokiekiko, errepideekiko,
gertutasuna; zuloak, putzuak…
Nola hautatzen dituzu ibilbideak geografiari erreparatuta – motzagoa, bizkorragoa, aldapa, laua,
galtzada-harriak, espaloiak, estetika- ?
Nola hautatzen dituzu ibilbideak klimari erreparatuta -euria, haizea, eguzkia, hotza, udan/neguan, egunez/gauez?
Nola hautatzen dituzu ibilbideak seinaleztapenari/komunikazioari erreparatut: mapak, aurreirudikapena, aurreikuspena?
Zein harreman duzun zirkulazio arau eta araudiekin: gaitzespena, erresistentzia, obedientzia, interpretazioa, ezjakintasuna…?
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TREBETASUNAK
Egin duzu inoiz bizikletaren eta/edo bizikleta gaineko segurtasunaren inguruko ikastarorik?
Gidari trebetzat duzu zure burua? Ezagutzen duzu maniobrarik talkak ekiditeko, saihesteko, azeleratzeko, azkar erantzuteko, frenatzeko…?
Indar fisikoaren edo kirol-gorputza izatearen eta bizikleta gaineko segurtasunaren artean zerikusirik dagoela uste duzu?
Ibili al zara motorrean?
Arriskuak ekiditen laguntzen dizu hiria ezagutzeak: semaforoak, bide-zorua, estuguneak eta kurba itxiak, autobus geltokiak, heskaiak, seinaleak, terrazak…? Gertaerarik/adibiderik?
Ikasi duzu beldurra identifikatzen, gainditzen, arriskuak zure gain hartzen? Nola?
Zure esperientzian zehar, nabaritu duzu ikaskuntzarik edo aurreratzerik jarraian ageri direnetan:
ibilbidean zehar arreta, aurrea hartzeko gaitasunaren garapena, trafiko arauen ulermena?
Arriskua gutxitzeko estrategiarik al duzu? Zehaztu zeintzuk diren.
Ikusgai egon eta aurreikusten jakin, semaforoetan aurrean jarri, kontrako aldera ibili, maniobrak eta erritmoak taxutu, kaskoa edo txirrina
erabili, freno onak izan, arropa berezia eraman, oinetako egokiak erabili,
arropa egokia, betaurreko bereziak, txaleko fosforeszentea.
Ibilbidean zehar jendearekin (izan bizikletan doazenak, ibilgailu gidariak edo oinezkoak) topo egiten duzunean zein estrategia mota erabiltzen duzu beraiekin komunikatzeko?
(Begiradak, negoziaketak, errespetuzko egintzak, egintza adeitsuak,
gorputz-seinaleak, akordioak, barka eskaerak, eta abar),
Zein neurri eskatuko zenieke administrazio eskudunei bizikletan ibiltzen diren pertsonen segurtasuna hobetzen laguntzeko?
Zer egin daiteke bizikletan sarri ibiltzen diren pertsonen esperientzia hobetzeko?

LAPURRETA
Bizikleta lapurtu dizute inoiz? Nola ekidin daiteke?
(Erregistroa, bideozaintza, ikuspena, isunak eta zigorrak, salerosketa
merkatua, zainduta egongo den bizikletentzat aparkalekua, etxeetan
espazioa –garajea, ataria, giltzarrapo motak, eta abar)
Arriskua bestelakoa da bizikleta elektriko edo profesionalarekin…?
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SEGURTASUN ETA ARRISKU ESPERIENTZIEI
BURUZKO BEHAKETA PARTE-HARTZAILERAKO
GIDOIA
LEKUA, ESPAZIOA, DENBORA ETA IRAUPENA adierazi:
1. BIDEAK
Ezaugarri orokorrak
Mota: galtzada, bidegorria, espaloia, mistoa
Bizikleta mota: elektrikoa, profesionala, paseorako bizikleta, banaketarako bizikleta.
Beste ibilgailu batzuk: gurpil-aulkia, skate, patinak, patineteak, etab.

2. Segurtasun eta/edo arrisku EGOERAK:
Erabiltzaileak: gutxi gorabeherako kopurua, profila, jarrera eta espazioaren erabilera.
Ingurumena: klima (eguzkia, haizea, euria, etab.), geografía (malda, laua, paisaia, etab.),
ikuspena (lainoa, iluntasuna, argitasuna, …)
Seinaleztapena: semaforoak, seinaleak, lurreko markak, informazioa, mapak…
Bidearen egoera: bide-zorua (zuloak, putzuak, zintarrien altuera), konfigurazioa (estuguneak, kurba itxiak, aldapak), objektuak (hesiak, autobus geltokiak, zakarrontziak, zuhai
tzak…)
Bestelako bide batzuekin integrazioa, artikulazioa eta/edo lotura.

3. Segurtasun eta/edo arrisku PRAKTIKAK:
Maniobrak: mantsotzea, lehia, noraezean ibiltzea, aurreikustea, erritmoak eta noranzko
aldaketak taxutzea, semaforoetan aurrean jartzea, azkar eta trebetasunez erantzutea,
abiadura egokitzea, etab.
Jokabideak: ikusgai egotea, aurreikusteko gai izatea, zirkulazio arauak ezagutzea, ohartaraztea, etengabe adi egotea, musika entzutea, mugikorra erabiltzea…
Osagarriak: arropa berezia, kaskoa, txirrina, txaleko fosforeszentea, oinetako egokiak, betaurreko bereziak… erabiltzea.
Komunikazio estrategiak eta gorputz-seinaleak: begiradak, errespetuzko egintzak, egintza
adeitsuak, akordioak, barkamen eskaerak…
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4. Hautemandako segurtasun eta arrisku SENTIMENDUAK:
Beldurra, arriskua, ahultasuna, oldarkortasuna, indarkeria, arrotz sentitzea, harridura,
lehia, mesfidantza, askatasuna, aldarrikapena, autonomia, dominazioa…?

5. BIZIKLETENTZAT APARKALEKUA:
Ereduak:
Itxiera sistemak:
Zaintza, ikuspena, egoera:
Beste leku batzuk: zuhaitzak, hesiak, etab.

56

HEZKUNTZA, FILOSOFIA
ETA ANTROPOLOGIA
FAKULTATEA
FACULTAD
DE EDUCACIÓN, FILOSOFÍA
Y ANTROPOLOGÍA

